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AgnieszkA LiszewskA

Według stanowiska prezentowanego przez 
część doktryny i judykatury, znamię „działa 

na szkodę” charakteryzuje jedynie zacho-
wanie sprawcy, a nie skutek tego zacho-
wania, co pozwala zaliczyć przestępstwo 
z art. 231 § 1 obowiązującego Kodeksu 

Państwo 
i społeczeństwo

Przestępstwo nadużycia władzy  
przez funkcjonariusza publicznego

Problemy z wykładnią art. 231 § 1 Kodeksu karnego

Przestępstwo nadużycia władzy istnieje w polskim prawie karnym od począt-
ku obowiązywania Kodeksu karnego z 1932 r. Wykładnia przepisów statuują-
cych ten typ czynu zabronionego w kolejnych kodeksach karnych zawsze jed-
nak rodziła wątpliwości interpretacyjne, które wpływały na praktykę  stosowa-
nia prawa. Jednym z najbardziej spornych problemów związanych z wykładnią 
art. 231 § 1 k.k. (obowiązującego) jest określenie charakteru tego typu czynu 
zabronionego jako formalnego (bezskutkowego) albo materialnego (skutkowe-
go). Wiąże się to z użyciem przez ustawodawcę w zespole znamion przestęp-
stwa nadużycia władzy przez funkcjonariusza publicznego zwrotu „działa na 
szkodę interesu publicznego lub prywatnego”, który rodzi wątpliwości inter-
pretacyjne i powoduje rozbieżność poglądów doktryny i orzecznictwa.
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karnego1 do przestępstw abstrakcyjnego 
narażenia na niebezpieczeństwo2. Według 
stanowiska przeciwnego, umieszczenie 
w zespole znamion – obok charaktery-
styki czynności wykonawczej polegającej  
na przekroczeniu uprawnień albo niedo-
pełnieniu obowiązków – zwrotu „dzia-
ła na szkodę” oznacza konieczność udo-
wodnienia, że zachowanie funkcjonariusza  
publicznego stworzyło bezpośrednie nie-
bezpieczeństwo wyrządzenia określonej 
(skonkretyzowanej) szkody w interesie pu-
blicznym lub prywatnym3.

Uchwała Sądu Najwyższego
W ostatnim czasie dyskusja na temat cha-
rakteru przestępstwa nadużycia władzy 
przez funkcjonariusza stała się wyjątkowo 
ożywiona w związku z podjęciem przez 
sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów 
następującej uchwały: „Występek określo-
ny w art. 231 § 1 k.k. należy do katego-
rii przestępstw z konkretnego narażenia  
na niebezpieczeństwo, a więc material-
nych, znamiennych skutkiem, którym jest 
wystąpienie niebezpieczeństwa powstania 

szkody w interesie publicznym lub pry-
watnym”4. rozstrzygnięcie dotyczące skut-
kowego charakteru przestępstwa naduży-
cia władzy zapadło na wniosek rzecznika 
Praw obywatelskich, który wskazał na roz-
bieżności w wykładni prawa występują-
ce w orzecznictwie sądów powszechnych 
i sądu Najwyższego, dotyczące skutkowe-
go albo bezskutkowego charakteru prze-
stępstwa stypizowanego w art. 231 § 1 k.k.  
Ustosunkowując się do tych rozbieżno-
ści, rzecznik Praw obywatelskich wy-
raził pogląd, że wykładnia językowa zna-
mienia czasownikowego „działa na szkodę”  
jest jednoznaczna i przemawia za uzna-
niem przestępstwa nadużycia władzy przez 
funkcjonariusza publicznego za typ skut-
kowy. rzecznik podkreślił także, że nie ma 
argumentów przemawiających na rzecz od-
stąpienia od wykładni językowej, zwłasz-
cza wobec potrzeby rozgraniczenia odpo-
wiedzialności karnej od odpowiedzialności  
dyscyplinarnej czy służbowej funkcjona-
riusza publicznego, której przesłanką nie 
jest spowodowanie konkretnego zagroże-
nia dla dobra prawnego. rzecznik ponadto 

1 Ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks karny (DzU.1997.88.553 ze zm.).
2 Por. m.in. A. Zoll [w:] G. Bogdan, K. Buchała, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, 

J. Majewski, M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szcze-
gólna. Komentarz, t. 2, Kraków 1999, s. 779-780; M. Kulik [w:] M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, 
M. Kulik, M. Mozgawa (red.) Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Kraków 2006, s. 452; J. Skorupka: 
Typy przestępstw nadużycia zaufania, „Prokuratura i Prawo” nr 2/1998, s. 23; wyrok SN z 8.05. 2007 r., 
IV KK 93/07, LEX nr 265807; wyrok SN z 19.11.2004 r., III KK 81/04, LEX nr 141384; wyrok SN z 2.12.2002 r.,  
V KKN 273/01, LEX 74484; postanowienie SN z 25.02.2003 r., WK 3/03, OSNKW 2003, z. 5-6, poz. 53.

3 Por. m.in. A. Spotowski: Przestępstwa służbowe. Nadużycie służbowe i łapownictwo w nowym ko-
deksie karnym, Warszawa 1972, s. 56-61; Z. Kallaus: Przestępne nadużycie władzy, Warszawa 1982, 
s. 88-93; A. Marek: Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010, s. 430; E. Pływaczewski [w:] M. Bojarski, 
M. Filar (red.), W. Filipkowski, O. Górniok, S. Hoc, P. Hofmański, M. Kalitowski, M. Kulik, L. Paprzycki, 
E. Pływaczewski, W. Radecki, Z. Sienkiewicz, Z. Siwik, R.A. Stefański, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, L. Wilk:  
Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2008, s. 935; L. Gardocki: Prawo karne, Warszawa 2013, s. 304; wy-
rok SN z 3.03.2009 r., WA 5/09, LEX nr 491237; wyrok SN z 28.02.2008 r., WA 35/07, LEX 370341, po-
stanowienie SN z 26.05.2004 r., V KK 4/04, OSNKW 2004, z. 6, poz. 66.

4 Uchwała SN z 24.01.2013 r. (I KZP 24/12), OSNKW 2013, nr 2, poz. 12.
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dodał, że przyjęcie poglądu przeciwnego 
mogłoby prowadzić do naruszenia zasady 
nullum crimen sine lege certa.

Wspomniana uchwała sądu Najwyż-
szego, rozstrzygająca wątpliwości co do 
interpretacji art. 231 § 1 k.k. na rzecz 
skutkowego charakteru tego typu czynu  
zabronionego, spotkała się – jak dotąd 
– wyłącznie z krytyczną oceną przedsta-
wicieli doktryny5. Wydaje się jednak, że 
pogłębiona analiza wszystkich istotnych 
z punktu widzenia rozstrzygnięcia oma-
wianego problemu argumentów podno-
szonych w piśmiennictwie i orzecznictwie 
sądowym pozwoli na złagodzenie ostrza 
krytycznych wypowiedzi pod adresem 
sądu Najwyższego.

Na wstępie wypada jedynie zaznaczyć, 
że w sporze o charakter art. 231 § 1 k.k. 
nie chodzi o skutek w postaci wyrządzenia 
szkody w interesie publicznym lub prywat-
nym, lecz o skutek rozumiany jako stwo-
rzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa 
wyrządzenia takiej szkody6. tocząca się od 
lat dyskusja dotyczy zatem uznania prze-
stępstwa nadużycia władzy przez funk-
cjonariusza publicznego za przestępstwo 

formalne, abstrakcyjnego narażenia na nie-
bezpieczeństwo, albo materialne z nara-
żenia konkretnego. rozstrzygnięcie tego 
problemu zależy od interpretacji znamie-
nia „działa na szkodę” w kierunku uznania, 
że charakteryzuje ono tylko zachowanie  
sprawcy albo też uznania, że charaktery-
zuje skutek tego zachowania. Ponieważ 
zwrot „działa na szkodę” występuje także 
w innych przepisach karnych, w dalszej 
części opracowania zostaną uwzględnio-
ne wypowiedzi doktryny, które dotyczą 
wykładni tego znamienia, chociaż odno-
szą się bezpośrednio do innych typów czy-
nów zabronionych7.

