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Poj cie osoby pe ni cej funkcj publiczn przed 1 lipca 2003 r.

tyt

Definicja osoby pe ni cej funkcj

publiczn

kodeksie karnym od razu. Wprowadzi a j

nie znalaz a si

w obowi zuj cym

ustawa z 13 czerwca 2003 r., zwan

ut

potocznie nowel antykorupcyjn , która w rozdziale XIV k.k. „Obja nienie wyra
ustawowych” doda a nowy przepis art. 115 § 191. Zmiana wesz a w ycie z dniem z
dniem 1 lipca 2003 r.

m
Wy

Wcze niej zarówno kodeks karny z 1969 r., jak i obecnie obowi zuj ca kodyfikacja
pos ugiwa y si sformu owaniami: „w zwi zku z pe nieniem funkcji publicznej” ( np.
art. 239 § 1 k.k. z 1969 r., art. 228 § 1 i 5 k.k. art. 265 § 3 k.k.), „Kto, pe ni c funkcj
publiczn ” (art. 239 § 2 i 3 k.k. z 1969 r.), a nawet poj ciem „osoby pe ni cej funkcj
publiczn ” (art. 229 § 1, 3, 4 k.k.), jako znamionami przest pstw, nie definiuj c ich

iar

jednak bli ej w aden sposób. Ju w pocz tkach obowi zywania kodeksu karnego z
1969 r. doprowadzi o to podzia u w ród przedstawicieli doktryny co do tego, jaka
relacja zachodzi mi dzy zakresem niezdefiniowanego ustawowo poj cia osoby

uS

pe ni cej funkcj

publiczn , a zakresem poj cia funkcjonariusza publicznego,

okre lonym podówczas w art. 120 § 11.

osób sk onna by a postawi mi dzy tymi poj ciami znak równo ci, wychodz c

z za

enia, e ich zakresy pokrywaj si

by

twierdzenie,

publiczn 2. Przewa

pra

Cz

w pe ni. Wobec tego prawdziwym mia o

e jedynie funkcjonariusz publiczny móg by pe ni

funkcj

jednak pogl d odmienny, zgodnie z którym poj cie osoby
sze, zawiera mia o si w szerszej

wie

funkcjonariusza publicznego, jako zakresowo w

kategorii osoby pe ni cej funkcj publiczn 3. Prowadzi o to do przyj cia za
1

enia, e

Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b) ustawa z 13 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2003 r., Nr 111, poz. 1061).

dli

wo

2
W. Wolter, Odpowiedzialno karna osób pe ni cych funkcje publiczne, PiP z. 6/1969, s. 966; ten e,
Glosa do uchwa a sk adu 7 s dziów z 3 VII 1970 r., VI KZP 27/70, PiP z. 10/1970, s. 630-632; I.
Andrejew, Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1970, s. 392; J. Kochanowski, Przest pstwa
przeciwko dzia alno ci instytucji pa stwowych i spo ecznych w nowym kodeksie karnym, Palestra nr
6/1970, s. 52; E. Szwedek, Poj cie funkcjonariusza publicznego w nowym kodeksie karnym, Nowe
Prawo nr 1/1970, s. 23-25; H. Rajzman, Przegl d orzecznictwa S du Najwy szego w zakresie prawa
karnego materialnego (II pó rocze 1970 r.), Nowe Prawo nr 3/1971, s. 402.
3

3

ci

J. Bednarzak, Odpowiedzialno
karna za przest pstwa przeciwko dzia alno ci instytucji
pa stwowych i spo ecznych, Nowe Prawo nr 11/1968, s. 1581; O. Chybi ski, apownictwo i p atna
protekcja w k.k. z 1969 r.[w:] Ksi ga pami tkowa ku czci Prof. dr W. widy, Studia Prawnicze,
Warszawa 1969; L. Gardocki: O podmiocie apownictwa (w zwi zku z glos prof. W. Woltera), PiP z.
5/1971, s. 810-812; M. Siewierski [w:] J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks Karny. Komentarz,

