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We wszystkich polskich kodeksach karnych istniał przepis kryminali-
zujący przestępstwo nadużycia władzy, stanowiący podstawę odpowie-
dzialności. Zgodnie z art. 231 obowiązującego Kodeksu karnego polega 
ono na przekroczeniu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków przez 
funkcjonariuszy publicznych. Wykładnia tego przepisu nastręcza wielu 
trudności, a ma zasadnicze znaczenie przy formułowaniu zarzutów. Ar-
tykuł obejmuje analizę orzecznictwa sądowego pozwalającego określić 
zakres odpowiedzialności ponoszonej przez  funkcjonariuszy publicz-
nych. To o tyle ważne, że obok zarzutów korupcji, oskarżenie o nad-
użycie władzy jest drugim najczęściej kierowanym pod adresem osób 
zatrudnionych w administracji publicznej w Polsce.

Odpowiedzialność karna funkcjonariusza publicznego

Przestępstwo  
nadużycia władzy

ZYGMUNT KUKUŁA

Funkcjonariusze publiczni, częściej niż 
inne grupy zawodowe, są narażeni na rze-
czywiste, domniemane (ze względu na 
istniejące niejasności w przepisach kompe-
tencyjnych) lub fałszywe oskarżenia o na-
ruszenie prawa. W tym ostatnim wypad-
ku motywem oskarżenia bywa najczęściej 
chęć pozbawienia ich możliwości dalszego 

1 Art. 231 § 1. Funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, 
działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3; § 2. Jeżeli 
sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega 
karze pozbawienia wolności od roku do lat 10; § 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie 

pełnienia służby publicznej. Oskarżenia 
formułują wówczas osoby, którym działa-
nia funkcjonariusza publicznego z różnych 
przyczyn przeszkadzają. 

Ujawniane przez media przypadki nad-
użycia władzy prowadzą zwykle do obni-
żenia zaufania obywateli do administra-
cji. Zagadnienia odpowiedzialności karnej 
z art. 2311 Kodeksu karnego, niewątpli-
wie mają więc walor dla wszystkich osób 
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zatrudnionych w administracji publicznej, 
które posiadają status funkcjonariusza pu-
blicznego.

Orzeczenia sądów, choć co do zasady 
nie stanowią w naszym kraju źródła prawa, 
jednak wpływają na jego kształt i proces 
tworzenia wykładni. Zgodnie z ustawą 
o Sądzie Najwyższym2 (SN), wydaje on 
wyroki oraz postanowienia rozstrzyga-
jące spory w sprawach, które rozpozna-
wane są na skutek wnoszonych środków 
odwoławczych. Szczególne znaczenie 
mają uchwały SN, które służą wyjaśnieniu 
przepisów budzących wątpliwości lub któ-
rych stosowanie wywołało rozbieżności 
w orzecznictwie; inne rozstrzygają zagad-
nienia prawne budzące poważne wątpli-
wości w konkretnej sprawie. Niektóre 
ze wspomnianych uchwał podejmowane 
są z inicjatywy sądów orzekających w po-
szczególnych sprawach, inne zaś na wnio-
sek upoważnionych do tego organów. 
Wykładnia przyjęta w konkretnej sprawie, 
jest wiążąca wyłącznie dla sądów niższej 
instancji i nie wiąże innych. Nie sposób 
jednak nie zauważyć, że niektóre wypo-
wiedzi interpretacyjne sądów, podejmo-
wane w sytuacji gdy brakuje odpowied-
niego przepisów bądź są niejasne, de facto 
pełnią rolę zbliżoną do aktów prawotwór-
czych. Pod rządami jednej z wcześniejszych 
ustaw o SN dopuszczalne było podejmo-
wanie przez ten sąd uchwał zawierających 
wytyczne w zakresie wykładni prawa 
i praktyki sądowej w celu ujednolicenia 

i wyrządza istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 
2;. § 4. Przepisu § 2 nie stosuje się, jeżeli czyn wyczerpuje znamiona czynu zabronionego określonego w art. 
228. Ustawa Kodeks karny z 6.6.1997, Dz.U. z 2018 r. poz.1600, t.j., dalej także k.k.

2 Ustawa z 8.12.2017, Dz.U. z 2018 r. poz. 5.

orzecznictwa. Obejmowały one komplek-
sowe wypowiedzi związane z określonym 
tematem. Wiązały przy tym nie tylko SN, 
ale też pozostałe sądy. Obecnie instytucja 
wytycznych nie występuje w naszym pra-
wie. Dokonywana przez sądy ocena w in-
dywidualnym przypadku ma jednak wy-
mierne znaczenie dla oceny takich samych 
lub podobnych przypadków w przyszłości.

Przestępstwo nadużycia władzy 
– ujęcie historyczne
Przestępstwo nadużycia władzy było 
obecne we wszystkich XX-wiecznych 
polskich kodeksach karnych, tytułem 
wprowadzenia warto zwięźle zaprezen-
tować wcześniejsze rozwiązania praw-
ne na tle odpowiadających im unormo-
wań obowiązującego Kodeksu karnego. 
Kodeks karny z 1932 r. obowiązujący 
po wielu zmianach aż do końca 1969 r., 
a więc także przez ćwierć wieku istnienia 
PRL, przewidywał karalność za naduży-
cie władzy, umieszczając odnośny przepis 
w rozdziale XLI – „Przestępstwa urzęd-
nicze”, art. 286. Na tej podstawie w § 1 
tego artykułu przewidziano karę więzienia 
do 5 lat dla urzędnika, który przekraczając 
swą władzę lub nie dopełniając obowiąz-
ku, działał na szkodę interesu publiczne-
go lub prywatnego. Jeśli celem było osią-
gnięcie korzyści majątkowej lub osobistej 
dla siebie lub innej osoby, sprawca podlegał 
karze więzienia do lat 10. Dla nieumyślne-
go zachowania się sprawcy ustanowiono 
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karę aresztu do 6 miesięcy. Definicję osób 
odpowiadających za te czyny przesunięto 
do art. 292 k.k., co powodowało, że karze 
podlegały, oprócz urzędników pozostają-
cych w służbie państwa lub samorządu, 
także osoby wykonujące zlecone czynności 
w zakresie zarządu państwowego lub sa-
morządowego, nie wyłączając funkcjona-
riuszy wszelkich instytucji publicznych. 
Kodeks ten nie używał pojęcia funkcjo-
nariusz publiczny przy definiowaniu pod-
miotu przestępstwa, zastępując go ogól-
nym określeniem „urzędnik”. 

Wyczerpująca ustawowa definicja funk-
cjonariusza publicznego pojawiła się dopie-
ro w kodeksie karnym z 1969 r. Zmieniono 
w nim nazwę rozdziału oraz numer po-
rządkowy artykułu, w którym prze-
stępstwo zostało umieszczone. Rozdział 
XXXII ‒ „Przestępstwa przeciwko dzia-
łalności instytucji państwowych i społecz-
nych” dopiero na samym końcu sytuował 
przepis o nadużyciu władzy (art. 246). Jego 
znamiona pozostały niemal identyczne 
jeśli wziąć pod uwagę opis czynu zabro-
nionego w kodeksie z 1997 r., ale nieco bar-
dziej rozbudowano je w porównaniu 
z przepisem z 1932 r. Na podstawie § 1 
art. 246 karze pozbawienia wolności od 
6 miesięcy do lat 5 podlegał funkcjona-
riusz publiczny, który przekraczając swoje 
uprawnienia lub nie dopełniając obowiąz-
ku, działał na szkodę dobra społecznego 
lub jednostki. W dalszych dwóch para-
grafach przewidziano zarówno typ kwa-
lifikowany przestępstwa ‒ § 2, jak i jego 
nieumyślną odmianę ‒ § 3. Specyficznym 
elementem przyjętej regulacji była usta-
nowiona w § 4 klauzula subsydiarności, 
czego nie przewidywał kodeks karny 
z 1932 r., a rozwiązanie to przetrwało 

w kodeksie do dziś. Klauzula przewidy-
wała wyłączenie stosowania przepisu § 3, 
jeżeli czyn funkcjonariusza publicznego 
wyczerpywał znamiona innego przestęp-
stwa, albo gdy przekroczenie uprawnień 
lub niedopełnienie obowiązków należało 
do jego znamion. W praktyce najczęściej 
dotyczyło to korupcji.