Jak już wspomniano, interpretacja uży-
tego w art. 231 § 1 k.k. znamienia „działa 
na szkodę” ma decydujące znaczenie dla 
zaliczenia tego typu czynu zabronione-
go do grupy przestępstw abstrakcyjnego 
albo konkretnego narażenia na niebezpie-
czeństwo. Z punktu widzenia budowy ze-
społu znamion, przestępstwa abstrakcyj-
nego narażenia na niebezpieczeństwo to 
takie, w których opis czynu zabronione-
go sprowadza się do określenia zachowa-
nia typowo, generalnie niebezpiecznego, 

5 Krytyczne glosy do tej uchwały opublikowali: M. Filipczak [w:] „Czasopismo Prawa Karnego 
i Nauk Penalnych” nr 1/2013, s. 135-142; A. Zoll [w:] OSP nr 7-8/2013, s. 592-594; D. Tokarczyk  
[w:] „Palestra” nr 9-10/2013, s. 170-175 oraz M. Małecki: Interpretacja art. 231 § 1 k.k. Rzecz o uzasad-
nieniu i konsekwencjach uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2013 r. (I KZP 24/12), 
e-Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych nr 1/2014, <http://www.czpk.pl>. Argumenty powoły-
wane przez autorów komentujących uchwałę oraz jej uzasadnienie zostaną uwzględnione w dalszej czę-
ści opracowania.

6 W uzasadnieniu uchwały z 24.01.2013 r. Sąd Najwyższy podkreślił: „Powstanie szkody ani w doktrynie, 
ani w orzecznictwie nigdy nie było postrzegane jako znamię skutku tego przestępstwa, w przeciwieństwie 
do paragrafu trzeciego tego artykułu, typizującego występek nieumyślny, expressis verbis wymagający 
skutku w postaci >wyrządzenia istotnej szkody<”. Ten fragment uzasadnienia zostanie jednak poddany 
szerszemu omówieniu w dalszej części opracowania, m.in. w związku z uwagami przedstawionymi przez 
M. Małeckiego, op. cit., <http://www.czpk.pl>.

7 Chodzi tu zwłaszcza o interpretację znamienia „działa na szkodę” użytego w uchylonym już art. 585 k.s.h., 
który przewidywał przestępstwo działania na szkodę spółki.
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bez uwzględnienia w zespole znamion rze-
czywistego zagrożenia, jakie musi ono po-
wodować dla dobra prawnego. Podstawą 
odpowiedzialności karnej jest w tym wy-
padku niebezpieczeństwo związane z za-
chowaniem sprawcy, a nie z wywołanym 
tym zachowaniem skutkiem. Przestępstwa 
zagrożenia konkretnego charakteryzuje 
natomiast określenie w zespole znamion 
niebezpieczeństwa będącego rezulta-
tem nieostrożnego zachowania sprawcy. 
Niebezpieczeństwo to musi być skonkre-
tyzowane, a jego wystąpienie podlega udo-
wodnieniu8. Dlatego też, mając na uwa-
dze konstrukcję zespołu znamion, typy 
zagrożenia abstrakcyjnego klasyfikujemy 
jako formalne (skutek w postaci konkret-
nego zagrożenia dla dobra nie został ujęty 
w zespole znamion), zaś typy zagrożenia 
konkretnego jako materialne (w zespole 
znamion znajduje się opis skutku w po-
staci bezpośredniego i realnego zagroże-
nia dla dobra)9. 

typ czynu zabronionego opisany 
w art. 231 § 1 k.k. charakteryzuje zacho-
wanie funkcjonariusza publicznego jako 
przekroczenie uprawnień lub niedopeł-
nienie obowiązków i działanie na szkodę 

interesu publicznego lub prywatnego. Nie 
ulega wątpliwości, że przepis ten ma cha-
rakter blankietowy, ponieważ dla przyjęcia  
odpowiedzialności karnej funkcjonariu-
sza trzeba najpierw ustalić – na podsta-
wie norm pozakodeksowych – zakres jego 
uprawnień i obowiązków, a następnie wy-
kazać, że zachowanie będące przekrocze-
niem tych uprawnień albo niedopełnie-
niem obowiązków „działało” na szkodę  
jakiegokolwiek dobra publicznego lub pry-
watnego, przy czym ustawodawca nie daje 
sądowi żadnych wskazówek co do kryte-
riów, na podstawie których ustalenie to 
miałoby być poczynione. Blankietowy cha-
rakter typu przestępstwa nadużycia wła-
dzy od dawna budził wątpliwości z punktu  
widzenia realizacji konstytucyjnej zasa-
dy nullum crimen sine lege.10 

Rozważania  
Trybunału Konstytucyjnego
Dlatego też przepis art. 231 § 1 k.k. 
stał się przedmiotem uwagi trybunału 
Konstytucyjnego, który po rozpoznaniu 
skargi zarzucającej sprzeczność tego prze-
pisu z art. 42 ust. 2 Konstytucji rP orzekł 
jednak o jego zgodności z Konstytucją11. 

8 A. Spotowski: Funkcja niebezpieczeństwa w prawie karnym, Warszawa 1990, s. 139; J. Giezek: Naraże-
nie na niebezpieczeństwo oraz jego znaczenie w konstrukcji czynu zabronionego, Acta Universitatis Wra-
tislaviensis, Przegląd Prawa i Administracji, z. L, Wrocław 2002, s. 118 i n.; E. Hryniewicz: Przestępstwa 
abstrakcyjnego i konkretnego zagrożenia dóbr prawnych, Warszawa 2012, s. 6.

9 Przedstawiona tu klasyfikacja jest uproszczona, w doktrynie wyróżnia się bowiem szereg dalszych po-
działów przestępstw narażenia na niebezpieczeństwo. Por. m.in. wskazaną wcześniej pracę E. Hrynie-
wicz, a także monografię D. Gruszeckiej: Ochrona dobra prawnego na przedpolu jego naruszenia. Analiza 
karnistyczna, Warszawa 2012.

10 Por. A. Zoll [w:] Kodeks karny…, op. cit., s. 778. Komentując znamiona strony przedmiotowej przestęp-
stwa z art. 231 k.k., A. Zoll w następujący sposób ocenił stopień ich określoności: „Trudno wskazać 
w ustawie karnej inny przykład tak bardzo ocennych znamion charakteryzujących czyn zabroniony. Wy-
stępujący w omawianym przepisie brak opisu czynu zabronionego graniczy z naruszeniem zasady nullum 
crimen sine lege”.

