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AGNIESZKA LISZEWSKA

Czyny zabronione jako przestępstwa ła-
pownictwa biernego i czynnego wyznacza-
ją pole kryminalizacji tak zwanej korupcji 
urzędniczej, czyli korupcji związanej ze 
sferą działalności publicznej. Okolicznością 
wskazaną w zespole znamion typów czy-
nów zabronionych z art. 228 i 229 k.k. jest 

związek czynności korupcyjnych z funkcją 
publiczną sprawowaną przez przyjmują-
cego łapówkę. Kontrowersje wokół inter-
pretacji tego znamienia, które prowadziły 
do stopniowego poszerzania zakresu pod-
miotowego łapownictwa biernego i tym 
samym także obszaru odpowiedzialno-
ści za łapownictwo czynne2, miały zostać 
rozwiązane przez wprowadzenie nowelą 

Przyjmowanie korzyści a pełnienie funkcji publicznej

Zakres bezprawności  
„korupcji urzędniczej”

Przedmiotem artykułu nie są rozważania na temat wykładni pojęcia „osoba  
pełniąca funkcję publiczną” jako podmiotu przestępstwa łapownictwa  
biernego1, lecz próba zbadania zakresu bezprawności tak zwanej korupcji  
urzędniczej, której obszar wyznacza ustawowa typizacja czynów zabro-
nionych, stawiająca wymóg, aby korzyść została udzielona i  przyjęta 
w związku z pełnieniem przez przyjmującego funkcji publicznej.

1 Problemy z wykładnią tego pojęcia dotyczą m.in. fragmentu definicji zawartej w art. 115 § 19 k.k., który 
odnosi się do uznania za osoby pełniące funkcje publiczne „osób zatrudnionych w jednostce organizacyj-
nej dysponującej środkami publicznymi”. Por. na ten temat m.in. postanowienie SN z 30.09.2010 r., I KZP 
16/10, OSNKW 2010 r., nr 11, poz. 96 z glosą A. Barczak-Oplustil, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Pe-
nalnych” z. 4/2010, s. 149 i n.; P. Kardas: Kontrowersje wokół pojęcia „osoba pełniąca funkcję publiczną”.  
Rzecz o kreatywnej wykładni przyjmowanej w orzecznictwie oraz granicach zakresowych typu czynu  
zabronionego określonych w ustawie, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” z. 2/2011, s. 102 i n.  
oraz podana tam literatura i orzecznictwo; M. Bielski: Znaczenie znamienia dobra prawnego i znamienia 
modalnego „w związku z pełnieniem funkcji publicznej” dla wykładni przestępstw korupcyjnych w sferze 
publicznej, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” z. 1/2013, s. 8 i n.

2 Kontrowersje te szczegółowo przedstawia P. Kardas: Kontrowersje wokół pojęcia…, op.cit., s. 79 i n.



150 KONTROLA PAŃSTWOWA

państwo i społeczeństwo   Agnieszka Liszewska

do Kodeksu karnego z 2003 r.3 definicji 
legalnej pojęcia „osoba pełniąca funkcję 
publiczną” (art. 115 § 19 k.k.). Wydaje się 
jednak, że rację ma J. Giezek, gdy zauwa-
ża, że – chociaż w praktyce wymiaru spra-
wiedliwości pojęcie osoby pełniącej funk-
cję publiczną jest zazwyczaj utożsamiane 
z określeniem podmiotu przestępstwa ła-
pownictwa biernego – art. 228 k.k. stanowi 
o przyjęciu korzyści w związku z pełnie-
niem funkcji publicznej, a nie o przyjęciu  
korzyści przez osobę, która taką funkcję 
pełni4. Dlatego też, jak słusznie zauważa 
A. Barczak-Oplustil, szeroki zakres po-
jęcia „osoba pełniąca funkcję publiczną”, 
wyznaczony definicją z art. 115 § 19 k.k., 
w odniesieniu do kręgu podmiotów prze-
stępstwa z art. 228 k.k. został ograniczony 
przez konieczność zbadania na etapie do-
konywania subsumpcji konkretnego stanu 
faktycznego, czy osoba pełniąca taką funk-
cję przyjęła korzyść w związku z jej peł-
nieniem5.

Związek z pełnieniem funkcji pu-
blicznej jest najczęściej postrzegany jako 
znamię strony przedmiotowej czynów 

stypizowanych w art. 228 i 229 k.k.6 
Dlatego też zarówno w literaturze, jak 
i orzecznictwie sądowym wskazuje się 
na konieczność zbadania, czy zostały 
spełnione określone warunki obiektyw-
ne, niezbędne do wykazania istnienia ta-
kiego związku. Przede wszystkim pod-
kreśla się, że związek z pełnieniem funk-
cji publicznej zachodzi nie tylko wtedy, 
gdy udzielanie i przyjmowanie korzyści 
połączone jest z oczekiwaniem ze strony 
wręczającego łapówkę konkretnego, ści-
śle określonego zachowania, mieszczącego 
się w zakresie uprawnień osoby pełniącej 
funkcję publiczną, ale także wtedy, gdy 
osoba ta faktycznie ma możliwości pod-
jęcia czynności mieszczących się w grani-
cach jej kompetencji, które będą stano-
wiły ekwiwalent za udzieloną korzyść7. 
Stanowisko to potwierdził Sąd Najwyższy, 
stawiając następującą tezę: „Dla uznania, 
że przyjęcie korzyści majątkowej pozosta-
je w związku z pełnioną funkcją publicz-
ną wystarczające jest, że pełniący ją może 
wpływać na końcowy efekt załatwienia 
sprawy, a czynność służbowa stanowiąca 