W obowiązującym przepisie art. 231 k.k. 
wprowadzono jedynie niewielkie zmia-
ny. Pierwsza z nich odnosiła się do innego 
ujęcia charakteru dobra prawnego, prze-
ciwko któremu zwraca się funkcjonariusz 
publiczny. 

Obecnie obejmuje to działania na szko-
dę interesu publicznego lub prywatnego. 
Kolejna zmiana łączy się ze wskazaniem 
rodzaju dobra naruszonego przez sprawcę 
z § 3, a dokładniej wyrządzenia istotnej 
szkody, w miejsce dotychczasowej poważ-
nej szkody. Ostatnia ze zmian odnosi się 
do zakresu przedmiotowego klauzuli sub-
sydiarności. Aktualna treść przepisu w § 4 
wyłącza stosowanie kwalifikowanego typu 
przestępstwa z art. 231, jeśli czyn wyczer-
puje znamiona przepisu o korupcji bier-
nej opisanej w art. 228 k.k. Art. 231 k.k. 
został umieszczony w rozdziale XXIX 
‒ „Przestępstwa przeciwko działalności 
instytucji państwowych oraz samorządu 
terytorialnego”.

Przedstawione uwagi posłużą do wyka-
zania niektórych różnic w orzeczeniach 
sądowych, wydanych w czasie obowiązy-
wania poprzednich kodeksów. Ze względu 
na relatywnie niewielkie korekty obecnie 
obowiązujących przepisów, wcześniejsze 
orzecznictwo zachowało w dużej części 
aktualność, stanowiąc ważny element wy-
kładni prawno-karnych regulacji przestęp-
stwa nadużycia władzy.
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Podmiotowy 
zakres odpowiedzialności
Zamknięty katalog funkcjonariuszy pu-
blicznych znajduje się w art. 115 § 3 k.k.3 
Znacząco różni się on od przewidzianego 
w poprzednim kodeksie. Różnice polegają 
na wyłączeniu z tego grona osób pełnią-
cych funkcje związane ze szczególną od-
powiedzialnością w gospodarce, takich 
jak dyrektorzy przedsiębiorstw państwo-
wych, osoby kierujące organizacjami spół-
dzielczymi czy społecznymi. W efekcie 
doszło do pozbawienia statusu funkcjo-
nariusza publicznego sołtysa wsi4, likwi-
datora przedsiębiorstwa państwowego5, 
konduktora rewizyjnego PKP6, leśniczego 
Lasów Państwowych7, osoby upoważnionej 
na podstawie art. 33a ustawy z 15 listo-
pada1984 r., Prawo przewozowe (Dz.U. 
z 2015, poz. 1173 ze zm.) do kontroli bile-
tów w publicznym transporcie zbiorowym, 
w tym będącej pracownikiem samorządu 

3 § 13. Funkcjonariuszem publicznym jest: 1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 2) poseł, senator, radny, 2a) poseł 
do Parlamentu Europejskiego, 3) sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania przy-
gotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, notariusz, 
komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych 
działających na podstawie ustawy, 4) osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwo-
wego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, 
w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych, 5) osoba będąca pracownikiem organu kontroli 
państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, 6) osoba 
zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej, 7) funkcjonariusz organu powołanego do ochrony 
bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej, 8) osoba pełniąca czynną służbę wojskową 
9) pracownik międzynarodowego trybunału karnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe.

4 Wyrok SA Kraków z 29.10.2002, II Aka 259/02, OSN Prok. i Pr. 2003, nr 3, poz. 18.
5 Uchwała SN z 17.5.2000, I KZP 10/00, OSNKW 2000, nr 5-6, poz. 40.
6 Wyrok SN z 18.5.2004, WK 10/04, OSNKW 2004, nr 7-8, poz. 71.
7 Postanowienie SN z 8.12.2004, IV KK 126/04, OSNKW 2005, nr 1, poz. 9.
8 Postanowienie SN z 29.9.2013 r., I KZP 9/13, OSNKW 2013, nr 100, poz. 85.
9 Postanowienie SA Kraków z 3.2.2000, II AKz 2/00, KZS 2000, nr 2, poz. 21.
10 Wyrok SN z 17.4.1997, I KZP 43/96, OSNKW 1997, nr 5-6, poz. 40.
11 Wyrok SN z 9.5.1983, I KR 85/03, Lex nr 21981.
12 Uchwała SN z 30.4.2003, I KZP 12/03, KZS 2003, nr 5, poz. 2.
13 J. Wyrembek: Glosa�do�uchwały�SN�z�30.4.2003, IKZP 12/03, „Państwo i Prawo” nr 11/2006.
14 Z. Kukuła: Przestępczość�korupcyjna�w�orzecznictwie�sądowym.�Aspekty�materialne�i�procesowe.�Wybór�

orzeczeń, Warszawa 2014, s. 29.

terytorialnego8, dyrektora szpitala publicz-
nego9, kierowcy-konduktora PKS10, bie-
głego sądowego11.

Kontrowersje wywołało uznanie przez 
Sąd Najwyższy za funkcjonariusza publicz-
nego asesora komorniczego12, choć przepisy 
nie dają ku temu jakichkolwiek podstaw. 
Stanowisko spotkało się z krytyczną i słusz-
ną, w mojej ocenie, reakcją doktryny13. Sąd 
niewątpliwie przekroczył w tej sprawie 
dopuszczalne granice wykładni językowej. 
Przyjęcie stanowiska sądu prowadziłaby 
do zastosowania niedozwolonej w prawie 
karnym materialnym wykładni rozsze-
rzającej na niekorzyść sprawcy i łamało 
jedną z podstawowych zasad lex stricta14.

Nadużycie władzy 
jako przestępstwo formalne
Nadużycie władzy przez funkcjonariu-
sza publicznego ma charakter przestęp-
stwa formalnego, dla zaistnienia którego 
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nie jest wymagane wystąpienie jakiego-
kolwiek skutku. Jego znamiona są typowe 
dla przestępstw abstrakcyjnego naraże-
nia na niebezpieczeństwo. Użyty w tre-
ści przepisu wyraz „działanie” na szko-
dę interesu publicznego lub prywatnego 
rozpatrywany z dogmatycznego punk-
tu widzenia nie jest określeniem skut-
ku, lecz zachowania sprawcy. Pogląd 
o formalnym charakterze przestępstwa 
dominował w orzeczeniach wydanych 
w czasie obowiązywania kodeksu kar-
nego z 1932 r. Przyjęto w nich założenie, 
że szkoda nie jest obiektywną przesłan-
ką wypełnienia znamion przestępstwa, 
do jego popełnienia wystarcza sama 
możliwość powstania szkody z powodu 
naruszenia obowiązków lub uprawnień 
urzędnika15. Wyrażono przy tym opinię, 
że przestępstwo kwalifikowane z art. 231 
§ 2 k.k. jest również przestępstwem 
formalnym. Samo powstanie szkody, 
a nawet jej bezpośrednie niebezpieczeń-
stwo, nie jest w ocenie sądu znamieniem 
tych czynów zabronionych16. Na formal-
ny charakter przestępstwa wskazywali 
też niektórzy przedstawiciele doktryny17.

Zmiana oceny charakteru tego przestęp-
stwa pojawiła się dopiero w ostatnich kilku 
latach. W niemal zgodnej opinii sądów, 
występek z art. 231 § 1 k.k. zaczęto po-
strzegać jako przestępstwo o charakterze 
skutkowym (materialnym). 

15 Wyrok SN z 12.12. 1933, III KK 1093/33, OSN 1934, nr 4, poz. 68.
16 Wyrok SN z 2.12. 2012, IV KKN 273/01, Lex 74484.
17 A. Grześkowiak, K. Wiak: Kodeks�karny.�Komentarz, Warszawa 2012, s. 1039.
18 Uchwała SN z 24.1.2013, I KZP 24/12, OSNKW 2013, nr 2, poz. 12; postanowienie SN z 16.4.2014,  

II KK 96/13, Lex 1482379; uchwała SN z 28.5.2015, SNO 21/15, Lex 1755917; wyrok SA Szczecin 
z 16.12.2015, II Aka 201/15, Lex 1950649.