11 Wyrok TK z 9.06.2010 r., SK 52/08, OTK-A 2010, nr 5, poz. 50; DzU.2010.117.790.
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trybunał uznał, że skarżony przepis 
ma wprawdzie charakter blankieto-
wy, ale jest to jedynie blankietowość 
częściowa, która nie daje dostatecz-
nych podstaw do uznania niezgodno-
ści art. 231 § 1 k.k. z zasadą ustawowej 
określoności czynu zabronionego jako 
przestępstwo. Należy zwrócić uwagę, że 
rozważania trybunału Konstytucyjnego 
w niewielkim tylko stopniu dotyczy-
ły określoności znamienia „działa na 
szkodę”, ponieważ skarżący podnosił 
blankietowość znamion „przekracza 
uprawnienia lub niedopełnia obowiąz-
ków”. W tym jednak zakresie, w jakim 
trybunał Konstytucyjny odniósł się 
w uzasadnieniu wyroku do interesują-
cego nas z punktu widzenia charakte-
ru przestępstwa z art. 231 § 1 k.k. zna-
mienia „działa na szkodę”, można mieć 
poważne wątpliwości co do przyjętego 
w tej sprawie stanowiska. W punkcie 
9.13 uzasadnienia czytamy bowiem, że 
trybunał Konstytucyjny podziela po-
gląd wyrażony w orzecznictwie sądu 
Najwyższego, zgodnie z którym „prze-
stępstwo z art. 231 § 1 k.k. jest prze-
stępstwem formalnym, należącym do 
przestępstw abstrakcyjnego narażenia 
na niebezpieczeństwo, zaś działanie na 
szkodę interesu publicznego nie jest cha-
rakterystyką skutku, lecz zachowania się 
sprawcy. samo powstanie bezpośred-
niego niebezpieczeństwa szkody nie jest 
znamieniem tego typu czynu zabronio-
nego”. W punkcie 9.15 trybunał powo-
łał jednak poglądy stojące w opozycji do 
tego stanowiska i stwierdził, że do na-
ruszenia art. 231 § 1 k.k. „wymagane 
jest ustalenie istnienia związku przy-
czynowego między przekroczeniem 

uprawnień lub niedopełnieniem obo-
wiązków a powstaniem zagrożenia dla 
chronionego prawem dobra publicznego 
czy prywatnego. Istnienia takiego związ-
ku nie można przy tym domniemywać”. 
Na zakończenie natomiast, w punkcie 
9.16 czytamy, że „użyte w zaskarżonym 
art. 231 § 1 k.k. znamię ‘działania na 
szkodę interesu publicznego lub prywat-
nego’ spełnia wymóg określoności wy-
rażony w art. 42 ust. 1 Konstytucji rP.  
Mimo bowiem ocennego charakteru 
analizowanego pojęcia, jego interpre-
tacja w doktrynie i orzecznictwie sądu 
Najwyższego pozwala adresatowi normy 
wyrażonej w zaskarżonym przepisie 
na ustalenie, czy jego zachowanie bę-
dzie naruszać prawo”. Wydaje się jed-
nak, że adresat normy nie może mieć 
poczucia pewności prawa, skoro nawet 
trybunał Konstytucyjny w uzasadnie-
niu wyroku prezentuje dwa sprzeczne, 
niedające się ze sobą pogodzić stanowi-
ska co do zakresu zastosowania normy 
sankcjonującej wyrażonej w przepisie  
art. 231 § 1 k.k.

Głos za bezskutkowym 
charakterem przestępstwa
Zwolennicy bezskutkowego charakteru 
przestępstwa nadużycia władzy podnoszą 
przede wszystkim, że w zespole znamion 
tego typu czynu zabronionego nie ma 
mowy ani o spowodowaniu szkody, ani 
jej bezpośredniego niebezpieczeństwa. 
skoro w dyspozycji przepisu ustawo-
dawca pominął charakterystykę skutku  
(rozumianego jako odrębna w stosun-
ku do zachowania zmiana w świecie ze-
wnętrznym), od wystąpienia którego  
zależy wypełnienie znamion, to oznacza, 
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że nie uzależnił odpowiedzialności kar-
nej od wystąpienia takiego skutku12. to 
z kolei implikuje twierdzenie, że zna-
mię „działania na szkodę” charaktery-
zuje jedynie zachowanie sprawcy, które 
ma cechować odpowiedni ładunek spo-
łecznej szkodliwości związany z jego ge-
neralną „niebezpiecznością”. stąd wnio-
sek, że typ czynu zabronionego określo-
ny w art. 231 § 1 k.k. należy do grupy 
przestępstw abstrakcyjnego narażenia 
na niebezpieczeństwo. 

sprawa jednak nie jest aż tak oczywista,  
o czym świadczą niektóre wypowiedzi 
autorów zaliczanych do grona zwolenni-
ków formalnego charakteru przestępstwa 
nadużycia władzy przez funkcjonariusza. 
Pojawia się w nich wskazanie na koniecz-
ność ustalenia w postępowaniu karnym po-
tencjalnej możliwości wyrządzenia szkody 
zachowaniem stanowiącym przekrocze-
nie uprawnień albo niedopełnienie obo-
wiązków, czego nie należy mylić ze stwo-
rzeniem bezpośredniego i realnego zagro-
żenia dla dobra. andrzej Zoll w glosie do 
uchwały sądu Najwyższego z 24 stycznia 
2013 r. (I KZP 24/12) podnosi, że prze-
stępstwo z art. 231 § 1 k.k. jest wprawdzie 
przestępstwem formalnym abstrakcyjnego 
narażenia na niebezpieczeństwo, ale nale-
żącym do specyficznej grupy. Motywem 
towarzyszącym ustawodawcy wprowa-
dzającemu do ustawy ten typ czynu za-
bronionego była możliwość narażenia na 

niebezpieczeństwo lub zniszczenia dobra. 
Dlatego też – zdaniem a. Zolla – ze wzglę-
du na występujące w art. 231 § 1 k.k. zna-
mię „działa na szkodę” ustawodawca do-
puścił przeprowadzenie w postępowaniu 
karnym przeciwdowodu przez wykazanie, 
że w konkretnym wypadku, pomimo prze-
kroczenia przez funkcjonariusza publicz-
nego jego uprawnień albo niedopełnienia 
obowiązków, nie wystąpiła możliwość po-
wstania szkody, a zatem zachowanie funk-
cjonariusza nie wypełniło znamion prze-
stępstwa z art. 231 § 1 k.k. Wskazana róż-
nica w stosunku do innych przestępstw 
abstrakcyjnego narażenia na niebezpie-
czeństwo nie zmienia jednak charakte-
ru przestępstwa nadużycia władzy jako 
bezskutkowego13.

Podobnej oceny typów czynów zabronio-
nych, w których występuje znamię „dzia-
ła na szkodę”, dokonuje ryszard Dębski. 
autor uważa, że tego rodzaju określenie za-
wiera charakterystykę zachowania spraw-
cy, a nie skutków tego zachowania. Innymi 
słowy, w art. 231 § 1 k.k. karalne zacho-
wanie funkcjonariusza publicznego zosta-
ło opisane przez wskazanie jego zdatności 
do wyrządzenia szkody, a nie konieczno-
ści spowodowania stanu polegającego na 
stworzeniu konkretnego zagrożenia dla 
dobra prawnego14. Dlatego też r. Dębski 
zalicza przestępstwa, w których wystę-
puje znamię „działa na szkodę”, do grupy 
tak zwanych przestępstw z zagrożenia 

12 Por. m.in. A. Zoll [w:] Kodeks karny…, op. cit., s. 779; M. Kulik, op. cit., s. 452; J. Skorupka, op. cit., s. 23 
oraz powołane orzeczenia Sądu Najwyższego – zob. przyp. 1.