3 Ustawa z 13.06.2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (DzU. 2003.111.1061).
4 J. Giezek [w:] J. Giezek (red.), D. Gruszecka, N. Kłączyńska, G. Łabuda, A. Muszyńska, T. Razowski:  

Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, Warszawa 2014, s. 715. Autor wyraził swoją wątpliwość w na-
stępujący sposób: „Dla zachowania pożądanej precyzji trzeba jednak odnotować, że art. 228 k.k. w istocie  
nie posługuje się pojęciem osoby pełniącej funkcję publiczną, lecz mówi o <pełnieniu funkcji publicznej>. 
To, że oba sformułowania nie oznaczają dokładnie tego samego, jest aż nader oczywiste. Pierwsze z nich 
określa bowiem podmiot, drugie zaś – jego funkcję”.

5 A. Barczak-Oplustil [w:] A. Barczak-Oplustil, M. Bielski, G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kar-
das, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll (red.): Kodeks karny. Część 
szczególna, tom II, Komentarz do art. 117-277, Warszawa 2013, s. 1166-1167.

6 A. Zoll [w:] G. Bogdan, K. Buchała, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, J. Majewski, M. Rodzyn-
kiewicz, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll (red.): Kodeks karny. Część szczególna, tom II, Komentarz do 
art. 117-277, Kraków 1999, s. 749-750; M. Surkont: Łapownictwo, Sopot 1999, s. 61; P. Palka, M. Reut:  
Korupcja w nowym kodeksie karnym, Kraków 1999, s. 37 i n.; O. Górniok, R. Zawłocki: [w:] O. Górniok,  
W. Kozielewicz, B. Kunicka-Michalska, B. Michalski, E. Pływaczewski, A. Sakowicz, J. Skorupka, A. Wąsek (red.),  
R. Zawłocki (red.), Kodeks Karny. Część szczególna. Komentarz do art. 222-316, t. II. wyd. 4, Warszawa 2010.

7 A. Zoll, op. cit., s.749-750; M. Bielski, op. cit., s. 20 i n. oraz powołana tam literatura i orzecznictwo.
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okazję do przyjęcia korzyści choćby w czę-
ści należy do kompetencji sprawcy”8. Nie 
dochodzi do wypełnienia znamion łapow-
nictwa, gdy przyjęcie lub udzielenie korzy-
ści nastąpiło poza zakresem kompetencji 
osoby pełniącej funkcję publiczną, czyli 
w zamian za zachowanie niemieszczące 
się w granicach przysługujących tej osobie 
uprawnień i obowiązków9. Jednocześnie 
podkreśla się jednak także, że czynność 
służbowa stanowiąca przyczynę lub oka-
zję do przyjęcia korzyści nie musi należeć 
do wyłącznej kompetencji osoby pełnią-
cej funkcję publiczną10.

Przedmiotowe (obiektywne) pojmo-
wanie związku z pełnieniem funkcji pu-
blicznej, charakterystyczne dla większości  
przedstawicieli doktryny oraz orzecznic-
twa sądowego, zostało w literaturze po-
dane w wątpliwość. Pojawił się pogląd, że 
warunkiem niezbędnym dla wypełnienia 
znamion czynu zabronionego określonego 
w art. 229 § 1 k.k. jest działanie z określo-
ną intencją przez osobę udzielającą korzy-
ści, a bezprawność łapownictwa czynne-
go ma w związku z tym charakter subiek-
tywny11. Wykazanie, że udzielenie korzyści 

osobie pełniącej funkcję publiczną nastą-
piło w związku z pełnieniem przez nią tej 
funkcji wymaga zbadania motywu działa-
nia sprawcy, ponieważ prawo nie zakazu-
je w sposób generalny udzielania korzyści 
osobie pełniącej funkcję publiczną, lecz za-
kazuje udzielania korzyści z intencją uzy-
skania od tej osoby świadczenia wzajemne-
go, mieszczącego się w granicach jej kom-
petencji. Zauważają to nawet zwolennicy 
zaliczania „związku z pełnieniem funkcji 
publicznej” do znamion strony przedmio-
towej czynu, gdy wskazują, że związek 
taki istnieje wtedy, gdy korzyść została 
udzielona lub przyjęta w zamian za doko-
nanie określonej czynności albo życzliwy 
stosunek do osoby wręczającej łapówkę, 
musi się zatem wiązać z jej strony z okre-
ślonym oczekiwaniem12. 