19 Wyrok SA Wrocław z 25.2.2016, II Aka 331/15, Lex 2023603.

Do rewizji dotychczasowego podejścia 
wykorzystano argument, że zachowanie 
sprawcy powoduje narażenie na niebez-
pieczeństwo, a wiec generuje zachowanie 
znamienne skutkiem w postaci wystąpie-
nia niebezpieczeństwa powstania szkody 
w interesie publicznym lub prywatnym18. 
Nie wydaje się jednak, aby taka kwalifi-
kacja przestępstwa została podtrzymana, 
bowiem ostatnio SN wrócił do poprzed-
niego stanowiska, zgodnie z którym dla za-
istnienia przestępstwa nie jest konieczne 
powstanie szkody; mechanizm działania 
sprawcy musi jednak prowadzić do szkody 
konkretnego interesu19. Można z dużym 
prawdopodobieństwem przewidywać, 
że judykaturze ‒ przynajmniej w najbliż-
szym czasie ‒ trudno będzie jednoznacznie 
rozstrzygnąć te kwestie. 

Niemniej w obu poglądach eksponowano 
występowanie zagrożenia dla obu rodza-
jów dóbr chronionych (interes publiczny 
i prywatny). 

Jeśli pojawiło się zagrożenie traktowane 
już jako skutek, to trudno będzie uchwy-
cić jego materialne następstwa, uważane 
za zmianę w świecie zewnętrznym. Proces 
dowodowy przy takiej kwalifikacji czynu 
zabronionego z pewnością przysporzy 
praktykom wielu trudności. Konieczne 
będzie w tej sytuacji dążenie do uchwy-
cenia skutku w świecie zewnętrznym, 
który musiałby powstać przy konkretnym 
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niebezpieczeństwie powstania szkody. 
Jeżeli nie udało się jej wykazać, trudniej 
będzie dowieść wypełnienia ustawowych 
znamion czynu zabronionego przez funk-
cjonariusza publicznego. Rozstrzygając 
ten problem na płaszczyźnie dogmatycz-
nej, moim zdaniem należy przyjąć formal-
ny charakter przestępstw wymienionych 
w § 1 i 2 art. 231 k.k. Tak wyrażona opi-
nia nie przekreśla istnienia nieumyślnej 
odmiany przestępstwa opisanego w § 3.

W tym bowiem wypadku ustawodawca, 
w sposób niebudzący wątpliwości wska-
zał, że w efekcie nieumyślnego działania 
sprawca wyrządził istotną szkodę. Słowo 
„wyrządził”, pełni w omawianej sytuacji 
funkcję rozstrzygającą o materialnym cha-
rakterze czynu nieumyślnego.

Przekroczenie uprawnień 
lub niedopełnienie obowiązków
W art. 231 k.k., jest mowa o „uprawnieniu 
lub obowiązku”, w odniesieniu do ich prze-
kroczenia lub niedopełnienia. Nie zawarto 
jednak żadnych wskazówek ułatwiających 
wykładnię tego przepisu. Należy w tej sy-
tuacji przyjąć, że art. 231 k.k. ma charak-
ter przepisu blankietowego. Przepis taki 
posługuje się jedynie ramowym opisem 
czynu zabronionego, którego wypełnie-
nie wymaga odwołania do innych aktów 
prawnych rangi ustawowej, ewentualnie, 
co budzi jednak wątpliwości, przepisów 
niższego rzędu. 

Na taki właśnie charakter przepisu zwró-
cono uwagę już w okresie przedwojennym. 

20 Wyrok SN z 27.1.1938, IK 1564/37, OSN 1938, nr 8, poz. 190.
21 Wyrok SN z 10.10.1946, K 1292/46, OSN 1947, nr 4, poz. 101.
22 Wyrok SN z 7.9.1950, K 720//50, OSN 1951, nr 1, poz. 8.

Sąd dostrzegł wówczas, że nie wszystkie 
obowiązki służbowe urzędnika zostały 
wyraźnie określone w prawie. W kon-
kretnej sytuacji przyjęto, że obowiązek 
funkcjonariusza publicznego wynikać 
może również z samego charakteru zaj-
mowanego stanowiska, bądź z rodzaju wy-
konywanej czynności, jak też z ogólnych 
zasad urzędowania20. Każde postępowanie 
urzędnika, adekwatnie do sytuacji, może 
więc być traktowane jako przekroczenie 
władzy lub niedopełnienie obowiązków21. 
Najdokładniej istotę tego przestępstwa 
oddaje późniejsze rozstrzygnięcie, w któ-
rym sąd podkreślił, że urzędnik w sytu-
acji braku przepisów i zarządzeń admini-
stracyjnych powinien z własnej inicjatywy 
i przezorności czynić wszelkie starania, 
aby jego przełożony wydał odpowiednie 
przepisy przewidujące możliwość powsta-
nia szkody i sposoby jej usunięcia22. 

Na kanwie powyższych rozważań, 
prawno-karną ocenę czynu należy roz-
począć od dokładnego zapoznania się 
z charakterystyką tych znamion czynu, 
które odnoszą się do nadużycia władzy, 
a także zbadania oraz analizy uprawnień 
i obowiązków spoczywających na funk-
cjonariuszu publicznym. Ich znajomość 
pozwoli na wykazanie, które z możliwych 
zachowań funkcjonariusza mieściło się 
w ramach działań legalnych. Powyższą 
kwestię sądy poddały w przeszłości wni-
kliwej analizie, a wydane przez nie orze-
czenia nie wskazywały na rozbieżności 
co do kierunku wykładni. 



114 KONTROLA PAŃSTWOWA

państwo i społeczeństwo   Zygmunt Kukuła

Podkreślano z reguły na pierwszym miej-
scu, że podstawowym obowiązkiem sądu 
rozpoznającego sprawę o nadużycie władzy 
musi być szczegółowe ustalenie zakresu 
obowiązków i uprawnień, a gdy uda się 
to osiągnąć, odniesienie ich do konkret-
nej sytuacji, w której znalazł się funkcjo-
nariusz, mając do czynienia z interesem 
prywatnym23. Możliwe będzie wówczas 
udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy rze-
czywiście w związku w wykonanymi obo-
wiązkami popełniono czyn zabroniony24. 
Na uznanie zasługuje staranność, z jaką 
sądy w kolejno następujących po sobie roz-
strzygnięciach podchodziły do procesu 
ustalania uprawnień i obowiązków spoczy-
wających na podmiocie przestępstwa. Sąd 
uznał, że źródło obowiązków może mieć 
charakter ogólny, szczególny lub indywi-
dualny, co wpłynęło na proces wykładni 
tego przepisu. Charakter ogólny sprowadza 
się do źródła obejmującego przepisy od-
noszące się najczęściej albo do wszystkich 
funkcjonariuszy lub wyłącznie do niektó-
rych z nich. Obowiązki szczególne regulo-
wane są najczęściej przepisami dotyczący-
mi poszczególnych rodzajów służb i w po-
równaniu z obowiązkami ogólnymi są lepiej 
doprecyzowane. Obowiązki indywidual-
ne określa się w stosownych przepisach, 
regulaminach i instrukcjach. Włączono 
do nich wydane przez uprawnione osoby 
polecenia służbowe, nakazujące wykonanie 

23 Wyrok SN z 3.2.2005, WA 25/04, OSN w SK 2005, nr 1, poz. 303.
24 Wyrok SN z 23.4.1977, IV KRN 70/77, OSNKW 1977, nr 6, poz. 63.
25 Wyrok SN z 26.11.1959, II K 499/59, OSNPG 1960, nr 4, poz. 61.
26 Wyrok SN z 4.5.2016, V KK 388/15, Lex 2046083.
27 Wyrok SA Kraków z 9.2.2000, II Aka 252/99, KZS 2000, nr 4, poz. 40.
28 Wyrok SN z 23.5.1935, IK 395/35, OSN 1936, nr 1, poz. 23.
29 Wyrok SA Rzeszów z 9.5.2002, II Aka 74/02, OSA 2003, nr 9, poz. 93.

określonej czynności25, np. przez przeło-
żonego. Oprócz tego, sąd podzielił wcze-
śniejsze uwagi judykatury prowadzące 
do wniosku, że niektóre obowiązki funk-
cjonariuszy publicznych mogą dodatkowo 
wynikać ze szczególnej istoty urzędowa-
nia26. Jak wnikliwa powinna to być analiza 
wskazuje opinia, według której nawet po-
siłkowe odwołanie się do wzorca „dobre-
go gospodarza” czy rzetelnego urzędnika 
wymaga wykazania, że funkcjonariusz, 
którego to dotyczy, nie podjął działań za-
pobiegających zagrożeniu dla dóbr chronio-
nych, choć wiedział, że takowe istnieje27.