13 A. Zoll, Glosa…, op. cit., s. 594; Podobne stanowisko zajmuje M. Filipczak, op. cit., s. 142.
14 R. Dębski: O „działaniu na szkodę”, „dopuszczeniu” do zabronionego skutku i zasadzie ustawowej okre-

śloności czynu [w:] Aktualne problemy prawa karnego. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70. urodzin 
Profesora Andrzeja J. Szwarca, red. Ł. Pohl, Poznań 2009, s. 95.
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abstrakcyjno-konkretnego albo, inaczej 
mówiąc, tak zwanych deliktów „zdatno-
ściowych” (die Eigungsdelikte) czy deliktów 
zagrożenia potencjalnego (die potentiellen 
Gefährungsdelikte)15. Cechą charakteryzu-
jącą tego typu czyny zabronione jest brak 
znamienia skutku w postaci sprowadze-
nia niebezpieczeństwa dla dobra prawne-
go, przy jednoczesnym dookreśleniu ka-
ralnego zachowania przez wskazanie jego 
zdatności (potencjalnej możliwości) spro-
wadzenia takiego skutku16. 

Jak zauważa Elżbieta Hryniewicz, tego 
typu czyny zabronione nie przestają być 
przestępstwami abstrakcyjnego narażenia 
na niebezpieczeństwo, następuje w nich 
jednak dookreślenie ustawowego zakazu 
przez wprowadzenie do zespołu znamion 
zastrzeżenia, że karalne są tylko takie za-
chowania, które mogą powodować okre-
ślone zagrożenie17. Możliwość ta (zdatność) 
wymaga ustalenia w procesie przypisywa-
nia sprawcy realizacji znamion czynu za-
bronionego, przy czym ocena zdatności 
konkretnego zachowania do sprowadze-
nia niebezpieczeństwa dla dobra prawnego 

należy do sądu, któremu często będzie po-
trzebna specjalistyczna wiedza, zbędna 
przy „klasycznych” przestępstwach abs-
trakcyjnego narażenia na niebezpieczeń-
stwo, w których ustawodawca, tworząc 
typ czynu zabronionego, przesądził o ist-
nieniu takiego potencjalnego zagrożenia18. 
Jak słusznie podkreśla jednak r. Dębski, 
ustawodawca przy tego rodzaju przestęp-
stwach (przestępstwach potencjalnego za-
grożenia, tzw. zdatnościowych) powinien 
bliżej wskazywać sądowi elementy, które 
pozwolą na dokonanie in concreto oceny 
zdatności do stworzenia niebezpieczeń-
stwa dla dobra i nie powinien stosować me-
tody „czystego blankietu”, polegającej na 
tym, że cały opis czynu znajduje się poza 
przepisem określającym sankcję za jego 
popełnienie19. autor podkreśla, że kon-
strukcja typu czynu zabronionego, okre-
ślonego jako działanie na szkodę, wymaga 
„wskazania w ustawie na czynniki, które 
wzięte pod uwagę przez sędziego pozwo-
lą na ocenę, czy działanie podjęte w da-
nych okolicznościach zdatne było spowo-
dować szkodliwy skutek”20. tymczasem 

15 Autor powołuje się na literaturę niemiecką, w której wypracowano szczegółowe kryteria pozwalające na 
wyróżnienie tego typu czynów abstrakcyjnego zagrożenia. Por. R. Dębski, op. cit., s. 96, przyp. 63 i 64.

16 Jako przykład takiego typu czynu zabronionego R. Dębski podaje przestępstwo z art. 182 § 1 k.k., któ-
ry stanowi: „Kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi substancją albo promieniowa-
niem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub 
spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie 
roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy  
do lat 5”.

17 E. Hryniewicz: Przestępstwa abstrakcyjnego i konkretnego zagrożenia dóbr prawnych, Warszawa 2012, s. 20.
18 E. Hryniewicz, jw. s. 21; R. Dębski, op. cit., s. 96. Przykładem „klasycznego” przestępstwa abstrakcyjne-

go narażenia na niebezpieczeństwo jest art. 178a k.k., w którym ustawodawca przesądził, że prowadze-
nie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości albo pod wpływem środka odurzającego jest zacho-
waniem sprowadzającym potencjalne zagrożenie dla dóbr prawnie chronionych.

19 R. Dębski, op. cit., s. 96; tenże: Pozaustawowe znamiona przestępstwa. O ustawowym charakterze norm 
prawa karnego i znamionach typu czynu zabronionego nie określonych w ustawie, Łódź 1995, s. 121.

20 R. Dębski, O „działaniu na szkodę”…, op. cit., s. 96. Czynniki takie wskazane zostały przykładowo 
w art. 182 i 184 k.k.
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w art. 231 k.k. brakuje jakiegokolwiek do-
określenia szkody, do której ma prowa-
dzić działanie (a ściślej działanie lub za-
niechanie) sprawcy, co uzasadnia zarzut 
niedochowania dostatecznej ustawowej 
określoności czynu (nullum crimen sine 
lege certa)21. Konkluzja ta odpowiada za-
rzutowi postawionemu przez rzecznika 
Praw obywatelskich we wniosku skiero-
wanym do sądu Najwyższego.

Głos za skutkowym  
charakterem przestępstwa
W opozycji do stanowiska zaliczającego 
przestępstwo z art. 231 § 1 k.k. do typów 
narażenia abstrakcyjnego w piśmiennic-
twie i orzecznictwie prezentowany jest 
także pogląd, że działanie na szkodę inte-
resu publicznego albo prywatnego przez 
przekroczenie uprawnień albo niedopeł-
nienie obowiązków oznacza stworzenie co 
najmniej bezpośredniego niebezpieczeń-
stwa powstania konkretnej szkody. W pi-
śmiennictwie powołuje się szereg argu-
mentów przemawiających na rzecz takiego 
stanowiska, przy czym należy uwzględnić 
także poglądy tych autorów, którzy rozwa-
żają znaczenie znamienia czynnościowe-
go „działa na szkodę” w kontekście innych 
typów czynów zabronionych, w których 

znamię to występuje. Chodzi w szczegól-
ności o argumenty powoływane na rzecz 
skutkowego charakteru przestępstwa dzia-
łania na szkodę spółki z art. 585 k.s.h., 
jeszcze przed uchyleniem tego przepisu 
ustawą z 9 czerwca 2011 r. o zmianie usta-
wy – Kodeks karny oraz niektórych in-
nych ustaw22.

autorzy opowiadający się za skutkowym 
charakterem przestępstwa z art. 231 § 1 
k.k. uznają, że znamię „działa na szkodę” 
zawiera charakterystykę skutku zachowa-
nia funkcjonariusza publicznego, polega-
jącego na przekroczeniu uprawnień lub 
niedopełnieniu obowiązków służbowych. 
skutkiem tym w art. 231 § 1 k.k. nie jest 
wprawdzie – tak jak w art. 231 § 3 k.k. 
– wyrządzenie szkody, ale jest nim stwo-
rzenie realnego zagrożenia dla jakiegokol-
wiek dobra publicznego lub prywatnego, 
wyrażającego się wysokim prawdopodo-
bieństwem powstania szkody w interesie 
publicznym lub prywatnym. Przykładowo 
andrzej Marek, powołując się na romana 
Górala23, stwierdza: „Przyjmuje się, że dla 
dokonania tego przestępstwa niezbędne 
jest stwierdzenie, że zachowanie (działanie 
lub zaniechanie) funkcjonariusza stworzyło 
realne niebezpieczeństwo powstania szko-
dy, a nie tylko zagrożenie potencjalne lub 

21 Tamże, s. 97. R. Dębski nie przychyla się jednak w związku z tym do stanowiska tej części doktryny i ju-
dykatury, która opowiada się za skutkowym charakterem art. 231 k.k., lecz stwierdza, że „ze względu na 
potrzebę poszanowania wymogów gwarancyjnych stawianych przepisom prawa karnego bardziej pożą-
dane jest formułowanie postulatów zmiany niedookreślonych przepisów karnych, niż „ratowanie” ich przy 
pomocy interpretacji dystansującej się od dosłownego brzmienia dyspozycji”.