Dla rozważań na temat bezprawności 
korupcji w sferze publicznej znaczenie ma 
także sposób, w jaki powinna być postrze-
gana korzyść majątkowa. W odniesieniu 
do korupcji przez pojęcie to rozumiemy 
przysporzenie majątkowe niemające pod-
stawy prawnej albo mające taką podsta-
wę, ale ze względu na motywację sprawcy 

8 Postanowienie SN z 9.03.2006 r., III KK 230/05, OSNwSK 2006, poz. 545. Por. także wyrok SA w Po-
znaniu z 30.10.2012 r., II AKa 139/12 (LEX nr 1316247), w którym czytamy: „Kodeksowe określenie 
<w związku> oznacza, że udzielona funkcjonariuszowi korzyść lub obietnica jej udzielenia dokonana zo-
stała ze względu na pełnioną przez niego funkcję publiczną. Nie musi to być zatem związek z konkret-
ną czynnością, ale z całokształtem urzędowania, z zespołem czynności należących do sprawowanej przez 
daną osobę funkcji publicznej, które może ona podejmować lub od nich się powstrzymywać, zatem zwią-
zek taki może być rozumiany szerzej, jako związek pomiędzy pełnieniem funkcji publicznej, czyli faktycz-
nym posiadaniem możliwości podjęcia konkretnych czynności służbowych”.

9 A. Zoll, op. cit., s. 750; M. Bielski, op. cit., s. 21-22.
10 A. Zoll, op. cit., s. 750; J. Skorupka: Ochrona interesów majątkowych Skarbu Państwa w kodeksie karnym, 

Wrocław 2004, s. 78; wyrok SN z 2.04.1998 r., V KKN 175/97, „Prokuratura i Prawo” 1999, nr 1, poz. 6.
11 Por. A. Barczak-Oplustil: „W związku z pełnieniem funkcji publicznej”, jako znamię dookreślające czynność 

sprawczą tzw. korupcji urzędniczej. Zarys wybranych problemów, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk  
Penalnych” z. 3/2009, s. 75 i n.

12 M. Bielski, op. cit., s. 20.
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nienależne lub niegodziwe13. Treścią zaka-
zu leżącego u podstaw karalności korupcji 
urzędniczej, którego celem jest ochrona  
dobra prawnego w postaci bezinteresow-
nego funkcjonowania zarówno instytucji 
publicznych, jak i innych jednostek orga-
nizacyjnych dysponujących środkami pu-
blicznymi, jest udzielanie korzyści osobie  
pełniącej funkcję publiczną (i z drugiej 
strony – ich przyjmowanie) motywowa-
ne chęcią wykorzystania uprawnień tej 
osoby istotnych dla interesów wręczają-
cego łapówkę14. Tylko w takich okolicz-
nościach zakaz udzielania i przyjmowa-
nia korzyści może być uzasadniony, po-
nieważ dotyczy zachowania stwarzającego 
 zagrożenie dla dobra chronionego pra-
wem. Nie wypełnia znamion czynu zabro-
nionego z art. 229 § 1 k.k. sprawca, który 
wprawdzie zdaje sobie sprawę, że udzie-
la korzyści osobie pełniącej funkcję pu-
bliczną, ale motywem jego działania nie 
jest wpływanie na tę osobę i uzyskanie 
odpowiedniego ekwiwalentu w postaci 
świadczenia wzajemnego.

Zaprezentowane stanowisko wymaga 
odniesienia się do kilku podstawowych 
kwestii, w tym do zakresu normowania 
normy sankcjonowanej, zakazującej ko-
rupcji urzędniczej. Należy rozpocząć od 
pytania, czy dyspozycja tej normy zawiera 

zakaz udzielania i przyjmowania korzy-
ści w każdym wypadku, gdy przyjmują-
cy jest osobą pełniącą funkcję publicz-
ną, czy też znamię „w związku z pełnie-
niem funkcji publicznej” ogranicza ten 
zakaz tylko do udzielania korzyści z okre-
śloną intencją. Przyjmując z kolei to drugie  
stanowisko trzeba rozważyć, czy chodzi 
o intencje tylko jednej strony czynności 
(udzielającego korzyści), czy może o in-
tencje każdej ze stron15. Na zakończenie 
pozostaje rozstrzygnąć, czy zachowania 
udzielającego korzyści i przyjmującego tę 
korzyść naruszają jedną normę sankcjono-
waną (ten sam zakaz), ponieważ w przy-
padku korupcji mamy do czynienia z ko-
niecznym współuczestnictwem przynaj-
mniej dwóch osób, czy też każda strona 
czynności jest adresatem innej normy za-
kazującej określonego w niej postępowania.