Na podstawie art. 231 k.k. możliwa 
jest sytuacja, w której równocześnie prze-
kroczono uprawnienia i nie dopełniono 
obowiązków28. Będziemy mieli wówczas 
do czynienia z jednym przestępstwem, 
rozpatrywanym w ramach tzw. prawnej 
jedności czynu. 

Przekroczenie uprawnień przybiera 
z reguły dwie formy. Pierwsza, to działa-
nie w ramach uprawnień, lecz niezgodnie 
z prawnymi warunkami danej czynności. 
Druga sprowadza się do działania nieleżą-
cego w ramach uprawnień, lecz pozostają-
cego w związku z pełnioną przez funkcjo-
nariusza publicznego funkcją, a dodatkowo 
stanowiącego wykorzystanie płynących 
z niej uprawnień29. 

Kolejny element to wykazanie związ-
ku przyczynowego pomiędzy działaniem 
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albo zaniechaniem ze strony funkcjona-
riusza publicznego, a szkodą wynikłą dla 
interesu chronionego (publicznego lub 
prywatnego). Innymi słowy, badany jest 
związek przyczynowy pomiędzy czynem 
a grożącą lub wyrządzoną już szkodą. 
Odpowiedzialność za skutek pojawi tylko 
wtedy, gdy w zaistniałym skutku znajdzie 
się właśnie owo stworzone przez sprawcę 
niebezpieczeństwo, którego powstaniu 
miało zapobiec przestrzeganie wskazanej 
normy30. Przedstawianą zależność należy 
bezwzględnie dowieść przy każdym po-
sądzeniu o naruszenie uprawnień, nawet 
gdy w danej sprawie występuje ich kil-
kadziesiąt31, zwłaszcza przy kwalifikacji 
zachowania jako czynu ciągłego.

W niektórych orzeczeniach sąd zwró-
cił uwagę, że dla przesłanek ponoszenia 
odpowiedzialności karnej na podstawie 
art. 231 k.k. bez znaczenia pozostaje, z ja-
kiego rodzaju naruszeniem przepisów 
było powiązane przekroczenie upraw-
nień, czy były to przepisy normujące re-
lacje urzędnika względem osób niebędą-
cych urzędnikami, czy też jedynie regu-
lujące tok urzędowania wewnętrznego32. 
Jako przykład podano praktykę zatrudnie-
nia podwładnych do prywatnych celów, 
za ich zgodą i wynagrodzeniem, jeśli od-
bywało się to w czasie, w którym byli oni 
obowiązani pełnić swoje obowiązki33. 

30 Wyrok SA Białystok z 10.3.2011, II Aka 213/10, OSAB 2011, nr 1, s. 41-50; tak też postanowienie SN  
z 10.10.2012, V KK 27/12, Lex nr 1226786.

31 Postanowienie SN z 9.12.2000, IV KKN 514/99, Lex nr 75505.
32 Wyrok SN z 30.5.1938, II K 1301/37, OSN 1939, nr 2, poz. 41.
33 Wyrok SN z 19.10.2006, WA 26/06, OSNKW 2007, nr 1, poz. 4.
34 Wyrok SN z 30.5.1938, II K 1301/37, OSN 1939, nr 2, poz. 41.
35 Wyrok SN z 8.8.1938, III K 1246/38, OSN 1939, nr 1, poz. 18.
36 Wyrok SN z 3.11.1954, III K 899/54, OSNCK 1955, nr 2, poz. 17.

Ważnym aspektem oddziałującym na 
odpowiedzialność karną jest wypracowana 
w judykaturze zasada nieprzypisywania 
funkcjonariuszowi domniemanych obo-
wiązków. Realizuje ona w takich wypad-
kach funkcję gwarancyjną prawa karnego. 
Początki jej formowania datują się na okres 
przedwojenny. Na jej podstawie sąd wy-
kluczył możliwość skazania oskarżonego 
urzędnika z tego powodu, że dana czyn-
ność służbowa „mogła” należeć też do jego 
kompetencji34. Mniej więcej w tym samym 
czasie wyjaśniono w innym rozstrzygnię-
ciu sądowym, że za przestępstwo naduży-
cia władzy urzędnik odpowiada jedynie 
wtedy, gdy przekracza uprawnienia, bądź 
nie dopełnia obowiązków w odniesieniu 
do tych czynności urzędowych, które zo-
stały mu zlecone przez właściwy zakres 
działania35. O stabilności przyjętego po-
glądu świadczy kolejne orzeczenie pod-
kreślające wymóg wykazania, że podjęta 
czynność mieściła się w granicach stałej 
lub chociażby ad hoc zleconej pracy urzęd-
nika. Zwrócono też uwagę na charakter 
niewykonywanych poleceń przełożonych. 
Nie każde uchybienie obowiązkom okre-
ślonym w aktach prawa wewnętrznego 
o charakterze administracyjnym czy fi-
nansowym sąd kwalifikował jako dzia-
łanie na szkodę interesu publicznego36. 
W orzecznictwie sądowym konsekwentnie 
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lansowano konieczność udowodnie-
nia funkcjonariuszowi publicznemu, że 
swoim działaniem wyszedł poza dozwo-
lone przepisami, bądź wyznaczone isto-
tą urzędowania granice. Przekroczenie 
norm będących poza strefą jego urzędo-
wania nie stanowi podstawy do skazania37. 
Nawet przypisywanie samemu sobie nie-
należnych uprawnień nie jest podstawą 
do ukarania funkcjonariusza na podsta-
wie art. 231 k.k. Wykonując obowiązki 
funkcjonariusz publiczny musi dyspono-
wać wiedzą umożliwiającą mu podejmo-
wanie właściwych decyzji. Może jednak 
mieć miejsce sytuacja, w której powstanie 
rozbieżność pomiędzy tym co urzędnik 
wiedział, a tym co mógł wiedzieć pod-
czas załatwiania sprawy. Rozpatrując taki 
przypadek, sąd rozstrzygnął o konieczności 
przyjęcia stanu wiedzy co do zawieranej 
przez gminę umowy, odnosząc się do daty 
jej podpisania, nie zaś oceniając ją ex post38.

Przestępstwo nadużycia władzy może 
polegać również na zaniechaniu. Niedo-
pełnienie obowiązków sprowadza się więc 
do bezczynności urzędnika39. Wielu funk-
cjonariuszy publicznych jest przeciążonych 
obowiązkami z powodu braków kadro-
wych lub innych czynników, a to może 
mieć wpływ na jakość ich pracy. Biorąc 
to pod uwagę, należy różnicować kryte-
ria odpowiedzialności za ich zaniechania. 
Sąd podzielił opinię, że duża ilość obo-
wiązków może wpływać niekorzystnie 

37 Wyrok SN z 29.6.1957, brak sygnatury, OSNCK 1958, nr 2, poz. 16; wyrok SA Warszawa z 13.6.2013, 
II Aka 405/12, Lex nr 1363386.

38 Postanowienie SN z 3.10.2008, III K 103/08, Lex nr 465875.
39 Wyrok SN z 27.5.1955, III K 121/55, OSNCK 1956, nr 1, poz. 3
40 Wyrok SN z 26.4.1958, IV K 199/58, OSNPG 1959, nr 1, poz. 19. 
41 Wyrok SN z 9.5.1950, K 632/50, OSN 1950, nr 2, poz. 21.

jedynie na terminowe ich wykonanie, 
nigdy zaś na prawidłowość wykonania40. 
Innymi słowy, zwiększenie obciążenia obo-
wiązkami, co zrozumiałe, spowalnia czas 
załatwienia sprawy i to da się pogodzić 
z zasadami porządku prawnego oraz dzia-
łaniem administracji, jednakże sytuacja 
ta nie uprawnia do niedbałego załatwiania 
spraw urzędowych i nie zdejmuje cięża-
ru odpowiedzialności z funkcjonariusza 
publicznego. Każde takie zaniedbanie, 
o ile w związku z tym wystąpi zagrożenie 
dla interesu chronionego, a ponadto zosta-
nie udowodniony związek przyczynowy, 
stanowi istotną podstawę do przypisania 
odpowiedzialności karnej za niedopełnie-
nie obowiązków. 