22 DzU.2011.133.767. Co ciekawe, zachowania kryminalizowane wcześniej jako działanie na szkodę spółki są 
obecnie, po uchyleniu art. 585 k.s.h., kryminalizowane w ramach przestępstwa z art. 296 § 1a k.k., który 
przewiduje odpowiedzialność za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej 
szkody majątkowej przez nadużycie udzielonych uprawnień lub niedopełnienie obowiązków. Nie ma zatem 
wątpliwości, że jest to obecnie przestępstwo skutkowe (konkretnego narażenia na niebezpieczeństwo).

23 R. Góral: Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Warszawa 2007, s. 390.
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ogólne”24. Podobnie na temat materialne-
go charakteru przestępstwa z art. 231 § 1 
k.k. wypowiadają się Emil Pływaczewski25, 
oktawia Górniok26 czy lech Gardocki27. 
W literaturze można spotkać także wypo-
wiedzi, w których znajdujemy pogłębioną 
analizę dogmatyczną znamienia „działa na 
szkodę”, prowadzącą do wniosku, że dzia-
łanie takie „powoduje realne niebezpie-
czeństwo zaistnienia szkody dla interesu 
prywatnego lub publicznego”28. 

Wychodząc z wykładni językowej, nie-
którzy autorzy uważają, że znamię „działa” 
zawiera składnik znaczeniowy „powoduje” 
i wyraża w związku z tym związek kauzal-
ny (przyczynowy) pomiędzy zachowaniem 
a jego skutkiem29. Piotr Kardas stwierdza, 
że o negatywnym zabarwieniu znamie-
nia czasownikowego „działa”, które samo 
w sobie jest aksjologicznie indyferentne, 

decyduje dopełnienie bliższe wyrażone 
zwrotem „na szkodę”30. twierdzenie to 
nie wyjaśnia jeszcze, czy zwrot ten cha-
rakteryzuje zachowanie, czy też jego sku-
tek. Dlatego też, powołując się na pracę 
ryszarda sarkowicza o sposobach wyra-
żenia przyczynowości w tekście prawnym 
oraz stosując zaproponowany przez tego 
autora model analizy, P. Kardas następnie 
wywodzi, że znamię „działa na szkodę” 
jest bliskoznaczne ze zwrotem „powodu-
je szkodę”, co – przy uwzględnieniu blan-
kietowego charakteru czasownika „dzia-
ła” – pozwala stwierdzić, że czasownik ten 
„zawiera element znaczeniowy (seman-
tyczny) powodować, a tym samym służy 
wyrażeniu przyczynowości”31. Dlatego też 
zwrot „działa na szkodę” wyraża w sobie 
pewien łańcuch kauzalny, którego pierw-
szym ogniwem jest zachowanie (działanie 

24 A. Marek, Kodeks... op. cit., s. 430.
25 E. Pływaczewski, op. cit., s. 935. Autor przyjmuje, że „znamię działa na szkodę oznacza, że zachowanie 

sprawcy stwarza zagrożenie dla jakiegokolwiek dobra ze sfery publicznej lub prywatnej”.
26 O. Górniok [w:] O. Górniok, W. Kozielewicz, E. Pływaczewski, B. Kunicka-Michalska, R. Zawłocki, 

B. Michalski, J. Skorupka, A. Wąsek (red.): Kodeks karny. Część szczególna, t. 2, Warszawa 2005, s. 86.
27 L. Gardocki: Prawo karne, Warszawa 2013, s. 304.
28 Por. J. Giezek: Odpowiedzialność karna notariusza w świetle art. 231 k.k., „Rejent” nr 3/2006, s. 9 i n.; 

P. Kardas: Działanie na szkodę spółki – konkretne czy abstrakcyjne narażenie na niebezpieczeństwo, „Pań-
stwo i Prawo” nr 6/2006, s. 62 i n.; tenże: Odpowiedzialność za nadużycie władzy publicznej w przypadku 
niezawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, „Prokuratura i Prawo” nr 7-8/2007, s. 17; M. Bielski: Kon-
trowersje w zakresie materialnego bądź formalnego charakteru przestępstwa nadużycia władzy (art. 231 
§ 1 k.k.), „Przegląd Sądowy” nr 9/2011, s. 75 i n.; tenże: Glosa do postanowienia SN z dnia 29 lipca 
2009 r., I KZP 8/09, LEX 2010 nr 109658.

29 Por. J. Giezek, P. Kardas: Sporne problemy przestępstwa działania na szkodę spółki na tle aktualnych wy-
magań teorii i praktyki, „Palestra” nr 9-10/2002, s. 41; P. Kardas: Działanie na szkodę spółki…, op. cit., 
s. 63-64; M. Bielski: Kontrowersje w zakresie materialnego bądź formalnego charakteru przestępstwa nad-
użycia władzy…, op. cit., s. 77. Dla uzasadnienia takiego stanowiska powoływana jest praca R. Sarkowi-
cza: Wyrażanie przyczynowości w tekście prawnym (na przykładzie kodeksu karnego z 1969 r.), Kraków 
1989, a w szczególności następujący jej fragment: „wyrażenie >działa na szkodę< w znaczeniu występu-
jącym w k.k. jest bliskoznaczne z >powoduje szkodę<. Jest czasownikiem blankietowym (nieokreślają-
cym bliżej zachowania), podobnie jak czasowniki służące specjalnie wyrażaniu przyczynowości (powodu-
je, wyrządza, wywołuje, sprawia itp.). […] Czasownik >działa< w znaczeniu, w jakim występuje on w k.k., 
zawiera składnik znaczeniowy >powodować<”. (s. 76).

30 P. Kardas, Działanie na szkodę spółki…, op. cit., s. 62.
31 Tamże, s. 66-67.
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lub zaniechanie), a ostatnim wyrządze-
nie szkody. Zabronione jest tylko takie 
zachowanie, które pozostaje w związku 
przyczynowym (kauzalnym) z dającą się 
przewidzieć szkodą, jaka może wyniknąć 
z tego zachowania32. 

Zastosowanie zaproponowanej wykład-
ni językowej zwrotu „działa na szkodę” 
do art. 231 § 1 k.k. musi prowadzić do 
wniosku, że przestępstwo to ma charak-
ter skutkowy, a skutkiem działania (zanie-
chania) funkcjonariusza publicznego jest 
co najmniej skonkretyzowane niebezpie-
czeństwo wyrządzenia szkody w interesie 
publicznym lub prywatnym33. W odnie-
sieniu do tej wykładni zgłaszane są jed-
nak w literaturze poważne wątpliwości. 
Przede wszystkim podnosi się, że trud-
no jest zaaprobować tezę, iż znaczenie 
nadawane w języku potocznym określe-
niu „działa na szkodę” jest bliskoznaczne 
ze zwrotem „powoduje szkodę”, ponieważ 
jest ono w istocie pozbawione elementu 
skutkowego. r. Dębski uważa, że można 
wprawdzie działanie na szkodę nazwać 
„działaniem stwarzającym ryzyko powsta-
nia szkody” albo „działaniem potencjalnie 
prowadzącym do wyrządzenia szkody”,  
ale nie jest to równoznaczne z określe-
niem „działanie stwarzające niebezpie-
czeństwo wyrządzenia szkody”, które 