Ins

ka dy funkcjonariusz publiczny pe ni funkcj publiczn , ale ju nie ka da osoba

pe ni ca funkcj publiczn jest funkcjonariuszem publicznym.

tyt

Spór od

jeszcze na chwil po wej ciu w ycie obowi zuj cego kodeksu karnego,

który w swojej wersji pierwotnej, podobnie jak poprzednik z 1969 r., definiowa
jedynie poj cie funkcjonariusza publicznego (art. 115 § 13 k.k.). Po stronie

ut

zwolenników w skiego rozumienia osoby pe ni cej funkcj publiczn

jedynie A. Zoll4 i W.

zakresem funkcjonariusza publicznego) znale li si
Wojciechowski5. Natomiast za zakresow

m
Wy

nadrz dno ci

funkcj publiczn ponownie opowiedzia a si wi kszo

(zrównanie z

poj cia osoby pe ni cej

przedstawicieli doktryny6.

Co ciekawe, w tpliwo ci co do relacji mi dzy poj ciami funkcjonariusza publicznego i
osoby pe ni cej funkcj

publiczn , jakie sta y si

udzia em doktryny, omin y S d

Najwy szy, który od pocz tków obowi zywania k.k. z 1969 r., a tak e pod rz dami

iar

obecnego kodeksu karnego, przed wej ciem w ycie art. 115 § 19 k.k., tj. 1 lipca
2003 r., sta konsekwentnie na stanowisku, e funkcj publiczn pe ni mog nie
tylko funkcjonariusze publiczni, ale tak e inne osoby nie b

uS

publicznymi7.

ce funkcjonariuszami

wie

pra

Warszawa 1971, s. 558-559; A. Spotowski, Przest pstwa s bowe (nadu ycie s bowe i
apownictwo w nowym kodeksie karnym), Warszawa 1972, s. 30-34 i 94; J. Szwacha, Poj cie
funkcjonariusza publicznego jako podmiotu przest pstwa w kodeksie karnym z 1969 r., Problemy
Praworz dno ci 1970, nr 1, s. 11 i 20-22; O Górniok, Funkcja zwi zana ze szczególn
odpowiedzialno ci w kodeksie karnym z 1969 r., PiP 1971, nr 5, s. 778; Z. Kubec, Poj cie „funkcji
zwi zanej ze szczególn odpowiedzialno ci ”, Palestra 1973, nr 6, s. 23-26; H. Pop awski, M.
Surkont: Podmioty apownictwa, Nowe Prawo nr 6/1971, s. 846-848 oraz Przest pstwo apownictwa,
Warszawa 1972, s. 29 i nast.
4

A. Zoll (w:) K. Bucha a, A. Zoll, Kodeks karny. Cz
szczególna. Komentarz do art. 117-277
kodeksu karnego, pod red. A. Zolla, Zakamycze 1999, 748-749;
5

J. Wojciechowski, Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo, wyd. I Warszawa 1997, s. 402.

6

wo

dli

Zob. m.in.: L. Gardocki, Prawo karne wyd. 3, Warszawa 1998, s. 267; R. Góral, Kodeks karny.
Praktyczny komentarz, wyd. 3, Warszawa 2002, s. 360; A. Marek, Komentarz do kodeksu karnego.
Cz
szczególna, Warszawa 2000, s. 202-203; M. Surkont, apownictwo, Sopot 1999, s. 51-52; P.
palka, M. Reut, Korupcja w nowym kodeksie karnym, Zakamycze 1999, s. 19-21; R. A. Stefa ski,
Osoba pe ni ca funkcj publiczna jako podmiot przest pstwa apownictwa, Prokuratura i Prawo
11/2000, s. 137; A. W sek (w:) M. Kalitowski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. W sek:
Kodeks karny. Komentarz, t. II, Gda sk 1999, s. 403; A. Liszewska, J. Garus-Ryba, Problem
odpowiedzialno ci lekarza za przest pstwo apownictwa biernego, Palestra 7-8/2001, s. 20; M. G.
glowski, Poj cie „funkcji publicznej” w aspekcie przest pstw apownictwa, Prokuratura i Prawo 78/2003, s. 28-29.
7