Lektura orzeczeń sądowych dotyczących 
tego aspektu odpowiedzialności karnej po-
zwala na wyprowadzenie kilku wniosków 
natury ogólnej. Pierwszym z dwóch szcze-
gólnych przypadków popełnienia prze-
stępstwa niedopełnienia obowiązków 
przez zaniechanie może okazać się zacho-
wanie kontrolującego. W jednym z orze-
czeń uznano, że brak kontroli wykonania 
poleceń wydawanych podwładnym daje 
podstawę postawienia zarzutu niedopeł-
nienia obowiązków41. Odpowiedzialność 
karna została przesunięta na obszar pro-
cedur organizowania kontroli. Zaliczono 
do tego przypadki, w których zwierzch-
nik uchybił obowiązkom kontrolnym, 
obdarzając podwładnego nadmiernym 
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zaufaniem42. Obowiązek kontroli w oce-
nie sądu jest oczywisty i ma źródło w za-
sadach współżycia społecznego. Dla bytu 
prawnego obowiązku kontroli wydanych 
poleceń bez znaczenia pozostaje, czy zo-
stał on ujęty w konkretnym przepisie43. 
Niedopełnienie obowiązków może polegać 
również na niewłaściwym zorganizowa-
niu pracy podległym służbowo osobom44. 

Drugim przykładem zaniechania, na 
które zwrócono uwagę w judykaturze, 
jest niewypełnienie prawnego obowiąz-
ku denuncjacji z art. 304 § 2 Kodeksu 
postępowania karnego, czyli niezawia-
domienie o popełnionym przestępstwie, 
o którym funkcjonariusz publiczny do-
wiedział się w związku z wykonywaniem 
obowiązków. Zaniechanie traktowane jest 
tu jako równoznaczne z niedopełnieniem 
obowiązków służbowych ze szkodą dla in-
teresu publicznego45. Wspomniany obowią-
zek, co do zasady, spoczywa na kierowniku 
jednostki, a w pozostałych wypadkach 
tylko wtedy, gdy upoważnił on funkcjo-
nariuszy niższych szczebli do złożenia za-
wiadomienia.

Na sposób wykonania czynności urzę-
dowych przysługuje stronie zażalenie, 
a także środek odwoławczy, przewidzia-
ny w toku instancji. Strona może z niego 
skorzystać bądź nie. Dysponuje też prawem 

42 Wyrok SN z 9.1.1951, I KO 88/50, OSN 1951, nr 3, poz. 30; wyrok SN z 12.12.1951, I K 377/51, OSN 1952, 
nr 4, poz. 47.

43 Wyrok SN z 25.10.1968, II KR 146/68, OSNPG 1969, nr 6, poz. 93.
44 Wyrok SN z 14.11.2001, WA 30/01, Lex nr 558341.
45 Wyrok SN z 19.1.1951, K 1483/50, OSN 1951, nr 3, poz. 35; wyrok SN z 25.6.1957, III K 174/57, OSNPG 

1958, nr 1, poz. 33; wyrok SN z 19.11.1959, III K 239/59, OSNPG 1960, nr 7, poz. 22; wyrok SA Kraków  
z 28.9. 2000, II Aka 133/00, KZS 2000, nr 11, poz. 43; wyrok SN z 12.2.2008, WA 1/08, OSNKW 2008, nr 4, poz. 41.

46 Wyrok SN z 23.9.1937, I K 694/37, OSN 1938, nr 2, poz. 34.
47 Wyrok SN z 21.4.1952, IK 264/52, OSN 1952, nr 5, poz. 59.
48 Wyrok WSA Warszawa z 14.1.2011, I SA/Wa 2037/10, Lex nr 758934.

złożenia skargi do zwierzchnika takiego 
funkcjonariusza, przedstawiając zarzu-
ty i dowody na ich poparcie. W każdym 
takim wypadku nieskorzystanie ze wspo-
mnianej możliwości nasuwa przypuszcze-
nia, że pokrzywdzony mógł pogodzić się 
z grożącą mu szkodą. Nie uchyla to jednak 
karalności postępowania funkcjonariusza, 
jeśli wyczerpuje ono pozostałe warunki 
odpowiedzialności karnej za przestępstwo 
nadużycia władzy46. Przestępstwo opisane 
w art. 231 k.k. nie wymaga również wska-
zania motywu, którym kierował się funk-
cjonariusz publiczny naruszając swoje obo-
wiązki47. Wyjaśnienie motywu działania 
może, co najwyżej, mieć znaczenie dowodo-
we, jako pewien element całości rozpatry-
wanego zachowania sprawcy. Niewątpliwie 
ważną rolę w kształtowaniu praw obywateli 
pełni informacja urzędowa obejmująca in-
terpretację przepisów. Wydają ją np. urzę-
dy skarbowe. Biorąc to pod uwagę, sąd 
nie wykluczył pociągnięcia funkcjonariusza 
publicznego do odpowiedzialności karnej 
na podstawie art. 231 k.k., jeżeli dopuścił 
się on dezinformacji petenta, a nie spotka-
ło się to z szybką reakcją osób odpowie-
dzialnych48. 

Kończąc ten fragment analizy dorobku 
judykatury, warto jeszcze nawiązać do od-
powiedzialności sędziów za podejmowane 
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decyzje podczas rozpoznawania sprawy. 
Najczęściej pojawiającym się zarzutem 
pod ich adresem jest wadliwe zastosowa-
nie przepisu w procesie wykładni. Różne 
mogą być tego przyczyny, jak rozbieżność 
w orzecznictwie czy doktrynie, niejedno-
znaczne normy prawne lub błąd sędziego. 
Trzeba jednak pamiętać, że przy orzekaniu 
obowiązuje konstytucyjna zasada niezawi-
słości sędziowskiej. W świetle przedsta-
wionych argumentów poważne wątpliwo-
ści wzbudza pomysł pociągnięcia sędziego 
do odpowiedzialności karnej na podstawie 
art. 231 k.k., w sytuacji obrazy przepisów 
prawa przez błędną jego wykładnię, nawet 
oczywistą i rażącą, stanowiącą jedną z pod-
staw apelacji bądź kasacji49.

Interes publiczny i prywatny
Kolejnym zagadnieniem rozwiniętym 
w dorobku orzeczniczym była kwestia 
zdefiniowania interesu publicznego oraz 
prywatnego. Do ustalenia wykładni są-
dowej tych pojęć przystąpiono wkrót-
ce po wejściu w życie kodeksu karnego 
w 1932 r. Interes publiczny pojmowano 
w tym czasie jako zbiorowy interes organi-
zacji społecznej, państwa lub samorządu, 
prywatny z kolei jako interes poszczególnej 
jednostki50. Interes publiczny porównywa-
no z uszczerbkiem dla autorytetu konkret-
nego urzędu publicznego51, co w efekcie 

49 Uchwała SN z 11.10.2007, SNO 67/07, Lex nr 471802.
50 Wyrok SN z 31.5.1933, II K 285/33, OSN 1933, nr 8, poz. 157; tak też wyrok SN z 4.12.2003, III KK 298/13, 

Lex nr 1402635.
51 Wyrok SN z 13.3.1936, II K 2201/35, OSN 1936, nr 10, poz. 365.
52 Wyrok SN z 17.6.1938, II K 2578/37, OSN 1939, nr 5, poz. 106.
53 Wyrok SN z 10.3.1964, IV K 372/63, OSNPG 1964, nr 6, poz. 67.
54 Postanowienie SN z 23.9.2008, I KZP 16/08, OSNKW 2008, nr 10, poz. 78.
55 Wyrok SN z 7.2.2013, WA 1/13, Lex nr 1277838.

podważało zaufanie społeczeństwa do pra-
widłowego wypełniania zadań przez ad-
ministrację52. Interes publiczny kojarzony 
był więc z urzędami państwowymi, a ści-
ślej, z szeroko rozumianą administracją. 