Na gruncie nauki prawa karnego pro-
blem zakresu normowania normy sank-
cjonowanej pozostaje nadal niewyjaśnio-
ny. W pewnym uproszczeniu można wy-
różnić dwa prezentowane w tej sprawie 
stanowiska. Według pierwszego, które 
dominuje, norma sankcjonowana zawie-
ra zakaz/nakaz podejmowania określone-
go zachowania, które naraża na niebezpie-
czeństwo dobro chronione prawem przez 
naruszenie reguł postępowania wobec tego 

13 A. Barczak-Oplustil: „W związku z pełnieniem…, op.cit., s. 77.
14 Tamże, s. 82.
15 Zdaniem A. Barczak-Oplustil, chodzi tylko o intencje wręczającego łapówkę, ponieważ wypełnienie zna-

mion czynu zabronionego z art. 228 § 1 k.k. przez przyjmującego korzyść następuje niezależnie od jego 
intencji. Użyte w art. 228 § 1 k.k. znamię „w związku z pełnieniem funkcji publicznej” ma charakter nie-
zależny od woli sprawcy i opisuje pewien obiektywny element rzeczywistości, który musi wystąpić, aby 
można było rozważać odpowiedzialność osoby pełniącej taką funkcję za przyjęcie korzyści lub jej obiet-
nicy. Jeśli związek ten nie istnieje, bo osoba wręczająca korzyść nie działała motywowana faktem pełnie-
nia funkcji publicznej przez przyjmującego, to nie dochodzi do wypełnienia znamion czynu zabronionego 
z art. 228 § 1 k.k. A. Barczak-Oplustil,, „W związku z pełnieniem…, op.cit., s. 89-90.
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dobra. Opis zachowania będącego przed-
miotem zakazu/nakazu pomija jego subiek-
tywną charakterystykę, w tym umyślność 
i nieumyślność. Subiektywne nastawienie 
sprawcy stanowi element normy sankcjo-
nującej, wyznaczającej karalność narusze-
nia normy sankcjonowanej. Innymi słowy, 
elementy subiektywne nie mają wpływu 
na bezprawność zachowania, mogą jednak 
decydować o jego karalności16. Stanowisko 
drugie zalicza do elementów normy sank-
cjonowanej nastawienie sprawcy i zostało 
na płaszczyźnie teoretycznej powiązane 
z subiektywną koncepcją bezprawności17. 
Zdaniem Ł. Pohla, który jest zwolenni-
kiem tego poglądu, znamiona podmioto-
we czynu zabronionego należy sytuować 
w zakresie normowania normy sankcjono-
wanej18. Także Z. Jędrzejewski uważa, że 

norma sankcjonowana w przypadku prze-
stępstw umyślnych zawiera zakaz podej-
mowania zachowania z zamiarem narusze-
nia lub narażenia na niebezpieczeństwo 
dobra prawnego19. Stanowisko subiektyw-
ne wiąże naruszenie normy sankcjonowa-
nej (i tym samym bezprawności) z wy-
pełnieniem wszystkich, czyli także pod-
miotowych znamion czynu zabronionego. 
W literaturze można spotkać też pogląd, 
że dyspozycja normy sankcjonowanej po-
zbawiona jest co do zasady elementów su-
biektywnych, w pewnych jednak wypad-
kach nie ma możliwości odczytania tre-
ści nakazu/zakazu bez odwołania się do 
nastawienia sprawcy20. Przykładem może 
być karalne przygotowanie do przestęp-
stwa, które niejednokrotnie odpowiada 
przedmiotowo wykonywaniu czynności 

16 Stanowisko to najlepiej oddaje następująca wypowiedź Wojciecha Patryasa charakteryzująca normę sank-
cjonowaną, powoływana następnie przez wielu autorów: „Norma ta zakazuje wykonać czyn zabicia czło-
wieka nie określając subiektywnych elementów działającego podmiotu. Zakazuje ona po prostu wytwo-
rzenia stanu rzeczy – uśmiercenia człowieka. Adresatem tej normy jest, w zasadzie, każdy człowiek. Prze-
kracza ją ten, kto nie działając w obronie koniecznej itp., zabija człowieka. Czyn polegający na wytworze-
niu tego właśnie stanu rzeczy jest czynem bezprawnym. Norma ta jest z kolei sankcjonowana przez inną 
normę, względem niej sankcjonującą. Norma sankcjonująca nakazuje sądowi, który ustalił, że oskarżony 
w szczególnych okolicznościach (nie działając w obronie koniecznej itp.) zabił człowieka i uczynił to działa-
jąc umyślnie, wymierzyć sprawcy stosowną karę. Dopiero w tej normie pojawia się precyzacja subiektyw-
nych właściwości zabójcy i to jako elementów wyraźnie oddzielonych od samego czynu. O bezprawności 
czynu decyduje przekroczenie normy sankcjonowanej, która w ogóle nie określa zamiaru sprawcy. Krótko 
mówiąc, bezprawność czynu jest niezależna od subiektywnego nastawienia jego podmiotu”. W. Patryas: 
Interpretacja karnistyczna. Studium metodologiczne, Poznań 1988, s. 19; por. na ten temat także A. Zoll: 
O normie prawnej z punktu widzenia prawa karnego, Krakowskie Studia Prawnicze XXIII, 1990, s. 69 i n.; 
P. Kardas: O relacjach między strukturą przestępstwa a dekodowanymi z przepisów prawa karnego struktu-
rami normatywnymi, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” z. 4/2012, s. 41-43.