4

ci

Pod rz dami k.k. z 1969 r. zob. zw aszcza uchwa sk adu 7 s dziów z 3.07.1970 r., VI KZP 27/70,
OSNKW 1970, z. 9 poz. 98, a tak e uchwa z 12.06.1975 r., VI KZP 4/75, OSN-PG1975, z. 9, poz.
80; uchwa z 15.04.1976 r., VI KZP 32/75, OSNKW 1976, z. 6, poz. 72; wyrok z 14.12.1982 r., III KR
182/82, OSNKW 1983, z. 9, poz. 73; uchwa z 26.04.1995 r., I KZP 6/95, OSNKW 1995, z. 7-8, poz.

Ins

Przyj cie za

publiczn

enia o nadrz dno ci zakresu poj cia osoby pe ni cej funkcj

nad zakresem poj cia funkcjonariusza publicznego poci gn o za sob

konieczno

wskazania kryteriów pe nienia funkcji publicznej, w tym zw aszcza

tyt

pe nienia jej przez osoby spoza grona funkcjonariuszy publicznych. Fakt pe nienia
funkcji publicznej przez ka dego funkcjonariusza publicznego nie budzi bowiem

ut

adnych w tpliwo ci.

W literaturze okresu pocz tków obowi zywania kodeksu karnego z 1997 r.

okre lonego

e cech

m
Wy

wskazywano m.in.,

zakresu

wykonywanych zada

wyró niaj

uprawnie

funkcj

pozwalaj cych

publiczn
na

jest posiadanie

kszta towanie

w sferze publicznej8. Przyjmowano,

tre ci

e funkcja publiczna

polega na administrowaniu, rozporz dzaniu maj tkiem publicznym, podejmowaniu
decyzji w sferze publicznej lub ich przygotowywaniu9. Pe nienie funkcji publicznej
wi zano te

decyzj

o podj ciu czynno ci le

cych w

ywotnym interesie

iar

publicznym, jak przy decyzji lekarza o przyj ciu pacjenta do szpitala lub poddaniu go
operacji10. Za szerszym rozumieniem znamienia "osoby pe ni cej funkcj publiczn "
mia y równie

stosunkowo cz ste sytuacje, gdy w realizacji wa kich

uS

przemawia

zada publicznych bior bezpo rednio udzia lub wp ywaj na podejmowane w ich
zakresie

decyzje

(opinie, ekspertyzy)

osoby

nie

b

ce

funkcjonariuszami

publicznymi11. Wedle innego jeszcze uj cia dla okre lenia publicznego charakteru

pra

danej funkcji konieczne mia o by spe nienie dwóch warunków. Po pierwsze, ród em
istnienia i dzia ania okre lonej instytucji (pa stwowej lub samorz dowej) jest przepis
prawa publicznego. Innymi s owy, zakres dzia ania tych instytucji wynika albo wprost
z przepisu ustawy, albo z indywidualnych aktów w adz administracyjnych, wydanych

wie

na podstawie ustawy. Po drugie, pe nienie funkcji w sferze publicznej wymaga, aby

dli

41. Z kolei na gruncie obowi zuj cego k.k. przed wej ciem w ycie art. 115 § 19 k.k. znaczenie maj :
wyrok z 22.11.1999 r., II KKN 346/97, OSNKW 2000, z. 1-2, poz. 10; uchwa a sk adu 7 s dziów z
20.06.2001 r., I KZP 5/01, OSNKW 2001, z. 9-10, poz. 71; uchwa a sk adu 7 s dziów z 18.10.2001 r.,
I KZP 9/01, OSNKW 2001, z. 11-12, poz. 87; uchwa a sk adu 7 s dziów z 28.03.2002 r., I KZP 35/01,
OSNKW 2002, z. 5-5, poz. 29.
8