Z upływem czasu doszło do rewizji po-
glądów, czego widocznym następstwem 
okazało się odstąpienie od tak wąskie-
go definiowania interesu publicznego. 
Przyjęto, że naruszenie to obejmuje sy-
tuacje, w których sprawca działając z ko-
rzyścią dla swojej jednostki organizacyj-
nej, wyrządza przy okazji szkodę innym 
podmiotom53. Gmina, bo o nią chodziło 
w tym wypadku, jest podmiotem praw 
i obowiązków, z tego więc tytułu może 
zostać narażona na uszczerbek. Zasadne 
jest więc przyjęcie, że może być podmio-
tem pokrzywdzonym przestępstwem nad-
użycia władzy, zaś uprawnienia z tym zwią-
zane w jej imieniu wypełnia wójt, bur-
mistrz lub prezydent54. 

W ostatnim czasie nastąpiły zmiany w de-
finiowaniu interesu publicznego, istotnie 
rzutujące na wykładnię przepisu. Uznano 
mianowicie, że interes publiczny lub praw-
ny, musi być pojmowany jako interes wyni-
kający z prawa materialnego, nie zaś interes 
związany tylko z procedurą postępowania55. 
Z pewnością jest to słuszne posunięcie in-
terpretacyjne. Badając dotychczasowy kie-
runek orzeczniczy, należy zwrócić uwagę 
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na brak zainteresowania judykatury bliż-
szym określeniem interesu prywatnego.

Pojęcie szkody
Sądy zajmowały się pojęciem szkody; jest 
to kolejne istotne znamię, od wypełnienia 
którego zależy kształt odpowiedzialno-
ści karnej funkcjonariusza publicznego. 
Ustawowa redakcja art. 231 k.k. nie za-
wiera wskazówek co do jej zakresu. Można 
więc przyjąć, że dotyczy szkody rozumia-
nej szeroko. W dorobku orzeczniczym kon-
sekwentnie i od samego początku zwraca-
no uwagę na brak wymogu rzeczywistego 
wystąpienia szkody; dla istoty przestęp-
stwa wystarcza jeśli powstanie już sama 
możliwość jej wystąpienia, objęta świado-
mością sprawcy56, nawiązano w ten sposób 
do wspomnianego wcześniej formalnego 
charakteru przestępstwa. Stosunkowo nie-
dawno wyjaśniono, że szkoda może przy-
brać postać zarówno majątkową, jak i nie-
majątkową57, np. postać szkody moralnej. 
Wyrażono opinię, iż dobro społeczne bądź 
jednostki objęte działaniem sprawcy po-
winno zostać w każdym przypadku wyraź-
nie skonkretyzowane58. Również samo de-
finiowanie szkody majątkowej rozumiane 

56 Wyrok SN z 26.9.1934, II K 997/34. OSN 1935, nr 3, poz. 122; wyrok SN z 4.6.1946, K 1085/46, OSN 1947, nr 3, 
poz. 70; wyrok SN z 12.8.1946, III K 371/53, „Państwo i Prawo” nr 11/1953, s. 742; wyrok SN z 11.12. 1951, 
IK 65151, „Państwo i Prawo” nr 5-6/1952, s. 897; wyrok SN z 22.11.1957, IV K 467/57, OSNCK 1958,  
nr 4, poz. 38; wyrok SN z 26.4.1958, I CR 453/37, OSNPG 1959, nr 6, poz. 34; wyrok SN z 30.11.1960,  
IK 686/60, OSNPG 1961, nr 2, poz. 22; wyrok SN z 19.11.2004, III K 81/04, Lex nr 141348; wyrok SN z 24.4. 2008, 
WA 13/08 „Biuletyn Prawa Karnego” nr 9/ 2008 poz. 51; postanowienie SN z 15.12.2011, III K 160/11, 
OSN Prok. i Pr. 2012, nr 7-8, poz. 2; wyrok SN z 18.12.2012, WA 25/12, Lex nr 1252734.

57 Uchwała SN z 23.6.1992, I KZP 21/92, OSNKW 1992, nr 9-10, poz. 63.
58 Wyrok SN z 9.8.1977, Rw 237/77, Lex nr 63848.
59 Wyrok SN z 20.2.1935, II K 1662/34, OSN 1935, nr 10, poz. 418.
60 Wyrok SN z 23.3.1936, II K 2274/35, OSN 1936, nr 10, poz. 381.
61 Wyrok SN z 12.11.1935, II K 1617/35, OSN 1936, nr 4, poz. 171.
62 Uchwała SN z 29.1.2004, I KZP 38/03, OSNKW 2004, nr 2, poz. 14.
63 Wyrok SN z 20.5.2008, III KK 29/08, Lex nr 435321.

jest szeroko. Z pewnością będzie to szkoda 
instytucji dysponującej funduszami pu-
blicznymi o znaczeniu ogólnopaństwo-
wym59. Ważną rolę odegra też schemat 
określania zawartości szkody.

Sądy zaakceptowały tezę, według któ-
rej szkoda majątkowa może sprowadzać 
się do obniżenia rentowności posiadanego 
kapitału, czy zmniejszenia szans na jego 
zbycie60 albo zmniejszenia zysków przed-
siębiorstwa komunalnego61. W wypadku 
nieumyślnej odmiany przestępstwa z § 3, 
ustawodawca doprecyzował, że musi to być 
istotna szkoda. Przy jej określaniu zostanie 
wykorzystana w odpowiednim zakresie 
definicja znajdująca się w art. 115 § 5 k.k. 
Orzecznictwo od pewnego czasu zwraca 
uwagę na konieczność uzależnienia wyso-
kości takiej szkody od sytuacji majątkowej 
pokrzywdzonego, ale z uwzględnieniem 
obiektywnie wyrażonej orientacyjnej war-
tości62. Ważne jest zbadanie, czy szkoda 
stanowiła dla pokrzywdzonego znacz-
ną dolegliwość w chwili jej powstania63. 
Ma to na celu ściślejsze powiązanie prze-
stępczego działania ze skutkiem w postaci 
szkody i służy realizacji wymagań dotyczą-
cych związku przyczynowo-skutkowego.
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Kryterium winy
W odniesieniu do zagadnień związa-
nych z winą zgodnie przyjęto, że czynu 
z art. 231 k.k. można dopuścić się z winy 
umyślnej w obu jej zamiarach – bezpo-
średnim oraz ewentualnie wynikowym64. 
Dostrzeżono jednak potrzebę warto-
ściowania winy oskarżonego, głównie 
przez pryzmat zaniedbań po jego stronie, 
zdolnych hipotetycznie wyrządzić szkodę 
interesom chronionym65. Pogląd ten został 
niedługo potem uzupełniony przez przy-
jęcie, że jakkolwiek rzeczywista wysokość 
szkody może rzutować na wymiar kary, 
to jednak pomiędzy stopniem zawinienia 
a wysokością powstałej szkody nie zachodzi 
stosunek proporcjonalności. Może więc 
pojawić się sytuacja, kiedy mimo braku 
efektywnej szkody stopień zawinienia 
będzie duży i odwrotnie, nawet przy za-
istnieniu dużej szkody stopień ten może 
okazać się niewielki66. Korelacja pomiędzy 
obydwoma tymi czynnikami, aczkolwiek 
interesująca z perspektywy teorii, nie ode-
grała aż tak znaczącej roli w dotychczaso-
wej praktyce.