17 Subiektywne pojmowanie bezprawności nie jest w nauce prawa karnego niczym nowym. Prezentowali je 
już finaliści, poszukując ujemnej wartości czynu (bezprawia) w zamiarze zrealizowania znamion przestęp-
stwa albo naruszeniu reguł ostrożności. Por. na ten temat m.in. Z. Jędrzejewski: Bezprawność jako element 
struktury przestępstwa. Studium na temat struktury przestępstwa, Warszawa 2009, s. 52 i n.; W. Mącior:  
Problem przestępstw nieumyślnych na tle aktualnych wymagań teorii i praktyki, Kraków 1968, s. 25.

18 Ł. Pohl: Norma sankcjonowana w prawie karnym jako przykład normy prawnej niebędącej normą postępo-
wania, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” LXVIII, z. 1/2006, s. 62; tenże: Struktura normy 
sankcjonowanej w prawie karnym, Poznań 2007, s. 88 i n.

19 Z. Jędrzejewski: Bezprawność jako element …, op.cit., s. 135.
20 A. Barczak-Oplustil, „W związku z pełnieniem…, op.cit., s. 81.
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dozwolonych, a zakaz ich podejmowania 
wynika jedynie z subiektywnego nasta-
wienia sprawcy, który dąży w ten spo-
sób do dokonania czynu zabronionego21.

Wracając do przestępstwa łapownictwa 
należy – uwzględniając stanowisko więk-
szości doktryny i orzecznictwa sytuujące 
związek z pełnieniem funkcji publicznej 
w obszarze znamion strony przedmio-
towej – spróbować najpierw odczytać  
normę sankcjonowaną wyznaczającą 
zakaz udzielania i przyjmowania korzy-
ści, której naruszenie skutkuje zastoso-
waniem norm sankcjonujących korup-
cję, bez uwzględnienia subiektywnego 
nastawienia sprawcy. Z art. 229 § 1 k.k. 
wynika, że zakazem objęte jest zachowa-
nie polegające na udzieleniu albo obiet-
nicy udzielenia osobie pełniącej funkcję 
publiczną korzyści majątkowej lub oso-
bistej w związku z pełnieniem tej funk-
cji. Odpowiednio zakazem objęte jest 
także zachowanie osoby, która w związ-
ku z pełnieniem funkcji publicznej taką 
korzyść majątkową lub jej obietnicę 
przyjmuje (art. 228 § 1 k.k.). O ile za-
istnienie stanu rzeczy22 polegającego na 
udzielaniu korzyści i przyjęciu jej przez 
osobę pełniącą funkcję publiczną daje 
się stwierdzić obiektywnie i nie wymaga 

badania subiektywnego nastawienia pod-
miotu czynu, o tyle należy zgodzić się 
z A. Barczak-Oplustil, że trudno byłoby 
bez odwołania się do świadomości i woli 
sprawcy stwierdzić związek takiego za-
chowania z pełnieniem funkcji publicz-
nej23. Ustalenie faktu udzielenia korzy-
ści określonej osobie w związku z tym, że 
pełni ona funkcję publiczną wymaga zba-
dania przyczyny takiego działania spraw-
cy. Bezprawność łapownictwa czynne-
go zależy od subiektywnego nastawienia 
sprawcy, które uzupełnia charakterysty-
kę zachowania stanowiącego przedmiot 
zakazu zawartego w normie sankcjono-
wanej. Jeśli stoimy nawet na stanowi-
sku, że generalnie strona podmiotowa 
(umyślność i nieumyślność) należy do 
zakresu normowania normy sankcjonują-
cej, a nie sankcjonowanej i bezprawność 
oceniamy w związku z tym obiektyw-
nie, to w przypadku łapownictwa czyn-
nego umieszczenie w zespole znamion 
warunku, aby udzielanie korzyści miało 
związek z pełnieniem funkcji publicznej 
uniemożliwia obiektywne dokonanie ta-
kiej oceny bez uwzględnienia strony pod-
miotowej czynu sprawcy.

Powstaje jednak pytanie, czy intencja 
sprawcy ma znaczenie tylko na płaszczyźnie 

21 Przykładem może być gromadzenie zapasów benzyny, które samo w sobie nie jest zachowaniem zakazanym, 
staje się nim jednak, jeżeli sprawca czyni to z zamiarem sprowadzenia pożaru zagrażającego życiu i zdrowiu 
wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach (art. 168 w zw. z art. 163 § 1 k.k.). Por. J. Giezek [w:] J. Giezek  
(red.), N. Kłączyńska, G. Łabuda: Kodeks karny. Komentarz. Część ogólna, Warszawa 2007, s. 148.

22 Według zwolenników obiektywnego postrzegania zakresu normowania normy sankcjonowanej, bezprawność ozna-
cza wytworzenie określonego stanu rzeczy, bez względu na nastawienie sprawcy. Por. W. Patryas, op. cit., s. 19.