9

L. Gardocki: Prawo karne, Warszawa 2001, s. 268.

10

A. Marek, Komentarz do Kodeksu karnego. Cz

wo

Z. Kallaus: Przest pstwa przeciwko dzia alno ci instytucji pa stwowych oraz samorz du
terytorialnego, w: Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Warszawa 1998, s. 305; R. Stefa ski: Osoba
pe ni ca funkcj publiczn jako podmiot przest pstwa apownictwa, Prok. i Pr. 2000, z. 11, s. 138.

ogólna, Warszawa 1999, s. 310.

11

O. Górniok (w:) O. Górniok, S. Hoc, S. Przyjemski: Kodeks karny. Komentarz, t. III, Gda sk 1999, s.
243.
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do realizacji tej funkcji w ramach danej instytucji wykorzystywane by y

publiczne12.

Identyfikowaniu

funkcji

publicznych zarzucono z kolei,

publicznej

poprzez

kryterium

rodki
rodków

e prowadzi do rozszerzenia przedmiotu ochrony

tyt

przest pstw sprzedajno ci i przekupstwa o.p.f.p. na finanse publiczne, a w

ciwie

interesy finansowe instytucji publicznych, czyni c z przest pstwa apówkarstwa

ut

przest pstwo gospodarcze13. W to miejsce zaproponowano, aby funkcj publiczn
definiowa poprzez kryterium formalne – pe ni j wy cznie osoby funkcjonuj ce w
instytucjach pa stwowych lub samorz du terytorialnego oraz kryterium materialne -

m
Wy

pe niona przez te osoby s
sprawc

przest pstwa

ba powinna by donios a spo ecznie. Na tej zasadzie

biernego

przekupstwa

mo e

by ,

jak

wskazywano,

funkcjonariusz publiczny, tj. osoba wskazana w tre ci art. 115 § 13 k.k. oraz ka da
inna osoba wykazuj ca wspóln

cech

podmiotów z powo anego przepisu, tj.

pe nienie donios ych spo ecznie funkcji w instytucjach pa stwowych lub samorz du

Pewn

zmienno

iar

terytorialnego14.

w zakresie doboru kryteriów identyfikuj cych pe nienie funkcji

uS

publicznej wykaza tak e S d Najwy szy. Podczas gdy jeszcze na gruncie k.k. z
1969 r. S d Najwy szy eksponowa element w adztwa publicznego, pozostaj cego w
dyspozycji konkretnej osoby (zob. wyrok z 14.12.1982 r., III KR 182/82, OSNKW
1983, z. 9, poz. 73)., w orzeczeniach zapad ych w pierwszych latach obowi zywania

pra

k.k. z 1997 r. wskaza na jeszcze inne, jako ciowo odmienne determinanty pe nienia
funkcji publicznej jak np. finansowanie dzia alno ci jednostki organizacyjnej ze
rodków

publicznych,

realizacja

celu

publicznego

w

postaci

zarz dzania

dzia alno ci gospodarcz opart na mieniu pa stwowym, dysponowanie rodkami

wie

publicznymi.
Finansowania ze

rodków publicznych dzia alno ci jednostki organizacyjnej i

podejmowanych w jej ramach czynno ci, realizowanego na podstawie umocowania

dli

w prawie publicznym, dotyczy a uchwa a SN z dnia 20.06.2001 r. (I KZP 5/01)15.
12

wo

A. Liszewska, J. Garus-Ryba, Problem odpowiedzialno ci karnej lekarza za przest pstwo
apownictwa biernego, Palestra 7-8/2001, s. 18.

13

R. Zaw ocki, Osoba pe ni ca „funkcj publiczn ” jako sprawca przest pstwa apownictwa biernego z
art. 228§ 1 k.k., Monitor Prawniczy 2002/10 (LEGALIS).
14

Ibidem.