pomija całkowicie charakterystykę zacho-
wania, wiążąc jego ujemną ocenę z usta-
lonym ex post skutkiem w postaci niebez-
pieczeństwa powstania szkody34. Podnosi 
się także, że przyjęcie założenia, iż zwrot 
„działa na szkodę” jest równoważny zna-
czeniowo określeniu „powoduje szkodę” 
i oznacza kauzalność (powiązanie działa-
nia ze skutkiem), powinno skłaniać auto-
rów opowiadających się za taką wykładnią 
do uznania, że warunkiem odpowiedzial-
ności funkcjonariusza publicznego na pod-
stawie art. 231 § 1 k.k. jest po prostu wy-
rządzenie szkody w interesie publicznym 
lub prywatnym, a nie jedynie stworzenie 
takiego niebezpieczeństwa35. argumentu 
takiego dostarcza także art. 231 § 3 k.k., 
w którym mowa jest o „istotnej szkodzie”. 
Zdaniem Mikołaja Małeckiego, możliwa 
jest zatem interpretacja, zgodnie z którą 
ustawodawca w art. 231 § 3 k.k., wprowa-
dzając wymóg spowodowania istotnej szko-
dy, uzupełnił pewien deficyt karygodności 
zachowania funkcjonariusza publicznego 
spowodowany brakiem w stronie podmio-
towej (w tym przypadku chodzi o zacho-
wanie nieumyślne). Jeżeli natomiast do-
puszcza się on czynu umyślnie, karalność 
uzasadniona jest już wtedy, gdy wyrządzo-
na szkoda nie była istotna36. Zarówno sąd 
Najwyższy, jak i autorzy wskazujący na 

32 Tamże, s. 67. Por. także J. Giezek, P. Kardas: Sporne problemy przestępstwa działania na szkodę spółki…, 
op. cit., s. 41; J. Giezek [w:] J. Giezek (red.), D. Gruszecka, N. Kłączyńska, G. Łabuda, A. Muszyńska,  
T. Razowski: Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, Warszawa 2014, s. 761. Argument ten wyko-
rzystał także Sąd Najwyższy w uzasadnieniu omawianej uchwały z 24.01.2013 r.

33 J. Giezek [w:] Kodeks karny…, op. cit., s. 761.
34 R. Dębski, O „działaniu na szkodę”… , op. cit., s. 93.
35 Por. uwagi na ten temat przedstawione przez M. Małeckiego, op. cit., <http://www.czpk.pl>.
36 Tamże. Autor zaznacza jednak, że jego celem nie było uzasadnienie tezy, iż znamieniem przestępstwa 

z art. 231 § 1 k.k. jest wyrządzenie szkody, lecz jedynie zwrócenie uwagi na niezadowalający sposób uza-
sadnienia wniosku dotyczącego kauzalności sformułowania „działa na szkodę”.
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kauzalność zawartą w określeniu „działa na 
szkodę” nie mają wątpliwości, że nie cho-
dzi tu o wyrządzenie szkody, lecz jedynie 
o stworzenie takiego niebezpieczeństwa.

Przeciwko interpretacji znamienia czyn-
nościowego „działa” w zestawieniu z dopeł-
nieniem „na szkodę”, która oznacza przyczy-
nowość (kauzalność), podnosi się również, 
że zachowanie funkcjonariusza publicznego 
może polegać także na zaniechaniu (niedo-
pełnieniu obowiązków), a w takim wypad-
ku trudno mówić o przyczynowości, skoro 
zaniechanie nie jest kauzalne w stosunku 
do skutku37. Dlatego też a. Zoll kwestio-
nuje przywiązywanie wagi do znaczenia 
językowego czasownika „działa” i uważa, 
że pojęcie to zostało użyte w art. 231 § 1 
k.k. w znaczeniu technicznym, znacznie 
odbiegającym od jego semantyki38.

Innym argumentem przemawiającym za 
uznaniem przestępstwa z art. 231 § 1 k.k. 
za typ narażenia konkretnego jest poka-
zanie konsekwencji stanowiska przeciw-
nego, zakładającego, że karalność zacho-
wania funkcjonariusza publicznego oparta 
została wyłącznie na decyzji ustawodaw-
cy, kryminalizującego ten rodzaj zachowa-
nia na podstawie uznania, że jest ono ge-
neralnie potencjalnie niebezpieczne. Jacek 
Giezek zauważa, że zaliczenie przestępstwa 
z art. 231 § 1 k.k. do grupy przestępstw 

formalnych i jednocześnie przestępstwa 
abstrakcyjnego narażenia na niebezpie-
czeństwo sprawia, że każde zachowanie 
funkcjonariusza publicznego stanowiące 
przekroczenie uprawnień lub niedopeł-
nienie obowiązków wypełnia znamiona 
tego typu czynu zabronionego, niezależ-
nie od tego, czy w indywidualnym przy-
padku spowodowało ono niebezpieczeń-
stwo wyrządzenia szkody w interesie pu-
blicznym lub prywatnym, czy też takiego 
niebezpieczeństwa in concreto nie spowo-
dowało. Zdaniem J. Giezka, musielibyśmy 
zatem zaakceptować założenie, że „podsta-
wą zakazu nie jest indywidualna możliwość 
wywołania negatywnego skutku w anali-
zowanym przypadku, lecz generalna moż-
liwość, jaka tkwi w zachowaniach należą-
cych do określonej klasy. Innymi słowy,  
zachowanie funkcjonariusza stałoby się 
zakazane nie ze względu na swoją szko-
dliwość, lecz ze względu na szkodliwość 
klasy, do jakiej należy”39. Powstaje wtedy 
pytanie, jak odróżnić zachowania będące 
przekroczeniem uprawnień lub niedopeł-
nieniem obowiązków, które tworzą ryzyko 
spowodowania szkody, od takich zachowań 
funkcjonariusza publicznego, które ryzyka 
tego nie powodują40. Jest to pytanie o kry-
teria oceny „niebezpieczności” zachowa-
nia uznanego za karalne.

37 A. Zoll, Glosa…, op. cit., s. 594.
38 Tamże.
39 J. Giezek [w:] Kodeks karny…, op. cit., s. 762.
40 Tamże. Na uwagę zasługuje zwłaszcza następujący fragment wypowiedzi tego autora: „Retorycznie brzmi 

w tym kontekście pytanie, jak mielibyśmy odróżnić przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiąz-
ków generujące ryzyko powstania szkody od przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków ry-
zyka takiego niewywołującego, jeśli mielibyśmy abstrahować od rezultatu wywołanego tak charakteryzo-
wanym zachowaniem. W konsekwencji zaś każde zachowanie funkcjonariusza publicznego będące prze-
kroczeniem jego uprawnień lub niedopełnieniem ciążących na nim obowiązków stanowić musiałoby reali-
zację znamion przestępstwa z art. 231”.
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Podobne wątpliwości odnośnie do uzna-
nia występku z art. 231 § 1 k.k. za typ 
abstrakcyjnego narażenia na niebezpie-
czeństwo zgłasza M. Bielski. autor pod-
kreśla, że z uwagi na blankietowy cha-
rakter znamion charakteryzujących  
zachowanie funkcjonariusza publiczne-
go jako „przekroczenia uprawnień” lub 
„niedopełnienia obowiązków”, który wy-
maga każdorazowo dookreślenia na pod-
stawie norm statuujących uprawnienia 
i obowiązki konkretnego funkcjonariu-
sza, traktowanie przestępstwa nadużycia 
władzy jako formalnego rodzi wątpliwości 
co do zgodności ustawowego opisu tego 
typu czynu zabronionego z zasadą nullum 
crimen sine lege certa. autor podnosi 
zwłaszcza brak jakichkolwiek wskazówek 
interpretacyjnych pozwalających na roz-
graniczenie takiego zachowania będące-
go przekroczeniem uprawnień lub niedo-
pełnieniem obowiązków, które wypełnia 
znamiona przestępstwa od takiego, które 
stanowi jedynie przewinienie dyscyplinar-
ne41. opowiadając się za materialnym cha-
rakterem przestępstwa nadużycia władzy, 
M. Bielski podnosi, że tylko w ten sposób 
może zostać spełniony standard gwaran-
cyjny wyznaczony przez zasadę nullum cri-
men42 oraz zwraca uwagę, że przedmiotem 
ochrony w art. 231 § 1 k.k. jest nie tylko 
prawidłowe funkcjonowanie instytucji 