23 Autorka posługuje się przy tym przykładami udzielenia zarówno korzyści osobistych (np. awans, podjęcie 
współżycia, protekcja czy odstąpienie od oskarżenia prywatnego), jak i majątkowych (np. udzielenie kre-
dytu mimo niespełnienia wymaganych prawem warunków) osobie pełniącej funkcję publiczną, które – bez 
szczególnego nastawienia sprawcy, który uczynił to w związku z pełnieniem takiej funkcji – nie mogą być 
oceniane jako zachowania bezprawne. A. Barczak-Oplustil, „W związku z pełnieniem…, op.cit., s. 82-83.
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bezprawności łapownictwa czynnego, po-
nieważ udzielanie korzyści motywowane 
chęcią skorzystania z uprawnień, jakie ma 
osoba, która ją przyjmuje, tworzy już za-
kazany stan rzeczy i nie wymaga bada-
nia elementów subiektywnego nastawie-
nia przyjmującego łapówkę. Akceptacja  
takiego poglądu prowadzi do zróżnicowa-
nia odpowiedzialności karnej za łapownic-
two czynne i bierne w ten sposób, że jeśli 
udzielający korzyści nie ma odpowiedniej 
intencji (np. został wprowadzony w błąd 
i uważa, że korzyść jest należna i zgod-
na z prawem), to przyjmujący nie wypeł-
nia znamion łapownictwa biernego, mimo 
subiektywnego przekonania, że była ona 
udzielona w związku z pełnieniem przez 
niego takiej funkcji24. Z kolei w przypad-
ku, gdy udzielający korzyści osobie pełnią-
cej funkcję publiczną czyni to w związku 
z jej pełnieniem, to intencja przyjmujące-
go korzyść jest bez znaczenia dla oceny 
bezprawności jego działania (zachowanie 
takie jest obiektywnie bezprawne), zaś do-
piero karalność czynu uzależniona została 
od świadomości i woli sprawcy.

Wydaje się, że stanowisko, iż subiek-
tywny charakter bezprawności tak zwa-
nej korupcji urzędniczej należy wiązać 
tylko z oceną zachowania sprawcy ła-
pownictwa czynnego, budzi uzasadnio-
ne wątpliwości. Związek z pełnieniem 
funkcji publicznej występuje zarówno 
jako znamię łapownictwa czynnego, jak 
i biernego. Jeżeli uznajemy, że posłuże-
nie się przez ustawodawcę tym określe-
niem nie pozwala na obiektywne, czyli 

pozbawione badania subiektywnego na-
stawienia sprawcy ustalenie treści zaka-
zu zawartego w normie sankcjonowanej, 
to nie ma żadnego powodu, aby na płasz-
czyźnie bezprawności różnicować zakres 
normowania normy sankcjonowanej w za-
leżności od tego, czy oceniamy zachowanie 
udzielającego korzyści, czy też przyjmu-
jącego taką korzyść. Odmienne podejście  
do bezprawności zachowania wręczają-
cego i przyjmującego łapówkę prowadzi 
do niczym nieuzasadnionego zróżnicowa-
nia odpowiedzialności, o czym mowa była 
wyżej. Intencja przyjmującego łapówkę jest 
tak samo istotna z punktu widzenia na-
ruszenia zakazu służącego ochronie dobra 
prawnego, jak intencja udzielającego ko-
rzyści. Jeżeli ten kto otrzymuje korzyść 
przyjmuje ją w przekonaniu, że czyni to 
bez związku z pełnioną funkcją, to nawet 
jeśli zdaje sobie sprawę, że taka była inten-
cja wręczającego łapówkę, nie narusza za-
kazu zawartego w normie sankcjonowa-
nej. I odwrotnie, jeśli udzielający korzy-
ści nie czyni tego w związku z pełnieniem 
przez jej beneficjenta funkcji publicznej, 
ale z taką intencją jest ona przyjmowana, 
to dochodzi do naruszenia zakazu zawar-
tego w normie sankcjonowanej. 

Dla ilustracji omawianego problemu 
posłużmy się przykładem stanu faktycz-
nego, który był przedmiotem orzeczenia 
Sądu Najwyższego25. Komendant WKU, 
jako jedyna osoba upoważniona do podej-
mowania decyzji o przeniesieniu do re-
zerwy, przyjmował przy tej okazji dobro-
wolne darowizny od poborowych na rzecz 

24 Tamże, s. 89.
25 Por. wyrok SN z 8.11.2005 r., WA 30/05, OSNwSK 2005, nr 1, poz. 2018.
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komendy, której brakowało środków na pod-
stawowe materiały biurowe, zaplecze so-
cjalno-bytowe oraz remonty. Jak wskazu-
je Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku, 
zdecydowana większość poborowych była 
zorientowana w przysługującym im pra-
wie przeniesienia do rezerwy bez odbycia 
służby wojskowej, a swoją obecność w ko-
mendzie traktowała jako zwykłą formal-
ność, zmierzającą jedynie do udokumen-
towania tego faktu. Poborowi dobrowolnie  
deklarowali w formie darowizny określo-
ne przedmioty po tym, jak dowiadywali 
się o konkretnych potrzebach instytucji. 
Komendant nigdy nie postępował w spo-
sób skryty, a wspominając o potrzebach ko-
mendy jednocześnie podkreślał, że takie 
wsparcie ma charakter dobrowolny i bę-
dzie traktowane jako darowizna, na dowód 
czego zostanie sporządzony stosowny do-
kument. Postępowanie to było akceptowa-
ne przez jego przełożonych, którzy nigdy 
nie stawiali mu z tego powodu żadnych za-
rzutów. Intencją komendanta było poko-
nanie trudności związanych z odpowied-
nim zaopatrzeniem instytucji, którą kie-
rował, a działał w przekonaniu, że prosząc 
interesantów o wsparcie, nie narusza prze-
pisów prawa. Sąd Najwyższy, utrzymując 
w mocy wyrok uniewinniający Wojskowego 
Sądu Okręgowego w Warszawie podkreślił, 
że „darowizna wprawdzie może być rów-
nież ukrytą formą łapówki i może stano-
wić korzyść majątkową, ale pod tym wa-
runkiem, że w takim charakterze i z taką 
intencją została udzielona i przyjęta”. Sąd 
Najwyższy uznał zatem, że intencja jest 