15
Uchwa a sk adu 7 s dziów z 20.06.2001, I KZP 5/01, OSNKW 2001/9-10/71, Prok.i Pr.-wk .
2001/9/6, Wokanda 2001/9/9, Biul.SN 2001/6/13.
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Chodzi o w niej o czynno ci ordynatora szpitala zwi zane z udzielaniem wiadcze

zdrowotnych (a nie tylko administrowaniem) wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 5
grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 1997 r. Nr 28, poz. 152 ze zm.) oraz w

tyt

art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak adach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91,
poz. 408 ze zm.), finansowane ze

ród em umocowania w

przepis ustawy albo indywidualny akt w adz

ut

prawie publicznym mo e by

rodków publicznych.

administracyjnych, wydany na podstawie ustawy.

m
Wy

W uchwale z dnia 18.10.2001 r. (I KZP 9/01) SN stwierdzi , e brak kompetencji
adczych w pe nieniu funkcji nie wyklucza jej publicznego charakteru i powi za
pe nienie funkcji publicznej z realizacj
dzia alno ci

gospodarcz

opart

celu publicznego w postaci zarz dzania

na mieniu pa stwowym w ramach ustawowego

umocowania16. Powo uj c si na regulacje z zakresu funkcjonowania przedsi biorstw
pa stwowych SN dowodzi ,

e dyrektor przedsi biorstwa pa stwowego, nie

iar

dysponuje wprawdzie adnymi instrumentami w adztwa publicznego, ale zarz dzaj c
przedsi biorstwem w formach w

ciwych dla dzia alno ci gospodarczej, realizuje

uS

przedsi wzi cie w adcze organu pa stwowego, który powo
okre li przedmiot jego dzia alno ci i wyposa
pa stwowe. S

rodki stanowi ce mienie

y w ten sposób realizacji celu publicznego, jakim jest optymalne

zarz dzanie dzia alno ci

gospodarcz , opart

na mieniu pa stwowym, przy

okre lonych w akcie o utworzeniu przedsi biorstwa b

onych przez organ za

ocenie SN za zasadno ci

ycielski ju

pra

uwzgl dnieniu zada
na

je w

przedsi biorstwo,

w czasie dzia ania przedsi biorstwa. W

w czenia dyrektora przedsi biorstwa pa stwowego w

poczet osób pe ni cych funkcj publiczn przemawia tak e obj cie funkcji dyrektora

wie

(tak e jego zast pcy i g ównego ksi gowego) zakresem podmiotowym ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia alno ci gospodarczej przez
osoby pe ni ce funkcje publiczne17. Nast pi o to ju po uchwaleniu nowego kodeksu

podmiotach

gospodarczych

zosta y

wy czone

z

dli

karnego, w którym osoby zajmuj ce kierownicze stanowiska w pa stwowych
kategorii

funkcjonariuszy

publicznych (por. art. 120 § 11 k.k. z 1969 r.). Ustawodawca uzna zatem,

e

wo

16
Uchwa a sk adu 7 s dziów z 18.10.2001 r., I KZP 9/01, OSNKW 2001/11-12/87, OSP 2002/4/45,
Prok.i Pr.-wk . 2001/12/7, Wokanda 2002/3/8, Biul.SN 2001/10/17.
17

Dz. U. Nr 106, poz. 679, ze zm.

ci

7

Ins

zarz dzanie pa stwowym podmiotem gospodarczym jest jednakowo

jednym z

atrybutów pe nienia funkcji publicznej.