państwowych albo samorządu terytorial-
nego, ale także interes publiczny i prywat-
ny. Dlatego też dla odpowiedzialności kar-
nej z art. 231 § 1 k.k. nie wystarczy samo 
przekroczenie uprawnień lub niedopełnie-
nie obowiązków przez funkcjonariusza pu-
blicznego, ale konieczne staje się wykaza-
nie, że stanowiło ono zagrożenie dla inte-
resu publicznego lub prywatnego. typ ten 
– zdaniem M. Bielskiego – zapewnia ochro-
nę prawidłowego funkcjonowania insty-
tucji państwowych lub samorządowych, 
ponieważ przewiduje karalność narusze-
nia formalnych procedur służbowych, ale 
zapewnia także ochronę interesów pu-
blicznych lub prywatnych, ponieważ 
sankcjonuje narażenie na niebezpieczeń-
stwo jakiegokolwiek dobra publicznego  
lub prywatnego. W ten sposób ustawo-
dawca stworzył podstawy do odróżnienia 
czynu stanowiącego przewinienie dyscy-
plinarne od przestępstwa nadużycia wła-
dzy przez funkcjonariusza publicznego43.

Przeciwko zasadności argumentu o ko-
nieczności rozróżnienia przewinienia dys-
cyplinarnego od przestępstwa, który pod-
nosił także rzecznik Praw obywatelskich 
oraz sąd Najwyższy w uzasadnieniu 
uchwały z 24 stycznia 2013 r.44, wypo-
wiada się z kolei Damian tokarczyk, który 
dowodzi, że reżimy odpowiedzialności 
karnej i dyscyplinarnej (służbowej) nie 

41 M. Bielski, Kontrowersje w zakresie materialnego bądź formalnego charakteru przestępstwa nadużycia 
władzy…, op. cit., s. 78. W konkluzji autor stwierdza: „Traktowanie art. 231 § 1 k.k. jako przestępstwa for-
malnego niewątpliwie nie spełnia funkcji zewnętrznej określoności czynu zabronionego, sprowadzającej 
się do wymogu takiego formułowania i interpretowania opisu typu czynu zabronionego, który pozwalałby 
jednoznacznie odróżnić typy zachowań zabronionych przez ustawę od zachowań niezabronionych”.

42 Tamże.
43 Tamże, s. 78-81.
44 Uzasadnienie uchwały siedmiu sędziów SN z 24.01.2013 r., I KZP 24/12, OSNKW 2013, nr 2, poz. 12.
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tylko mogą pozostawać w zbiegu, ale jest 
to nawet w grupie funkcjonariuszy pu-
blicznych w większym stopniu uzasad-
nione, niż w przypadku innych grup za-
wodowych. Zdaniem tego autora, podsta-
wy rozróżnienia deliktu zawodowego od 
przestępstwa należy poszukiwać w stro-
nie przedmiotowej i podmiotowej czynu 
z art. 231 § 1 k.k. Jeżeli czyn funkcjona-
riusza skierowany jest „na zewnątrz”, to 
znaczy że jest działaniem na szkodę inte-
resu publicznego albo prywatnego, jeżeli 
natomiast dotyczy tylko naruszeń w ra-
mach stosunku służbowego, to stanowi 
jedynie delikt dyscyplinarny45.

Z przedstawionego wyżej przeglądu sta-
nowisk odnoszących się do problemu cha-
rakteru prawnego przestępstwa z art. 231 
§ 1 k.k. wynika, że można je podzielić 
(w pewnym uproszczeniu) na trzy grupy, 
wskazując jednocześnie argumenty prze-
mawiające zarówno „za”, jak i „przeciw” 
każdemu z nich.
1. Przestępstwo to ma charakter for-
malny, abstrakcyjnego narażenia na nie-
bezpieczeństwo, ponieważ w zespole 
znamion znajduje się tylko opis zacho-
wania, nie ma natomiast określenia jego 
skutków. W tym ujęciu znamię „dzia-
ła na szkodę interesu publicznego albo 
prywatnego” charakteryzuje każde prze-
kroczenie uprawnień albo niedopełnie-
nie obowiązków przez funkcjonariusza, 
ponieważ tak przesądził ustawodawca,  
uznając ten typ zachowań za generalnie 
potencjalnie niebezpieczne. Ponieważ nie-
bezpieczeństwo nie należy do znamion 

i nie trzeba go w związku z tym udowad-
niać, niemożliwy staje się także prze-
ciwdowód braku in concreto potencjal-
nego zagrożenia dla dobra prawnego. 
argumentem przemawiającym prze-
ciwko przyjęciu takiego stanowiska jest 
przede wszystkim zarzut niedostatecz-
nej określoności typu czynu zabronione-
go z art. 231 § 1 k.k., w tym także braku 
podstaw do odróżnienia zachowań, które 
mogą wyrządzić szkodę, od takich, które 
możliwości tej nie stwarzają, wskazują-
ce na naruszenie zasady nullum crimen.
2. Przestępstwo z art. 231 § 1 k.k. należy 
do szczególnej kategorii przestępstw abs-
trakcyjnego narażenia na niebezpieczeń-
stwo, które w zespole znamion wskazują 
na konieczność udowodnienia in concreto 
możliwości stworzenia zagrożenia dla 
dobra prawnego (tzw. przestępstwa 
potencjalnego zagrożenia, zagrożenia 
abstrakcyjno-konkretnego czy delikty 
zdatnościowe – Eignungsdelite). W tym 
ujęciu znaczenie znamienia „działa na 
szkodę” jako charakteryzującego zacho-
wanie funkcjonariusza polegające na prze-
kroczeniu uprawnień czy niedopełnieniu 
obowiązków należy odczytywać jako ko-
nieczność wykazania możliwości naru-
szenia dobra prawnego w konkretnym, 
indywidualnym wypadku. otwiera to 
drogę do przeprowadzenia przeciwdo-
wodu braku takiej możliwości (zdatno-
ści zachowania do stworzenia niebezpie-
czeństwa) i ogranicza odpowiedzialność 
karną. W przypadku tego rodzaju czy-
nów zabronionych ocena, czy opisane 