tak samo istotna, gdy oceniamy zachowa-
nie udzielającego, jak i przyjmującego ła-
pówkę. W omawianym stanie faktycznym 
udzielający korzyści nie czynili tego w związ-
ku z pełnieniem przez komendanta funk-
cji publicznej, ale w przekonaniu, że w ten 
sposób mogą pomóc w zaspokojeniu pod-
stawowych potrzeb komendy. Darowizny 
były dobrowolne, a prośby komendant kie-
rował do poborowych tylko dlatego, że miał 
z nimi osobisty kontakt i mógł przedstawić 
trudną sytuację komendy. 

Spróbujmy jednak zmodyfikować ten stan 
faktyczny i przyjmijmy, że jeden z pobo-
rowych przystał na propozycję darowizny 
środków finansowych na rzecz komendy, 
ponieważ był przekonany, że tylko w ten 
sposób może uzyskać decyzję o przeniesie-
niu do rezerwy. Intencja udzielającego ko-
rzyści sprawiła, że jego zachowanie stało 
się bezprawne. Czy oznacza to także bez-
prawność działania komendanta, który da-
rowiznę tę przyjął? Jak twierdzi A. Barczak- 
-Oplustil – „dla przyjęcia realizacji znamion 
typu opisanego w art. 228 k.k. konieczne 
jest – na płaszczyźnie strony przedmioto-
wej – aby nienależna korzyść majątkowa/
korzyść osobista faktycznie została spraw-
cy (osobie przyjmującej ją) udzielona ze 
względu na fakt, że jest ona osobą pełniącą 
funkcję publiczną”26. Innymi słowy, autor-
ka uważa, że wystarczy stworzenie przez 
udzielającego łapówkę określonego stanu 
rzeczy, aby jej przyjęcie było bezprawne, 
ponieważ dla naruszenia normy sankcjo-
nowanej przez przyjmującego nie liczy się 
już intencja, z jaką to czyni. 

26 A. Barczak-Oplustil, „W związku z pełnieniem…, op.cit., s. 90.
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Powracając do podanego przykładu, wy-
daje się jednak, że komendant, przyjmując 
korzyść bez intencji wykorzystania przy tym 
pełnionej funkcji, nie narusza normy sank-
cjonowanej, nawet wtedy, gdy obiektyw-
nie korzyść została udzielona z taką właśnie 
intencją, a zachowanie sprawcy wypełnia 
znamiona czynu zabronionego z art. 229 § 1 
k.k. Po stronie przyjmującego korzyść nie 
doszło przecież do narażenia na niebezpie-
czeństwo dobra prawnego w postaci pra-
widłowego funkcjonowania instytucji pu-
blicznej. Bezprawność zachowania każdej ze 
stron tak zwanej korupcji urzędniczej wy-
maga subiektywnego nastawienia sprawcy, 
ponieważ norma sankcjonowana zakazuje 
nie tylko udzielania korzyści osobie pełnią-
cej funkcję publiczną w związku z pełnie-
niem takiej funkcji, ale zakazuje przyjmo-
wania korzyści także tylko wtedy, gdy na-
stępuje to w związku z pełnieniem funkcji 
publicznej, a brak odpowiedniego nastawie-
nia przyjmującego wyklucza taki związek. 
Odpowiedzialność każdej ze stron czynno-
ści jest niezależna, każda z nich narusza inną 
normę sankcjonowaną, przy czym zwią-
zek z pełnieniem funkcji publicznej należy  
do zakresu normowania obu norm i dlate-
go powinien być w ten sam sposób inter-
pretowany. Jeżeli przyjmujemy, że zwią-
zek taki nie istnieje, gdy osoba udzielająca 
korzyści nie działała z odpowiednią inten-
cją, to konsekwentnie brakuje także takie-
go związku wtedy, gdy pełniący funkcję pu-
bliczną przyjmuje korzyść bez intencji wy-
korzystania swoich uprawnień. 