O rodzaju winy funkcjonariusza do-
puszczającego się uchybienia służbowego, 

64 Wyrok SN z 31.5.1933, II K 285/33, OSN 1933, nr 8, poz. 157; wyrok SN z 18.9.1936, II K 768/36, 
OSN 1937, nr 2, poz. 53; wyrok SN z 20.5.1938, III K 496/36, OSN 1936, nr, 12, poz. 443; wyrok 
SN z 20.6.1938, I K 1594/34, OSN 1939, nr 5, poz. 107; wyrok SN z 13.9.1938, III K 1318/38, 
OSN 1939, nr 3, poz. 74; wyrok SN z 11.6.1948, K 11/47, „Państwo i Prawo” nr 5/1949, s. 121; 
wyrok SN z 6.8.1952, I K 437/52, OSNCK 1953, nr 2, poz. 28; wyrok SN z 22.11.1957, IV K 
467/57, OSNCK 1958, nr 4, poz. 38; wyrok SA Kraków z 12.4. 1995, II Akr 54/95, KZS 1995, 
nr 3-4, poz. 51; postanowienie SN z 25.2.2003, WK 3/03, OSNKW 2003, nr 5-6, poz. 53; wyrok 
SN z 17.10.2003, WA 48/03, OSNwSK 2003, nr 1, poz. 2168; wyrok SN z 11.5.2007, WA 22/07 
OSNwSK 2007, nr 1, poz. 1045; uchwała SN z 10.5.2007, SNO 24/07, Lex nr 568916; wyrok 
SN z 9.11.2010, WA 32/10, OSNwSK 2010, nr 1, poz. 2214; wyrok SN z 7.2.2013, WA 1/13,  
Lex nr 1277838.

65 Wyrok SN z 24.10.1961, IV K 843/61, OSNKW 1962, nr 3, poz. 43.
66 Wyrok SN z 19.8.1970, III KR 118/70, OSP 1971, nr 11, poz. 210.
67 Wyrok SN z 12.2.1963, II K 791/62, OSNPG 1963, nr 5, poz. 73. 
68 Wyrok SN z 7.8.1967, I KR 655/67, OSNKW 1968, nr 2, poz. 16.

decyduje całokształt okoliczności odnoszą-
cych się zarówno do popełnionego czynu, 
jak i osoby sprawcy. W procesie orzekania 
należy wziąć od uwagę nie tylko ciężar sa-
mego zaniedbania i jego skutków, powody, 
które do tego doprowadziły, ale też i osobę 
sprawcy, szczególnie gdy chcemy wykazać 
jaki był jego stosunek do powierzonych 
mu obowiązków67. Jakkolwiek zaniedba-
nia po jego stronie nie zwalniają go z od-
powiedzialności, to jednak nie sposób 
pominąć czynnika w postaci przejścio-
wych znacznych trudności, które mogą 
wystąpić przy wykonywaniu obowiąz-
ków. Same w sobie nie tworzą przesłanki 
usprawiedliwiającej uchybienia w reali-
zacji obowiązków służbowych, powinny 
jednak zostać uwzględnione przy kom-
pleksowej ocenie stopnia winy68. Z treści 
art. 231 § 2 k.k. oraz wydanych na jego 
podstawie orzeczeń bezspornie wyni-
ka, że popełnienie tego czynu możliwe 
jest wyłącznie w zamiarze bezpośrednim. 
Przemawia za tym to, że funkcjonariusz pu-
bliczny podejmując działanie w celu osią-
gnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, 
nadużywając swojej władzy, chce taką ko-
rzyść osiągnąć, a nie tylko możliwość taką 
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przewiduje i na to się godzi69. Manifestuje 
tym sposobem swoje szczególne nastawie-
nie psychiczne70, w postaci tzw. dolus direc-
tus coloratus (zamiar bezpośredni o szcze-
gólnym zabarwieniu). Przy badaniu winy 
nieumyślnej na podstawie art. 231§ 3 k.k. 
należy wspomnieć, że samo tylko niedba-
łe sprawowanie obowiązków służbowych 
nie oznacza automatycznie wypełnienia 
znamion winy nieumyślnej71. Konie-
czne jest uwzględnienie dodatkowych  
przesłanek.

Odpowiedzialność dyscyplinarna
Od odpowiedzialności karnej za nad-
użycie władzy odróżnić należy, wprowa-
dzoną do wielu pragmatyk służbowych, 
możliwość pociągnięcia funkcjonariusza 
publicznego do odpowiedzialności dys-
cyplinarnej za naruszenia obowiązków 
wynikających ze sprawowanej funkcji. 
Odpowiedzialność dyscyplinarna nabie-
ra szczególnego znaczenia we wszystkich 
tych sytuacjach, w których nie będzie 
możliwe postawienie zarzutu popełnienia 
przestępstwa. Często stosowanym rozwią-
zaniem jest też uruchomienie równolegle 
odpowiedzialności karnej oraz dyscypli-
narnej, niezależnie od siebie72. Wyłączna 
odpowiedzialność dyscyplinarna może 

69 Wyrok SN z 4.1.1974, Rw 1093/73, OSNKW 1974, nr 5, poz. 102.
70 Wyrok SN z 4.3.2013, WA 3/13, Lex nr 1293888; wyrok SN z 11.5.1959, OSNPG 1959, nr 6-9, poz. 12; 

wyrok SN z 3.3.2009, WA 5/09, OSNwSK 2009, nr 1, poz. 592.
71 Wyrok SN z 9.3.1963, II K 643/61, OSNKW 1964, nr 9, poz. 132.
72 Zob. wyrok SN z 6.4.1938, IK 1422/35, OSN 1937, nr 1, poz. 5.
73 Wyrok SN z 26.4.1938, IK 2805/37, OSN 1939, nr 2, poz. 30; wyrok SN z 20.6.1938, IK 1594/34, OSN 

1939, nr 5, poz. 107.
74 Wyrok SN z 17.2. 1971, IV KR 213/70, OSP 1971, nr 12, poz. 242.
75 Zob. wyrok SN z 25.11.1974, II KR 177/74, Lex nr 20871.
76 Postanowienie SN z 7.11.1980, III KZ 162/ 80, OSNKW 1981, nr 6, poz. 35.
77 Wyrok SN z 7.4.2010, IV KK 10/10, Lex nr 583896.

znaleźć uzasadnienie, gdy naruszenie 
przez funkcjonariusza publicznego obo-
wiązku służbowego nie wywołało dalszych 
następstw natury materialnej73. Granica 
pomiędzy odpowiedzialnością karną a dys-
cyplinarną przebiega przy uwzględnieniu 
stopnia społecznej szkodliwości czynu74. 
Tak więc nie można a priori, w każdym 
przypadku przekroczenia uprawnień 
czy niedopełnienia obowiązków zakładać 
konieczność wdrożenia jedynie odpowie-
dzialności karnej75. Uwaga ta odnosi się 
również do naruszenia dyscypliny finanso-
wej. Sąd zaaprobował pomysł, aby w tej sy-
tuacji wprowadzić konsekwencje służbowe 
o charakterze dyscyplinarnym, stanowiące 
łagodniejszy stopień represji76. Sądy negu-
ją niesłuszne domniemanie przełożonych 
funkcjonariusza bazujące na założeniu, 
według którego każde formalne przekro-
czenie uprawnień lub niedopełnienie obo-
wiązków, wyczerpuje samo przez się dzia-
łanie na szkodę interesów chronionych, 
i to zarówno od strony przedmiotowej, 
jak i winy funkcjonariusza publicznego. 
Powinno być oczywiste, że oprócz odpo-
wiedzialności karnej, stosuje się model 
odpowiedzialności służbowej i dyscypli-
narnej77. Sama tylko opieszałość czy nie-
dokładność przy wypełnianiu obowiązków 
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może – w opinii sądu – uzasadniać odpo-
wiedzialność dyscyplinarną78.

Czas popełnienia przestępstwa
Przedstawiając dotychczasowy dorobek 
sądów w tym obszarze, należałoby krót-
ko odnieść się do kwestii temporalnych 
czynu zabronionego. Dla ustalenia pod-
staw odpowiedzialności za przestępstwo 
nadużycia władzy w każdej jego odmia-
nie jest bez znaczenia, czy karalne za-
chowanie zdarzyło się w godzinach prze-
znaczonych na wykonywanie obowiąz-
ków, czy już po ich zakończeniu79. Skoro 
przepis nie precyzuje bliżej okoliczności 
modalnych tego czynu, np. przez określe-
nie „w czasie wykonywania swoich obo-
wiązków”, zasadne jest przyjęcie szero-
kiej wykładni. Pozwala to założyć, że czyn 
może być popełniony również przy oka-
zji urzędowania, jeśli łączy się z przekro-
czeniem uprawnień lub niedopełnieniem 
obowiązków80.