45 D. Tokarczyk [w:] „Palestra”... op. cit., s. 173. 
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w zespole znamion zachowanie (w tym 
wypadku przekroczenie uprawnień lub 
niedopełnienie obowiązków) jest zdol-
ne do stworzenia zagrożenia dla dobra 
prawnego, nie ma charakteru generalne-
go, lecz zindywidualizowany, a obowią-
zek jej dokonania zostaje przerzucony 
na sąd, który powinien jednak w usta-
wie znaleźć wskazówki pozwalające na 
jej przeprowadzenie. Przeciwko sta-
nowisku zaliczającemu przestępstwo 
z art. 231 § 1 k.k. do grupy tak zwanych 
przestępstw potencjalnego abstrakcyj-
nego zagrożenia można z kolei podnieść 
argument braku wskazania w ustawie 
kryteriów pozwalających sądowi na do-
konanie oceny, czy podjęte w konkret-
nych okolicznościach zachowanie funk-
cjonariusza mogło spowodować szkodli-
wy skutek. Znamię „działa na szkodę” 
nie spełnia jednak wymogu określoności 
w aspekcie oceny potencjalnego niebez-
pieczeństwa spowodowania określonej 
szkody w dobrach prawnych. Prawidłowe 
z punktu widzenia zasady nullum crimen 
sine lege certa ukształtowanie znamion 
tego typu czynu zabronionego powinno  
zawierać co najmniej wskazanie, że prze-
kroczenie uprawnień albo niedopełnie-
nie obowiązków mogło zagrozić określo-
nym dobrom prawnym46. Wydaje się, że 
odpowiednią wskazówką dla sądu oce-
niającego mogłoby być także określe-
nie rozmiarów albo chociaż rodzaju po-
tencjalnie grożącej szkody. Wobec tych 

zastrzeżeń stanowisko, zgodnie z którym 
de lege lata kwalifikacja prawna czynu 
na podstawie art. 231 § 1 k.k. możliwa 
jest tylko w przypadku wykazania przed 
sądem potencjalnej możliwości wyrzą-
dzenia szkody, nie znajduje odpowied-
niego oparcia w treści ustawy.
3. Według stanowiska trzeciego, zna-
mię „działa na szkodę” należy interpre-
tować w kierunku skutkowego charak-
teru przestępstwa nadużycia władzy, co 
z kolei oznacza, że przypisanie odpowie-
dzialności karnej funkcjonariuszowi pu-
blicznemu za dokonanie tego czynu za-
bronionego staje się możliwe tylko wtedy, 
gdy zostanie wykazane, że przekrocze-
nie uprawnień albo niedopełnienie obo-
wiązków stworzyło bezpośrednie nie-
bezpieczeństwo wyrządzenia szkody  
w jakimkolwiek dobru publicznym lub 
prywatnym. Interpretacja ta opiera się na  
założeniu kauzalności ukrytej w sformu-
łowaniu „działa na szkodę”, która prowa-
dzi do wniosku, że zachowanie funkcjo-
nariusza należy powiązać ze skutkiem 
w postaci co najmniej realnego zagroże-
nia wystąpienia szkody. argumentacja ta 
ma niewątpliwie tę zaletę, że prowadzi do  
dookreślenia znamion zachowania karal-
nego jako przestępstwo nadużycia wła-
dzy. Ma też tę wadę, że nie znajduje dosta-
tecznego oparcia w treści ustawy, o czym 
świadczą powołane wyżej argumenty kwe-
stionujące zasadność wyinterpretowania 
ze znamienia „działa na szkodę” skutku 

46 Dla porównania, w art. 182 i 184 k.k., które są przykładami przestępstw potencjalnego narażenia na nie-
bezpieczeństwo, mowa jest o „możliwości stworzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób lub spo-
wodowania zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach”.
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w postaci konkretnego niebezpieczeństwa 
dla dobra prawnego.

Podsumowanie
Przedstawienie w ogólnych zarysach peł-
nego spektrum stanowisk charakteryzu-
jących przestępstwo z art. 231 § 1 k.k. 
pozwala na wyrażenie opinii, że z punk-
tu widzenia dogmatycznego żadne z nich 
nie zasługuje w pełni na aprobatę. Wydaje 
się, że najwięcej argumentów przemawia 
za poglądem, że przestępstwo naduży-
cia władzy należy do szczególnej grupy 
typów abstrakcyjnego narażenia na nie-
bezpieczeństwo, zwanych przestępstwa-
mi potencjalnego zagrożenia. Problem 
polega jednak na tym, że ustawodawca 
ani wprost tego nie przesądził, ani też 
nie wskazał odpowiednich kryteriów, na 
podstawie których sąd mógłby przepro-
wadzić w konkretnym wypadku ocenę 
zdatności do stworzenia niebezpieczeń-
stwa dla dobra prawnego. Mając zatem 
do wyboru stanowisko zakładające, że ka-
ralność zachowania funkcjonariusza pu-
blicznego polegającego na przekroczeniu 
uprawnień albo niedopełnieniu obowiąz-
ków nie wymaga spowodowania żadnego 
zagrożenia dla dobra oraz stanowisko, że 
dokonanie tego czynu zabronionego uza-
leżnione jest od spowodowania rzeczy-
wistego niebezpieczeństwa wyrządzenia 
szkody, sąd Najwyższy opowiedział się 

za tym drugim rozwiązaniem, powołu-
jąc przy tym dostępne w literaturze ar-
gumenty47. Wobec zarzutów braku do-
statecznej określoności czynu zabronio-
nego z art. 231 § 1 k.k. i jednocześnie  
wyroku trybunału Konstytucyjnego, 
który nie podzielił tego stanowiska, jednak 
bez szerszego odniesienia się do blankie-
towości znamienia „działa na szkodę”, co 
tylko częściowo można usprawiedliwić za-
kresem skargi, sąd Najwyższy zapropono-
wał wykładnię prowadzącą w konsekwen-
cji do ograniczenia odpowiedzialności  
karnej. Można nie zgadzać się z argumen-
tami zwolenników takiego stanowiska, 
ale nie można nie dostrzegać braków  
w argumentacji zwolenników traktowa-
nia tego przestępstwa jako typu abstrak-
cyjnego. ostatecznie stanowisko sądu 
Najwyższego nie wykluczyło przecież od-
powiedzialności karnej funkcjonariusza 
publicznego za zachowanie niesprowa-
dzające niebezpieczeństwa powstania 
szkody, skoro może być ono zakwalifi-
kowane jako usiłowanie. stworzenie ja-
snego kryterium przypisania odpowie-
dzialności daje znacznie większą pew-
ność prawa i osłabia zarzut naruszenia 
zasady nullum crimen. Nie podzielam 
zatem obawy, że w tym wypadku zapa-
trywania prawne sądu Najwyższego ne-
gatywnie wpłyną na jakość orzecznictwa 
sądów powszechnych48. 

47 Na marginesie chcę zaznaczyć, że zgadzam się z niektórymi zastrzeżeniami zgłaszanymi przez A. Zolla 
i M. Małeckiego odnoszącymi się do oczywistych błędów zawartych w uzasadnieniu uchwały, takich jak: 
zaliczenie występku z art. 162 k.k. do grupy przestępstw konkretnego narażenia na niebezpieczeństwo 
czy przestępstwa z art. 159 k.k. do typów narażenia abstrakcyjnego. Nie ma to jednak większego znacze-
nia z punktu widzenia istoty rozstrzyganego przez Sąd Najwyższy problemu.

48 Zarzut prawotwórczej roli uchwał Sądu Najwyższego, w tym obawę, że omawiana uchwała wpłynie nega-
tywnie na jakość orzecznictwa sądów powszechnych, wyraził M. Małecki, op. cit. <http://www.czpk.pl>.
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Należy na zakończenie podkreślić, że naj-
lepszym sposobem rozwiązania zaistniałego 
problemu byłaby, postulowana także przez 
niektórych autorów, zmiana art. 231 § 1 k.k. 
w kierunku dookreślenia jego znamion49. 
Dopóki to jednak nie nastąpi, wykładnia za-
proponowana przez sąd Najwyższy będzie 
kształtowała praktykę stosowania prawa 
w zakresie przypisania funkcjonariuszowi 

publicznemu odpowiedzialności za prze-
stępstwo nadużycia władzy.

dr hab. AgnieszkA LiszewskA 
prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego,
Katedra Prawa Karnego,  
Wydział Prawa i Administracji

49 Postulat taki zgłasza A. Zoll, Glosa…, op. cit., s. 594 oraz R. Dębski, O „działaniu na szkodę”…, op. cit., s. 97.