Wydaje się, że tezę o niezależności bez-
prawności działania obu stron „korupcji 
urzędniczej” można także uzasadnić opie-
rając się na kryterium narażenia na nie-
bezpieczeństwo dobra prawnego, jakim 
jest prawidłowe (czyli bezinteresowne) 
funkcjonowanie instytucji. Z tego punktu 
widzenia budzi wątpliwości twierdzenie, 
że „nie można uznać za bezprawne (naru-
szające normę sankcjonowaną wynikającą 
z art. 228 § 1 k.k.) zachowania osoby peł-
niącej funkcję publiczną, która przyjmu-
je korzyść majątkową, która nie została jej 
udzielona w związku z pełnieniem przez 
nią funkcji publicznej”27. Stanowisko to 
prowadzi do uznania, że niezależnie od in-
tencji osoby pełniącej funkcję publiczną, 
przyjęcie przez nią korzyści należy trakto-
wać jako legalne, gdy udzielający korzyści 
działa w przekonaniu, iż jest ona należna 
i zgodna z prawem (np. pacjent, który doko-
nuje wpłaty na rzecz pracownika publicz-
nego zakładu opieki zdrowotnej, ponieważ 
uważa, że jest to należna dopłata za udzie-
lone świadczenie zdrowotne). Wydaje się 
jednak, że w takim wypadku zachowanie 
osoby pełniącej funkcję publiczną, moty-
wowane udzieleniem świadczenia wza-
jemnego mieszczącego się w granicach jej 
kompetencji, naraża na niebezpieczeństwo 
dobro chronione prawem i narusza normę 
sankcjonowaną zakazującą przyjmowania 
korzyści w związku z pełnieniem funkcji 
publicznej. Związek ten – tak jak w przy-
padku łapownictwa czynnego – oceniamy 
na podstawie subiektywnego przekonania 

27 Tamże, s. 89. Autorka zauważa wprawdzie, że stanowisko to prowadzi do uznania za legalne przyjmowa-
nia korzyści przez osoby pełniące funkcje publiczne, nawet jeśli działają w przekonaniu, że zostały one 
udzielone z powodu pełnienia takiej funkcji.
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sprawcy, nie zaś subiektywnego przeko-
nania udzielającego korzyści. Nie ma bo-
wiem powodu, aby tylko subiektywne 
przekonanie wręczającego łapówkę two-
rzyło obiektywny stan rzeczy zakazany 
przez prawo, stan ten równie dobrze może 
przecież tworzyć subiektywne nastawie-
nie osoby przyjmującej korzyści. 

Analiza znamienia „w związku z pełnie-
niem funkcji publicznej”, wyznaczającego 
obszar bezprawności „korupcji urzędni-
czej”, pozwala na sformułowanie następu-
jących wniosków końcowych. Po pierwsze, 
stworzenie stanu rzeczy zakazanego przez 
normę sankcjonowaną wymaga odpowied-
niego nastawienia sprawcy czynu zabro-
nionego określonego w art. 229 § 1 k.k.  
(łapownictwo czynne), który, udziela-
jąc korzyści majątkowej osobie pełnią-
cej funkcję publiczną, czyni to z intencją 
skorzystania z jej kompetencji i uzyskania 
w zamian ekwiwalentu w postaci podję-
cia określonej czynności mieszczącej się 
w ramach tych kompetencji. Tylko wtedy 
możemy uznać, że dochodzi do naraże-
nia na niebezpieczeństwo dobra prawne-
go w postaci prawidłowego (czyli bezin-
teresownego) funkcjonowania instytucji 
publicznych. Po drugie, znamię „w związ-
ku z pełnieniem funkcji publicznej”, wy-
mienione w art. 228 § 1 k.k. (łapownic-
two bierne), charakteryzuje także zacho-
wanie osoby pełniącej taką funkcję, która 
przyjmuje korzyść. Oznacza to, że naru-
szenie normy sankcjonowanej zakazującej 
przyjmowania korzyści i w tym wypad-
ku wymaga odpowiedniego nastawienia 

sprawcy, od którego zależy uznanie, że 
zachowanie osoby pełniącej funkcję pu-
bliczną stanowiło atak na dobro prawnie 
chronione. Łapownictwo wymaga wpraw-
dzie koniecznego współuczestnictwa 
przynajmniej dwóch osób: wręczającego 
i przyjmującego łapówkę, ale subiektyw-
ny charakter bezprawności wynikający  
z konieczności zaistnienia związku tej 
czynności z pełnieniem przez przyjmu-
jącego korzyść funkcji publicznej powo-
duje, że naruszenie normy sankcjonowa-
nej i tym samym bezprawność należy oce-
niać oddzielnie w stosunku do każdej ze 
stron „korupcji urzędniczej”. Brak odpo-
wiedniej intencji ze strony udzielającego 
korzyści nie wyklucza bezprawności za-
chowania przyjmującego tę korzyść i od-
wrotnie – istnienie takich intencji nie prze-
sądza o bezprawności przyjęcia korzyści 
przez osobę pełniącą funkcję publiczną. 
Tylko taka interpretacja pozwala na od-
powiednie uwzględnienie elementu za-
grożenia dla dobra prawnego jako warun-
ku koniecznego naruszenia normy sank-
cjonowanej leżącej u podstaw karalności 
łapownictwa w sferze publicznej i jedno-
cześnie ujednolicenia odpowiedzialności 
karnej osób występujących po obu stro-
nach czynności korupcyjnej.
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