Zbieg przepisów karnych
Ostatni element prowadzonej analizy do-
robku judykatury stanowi rozstrzyganie 
kwestii zbiegu przepisów, ponieważ dosyć 
często mamy okazję zetknąć się z nim w co-
dziennej praktyce. Dotyczy on sytuacji, 
w której przy badaniu podstawy odpowie-
dzialności za nadużycie władzy, pojawia-
ją się przesłanki świadczące, że sprawca 
albo naruszył dodatkowy przepis ustawy 
karnej, oprócz czynu głównego (nadużycie 
władzy), albo też pojawi się wątpliwość, 

78 Wyrok SN z 20.5.1936, III K 496/36, OSN 1936, nr 12, poz. 443.
79 Zob. wyrok SN z 21.12.1936, IIIC 115/35, OSN 1938, nr 1, poz. 17.
80 Wyrok SN z 16.4.1958, III K 1114/57, OSNPG 1959, nr 1, poz. 18.

jaki jeszcze przepis naruszył. Lektura do-
robku judykatury dostarcza kilku wska-
zówek pozwalających wybrać właściwe 
rozwiązanie. Tytułem wyjaśnienia nale-
ży wspomnieć czym jest zbieg przepisów. 
Jest to sytuacja przewidziana w prawie 
karnym, w której konkretne zachowanie 
sprawcy można uznać za możliwe do ukara-
nia przy wykorzystaniu co najmniej dwóch 
przepisów ustawy karnej. W skrócie należy 
przywołać trzy możliwe rodzaje zbiegów 
przepisów oraz sposoby rozstrzygania na-
suwających się wątpliwości:

 • zbieg właściwy – czyn sprawcy realizu-
je znamiona dwóch lub więcej przepisów, 
a żaden z nich nie oddaje w pełni całej 
zawartości kryminalnej czynu; koniecz-
ne staje się zastosowanie obu przepisów 
– tzw. kumulatywna kwalifikacja z art. 11 
§ 2 k.k.;

 • zbieg niewłaściwy – tylko jeden ze zbie-
gających się przepisów oddaje całą zawar-
tość kryminalną czynu, zbędne jest włą-
czanie w to pozostałych;

 • zbieg pozorny – sprawca wyczerpuje 
znamiona zawarte tylko w jednym prze-
pisie, ale wydaje się, że konieczne było-
by przypisanie mu naruszenia drugiego 
przepisu.

Wśród opublikowanych orzeczeń po-
jawiło kilka sytuacji wymagających roz-
strzygnięcia. Ze względu na charakter 
opracowania zrezygnowano z wnikliwej 
analizy stanu faktycznego oraz motywów 
konkretnej interpretacji. Na uwzględ-
nienie zasługują następujące sytuacje, 
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z którymi w praktyce możemy spotkać 
się najczęściej:

 • Nadużyciu władzy towarzyszyło wysta-
wienie dokumentu stanowiącego samoist-
ne przestępstwo poświadczenia niepraw-
dy, opisanego w art. 271 k.k. Przyjmu-
je się w tej sytuacji rozwiązanie oparte 
na kumulatywnej kwalifikacji, łącznie 
z art. 231 k.k.81

 • W wypadku nadużycia władzy, której 
towarzyszy przestępstwo łapownictwa 
biernego, zastosowanie znajduje klauzula 
subsydiarności. Sprawca – funkcjonariusz 
publiczny, nie poniesie odpowiedzialności 
karnej za nadużycie władzy, ale za prze-
stępstwo łapownictwa biernego82.

 • W wypadku, gdy funkcjonariusz pu-
bliczny zajmuje się z mocy ustawy, de-
cyzji odpowiedniego organu, sprawami 
majątkowymi lub działalnością gospodar-
czą instytucji państwowej lub samorządu 
terytorialnego, pojawia się ryzyko wystą-
pienia zbiegu art. 231 k.k. z art. 296 k.k. 
– typizującego nadużycie zaufania, prze-
stępstwo typowo menadżerskie, gospo-
darcze. Spójne stanowisko orzecznictwa 
w tej materii istnieje od dawna,. Wskazu-
je ono, aby w przypadku przekroczenia 
uprawnień czy niedopełnienia obowiąz-
ków, które nastąpiło w sferze imperium 
władczych, przysługującym instytucjom 
państwowym, funkcjonariusz odpowiadał 

81 Wyrok SN z 7.5.1936, II K 289/36, OSN 1936, nr 11, poz. 329; wyrok SN z 12.10.1937, II K 920/37, OSN 
1938, nr 3, poz. 70.

82 Wyrok SN z 22.12.1975, I KR 251/75, OSNKW 1976, nr 7-8, poz. 94; wyrok SN z 14.3.1986, IV KR 84/86, 
OSNPG 1987, nr 1, poz. 6; wyrok SN z 6.9.1989, V KRN 202/89, OSNPG 1990, nr 4, poz. 39; postanowie-
nie SN z 29.1.2015, II KK 215/14, „Biuletyn Prawa Karnego” nr 4/2015, s. 16-18.

83 Wyrok SN z 2.6.2009, IV KK 11/09, Lex nr 512109; wyrok SN z 7.4.2010, IV KK 10/10, Lex nr 583896; 
wyrok SA Warszawa z 24.4.2012, II Aka 99/12, Lex nr 1238316.

84 Wyrok SN z 11.5.2004, WA 7/04, OSNwSK 2004, nr 1, poz. 858.

karnie za przestępstwo z art. 231 k.k. Na-
tomiast gdy podejmuje działanie jako typo-
wy menadżer uczestniczący w działalności 
gospodarczej, podstawą odpowiedzialności 
karnej powinien być art. 296 k.k.83

Ostatni przypadek związany jest z tzw. 
czynem ciągłym, opisanym w art. 12 k.k. 
Dotyczy to sytuacji, w której dwa lub wię-
cej zachowań podjętych w krótkich odstę-
pach czasu, w wykonaniu z góry powziętego 
zamiaru, uważa się za jeden czyn zabronio-
ny. Badając nieprawidłowości w jednost-
kach administracji publicznej, często na-
potykamy takie nadużycia. Wszystkie one, 
o ile spełnione są pozostałe warunki kwa-
lifikujące rozwiązania art. 12 k.k., z mocy 
prawa muszą zostać uznane za jeden ciąg 
zachowań. Sygnalizowane rozwiązanie 
nie dotyczy jednak odpowiedzialności 
karnej na podstawie art. 231 k.k. Przepis 
jest tak skonstruowany, że użyte w jego tre-
ści znamię „działa” stanowi zawsze jeden 
czyn84. Wyłączona została więc możliwość 
wykorzystania rozwiązań art. 12 k.k. do ta-
kich sytuacji.

Podsumowanie
Zaprezentowane w artykule uwagi oraz 
wnioski odnoszą się go grupy 150 orze-
czeń sądowych. W odniesieniu do więk-
szości poruszanych wątków mamy do czy-
nienia ze stabilną wykładnią przepisów 
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i sygnalizowaniem występujących niekiedy 
rozbieżności, przy ocenie wybranych zna-
mion art. 231 Kodeksu karnego. Nie powi-
nien budzić wątpliwości sposób określenia 
podmiotu przestępstwa nadużycia władzy 
oraz konieczność wnikliwej analizy istnie-
jących uprawnień i obowiązków funkcjona-
riusza publicznego. Z całą pewnością wciąż 
wymagają doprecyzowania kryteria defi-
niowania interesu publicznego i – tym bar-
dziej – prywatnego. Materiał zawarty w do-
tychczasowym dorobku orzeczniczym, 
niezależnie od wskazanych wątpliwości, 
stanowi istotny czynnik brany pod uwagę 
przy ocenie stanu faktycznego w procesie 

subsumcji przepisu karnego. Odgrywa on 
trudną do podważenia rolę w zapewnieniu 
zgodnej z prawem realizacji obowiązków 
służbowych przez osoby zatrudnione w sze-
roko rozumianej administracji publicznej. 
Niezależnie od tego, powinien zapewniać 
ochronę dóbr publicznych i prywatnych 
przed nadużyciami urzędniczymi.
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