tyt

W wyroku z dnia 19.06.2002 r. (V KKN 195/00) pe nienie funkcji publicznej zosta o
powi zane z dysponowaniem rodkami publicznymi przez podmiot uprawniony do
tego na podstawie ustawy18. SN przyj

w nim, e prezes spó dzielni mieszkaniowej

ut

pe ni funkcj

publiczn , ale tylko w zakresie takich czynno ci, które wi

dysponowaniem

si

z

rodkami publicznymi. Dla mo liwo ci ustalenia, czy okre lona
publiczn

istotne jest w ocenie SN rozstrzygni cie w kwestii

m
Wy

osoba pe ni funkcj

normatywnych podstaw jej dzia alno ci oraz dysponowania przez ni

- dla

realizowania statutowych zada - rodkami publicznymi. Prezes zarz du spó dzielni
mieszkaniowej wykonuje powierzone mu czynno ci z ustawowego upowa nienia.
Jednak e koniecznym warunkiem poci gni cia go odpowiedzialno ci z tytu u
sprzedajno ci jest ustalenie, czy dysponowa

rodkami publicznymi, poniewa wtedy

iar

tylko wykonywane przez niego zadanie (czynno ci) kwalifikuj

jego dzia anie, jako

realizuj ce funkcj publiczn . Dla dopuszczalno ci odpowiedzialno ci takiej osoby na

osobist

albo jej obietnic

uS

podstawie art. 228 k.k. niezb dne jest zatem ustalenie, e korzy
przyj to lub

wykonywaniem czynno ci wi

cej si

maj tkow lub

dano takiej korzy ci w zwi zku z

z dysponowaniem

rodkami publicznymi,

poniewa tylko podj cie takiej czynno ci - je eli powierzona zosta a przez ustaw -

pra

sprawia, i jest ona pe nieniem funkcji publicznej.

Z kolei w postanowieniu z dnia 15.11.2002 r. (IV KKN 570/99) SN powo

si na

istnienie szczególnego ustawowego upowa nienia, na mocy którego zak ad

wie

energetyczny, b

cy podmiotem prywatnym – spó

akcyjn , zyskuje mo liwo

egzekwowania od odbiorcy odpowiedzialno ci odszkodowawczej za nielegalny pobór
energii w drodze przepisów ustawy o post powaniu egzekucyjnym w administracji
bez uprzedniego dochodzenia swojego roszczenia w post powaniu s dowym
dla

rozstrzygania

dli

ciwym

sporów

cywilnoprawnych

mi dzy

podmiotami

prywatnymi19. Tytu em egzekucyjnym jest tu sam dokument (rachunek), zawieraj cy

18

Wyrok SN z 19.06.2002 r., V KKN 195/00, LEX nr 54415.

19

wo

wyliczenie nale no ci za nielegalny pobór energii, kierowany bezpo rednio do

Postanowienie SN z dnia 15.11.2002 r., IV KKN 570/99, OSNKW 2003/1-2/10, OSP 2003/9/106,
Biul.SN 2003/2/17.
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urz du skarbowego, bez potrzeby uzyskania s dowej klauzuli wykonalno ci.

Uzasadniaj c swoje stanowisko SN zwróci uwag ,

stron

e prawo na

enia na jedn

stosunku cywilnoprawnego odpowiedzialno ci odszkodowawczej na rzecz

tyt

innej strony, z sankcj

przymusowej realizacji, przynale y organom pa stwa

pe ni cym powierzone im funkcje publiczne. Je li jednak prawo to, dla realizacji

ut

konkretnego roszczenia, w
przekazane

innemu

ci le okre lonych warunkach zosta o moc

podmiotowi,

w

tym

wypadku

dostawcy

ustawy

energii,

jako

uprawnionemu do uzyskania odszkodowania za nielegalny pobór energii, to przyj

m
Wy

nale y, e w zakresie tym podmiot ten spe nia funkcj publiczn . Pozwala to przyj

,

e pracownicy zak adu energetycznego, którzy dokonuj kontroli legalno ci poboru
energii, b

podejmuj decyzje zmierzaj ce do ci gni cia nale no ci od odbiorcy,

któremu przypisano nielegalny pobór, pe ni funkcj publiczn .
Próby wyznaczenia zakresu poj cia osoby pe ni cej funkcj publiczn , podejmowane

iar

w literaturze przedmiotu oraz orzecznictwie SN przed 1 lipca 2003 r. nie
doprowadzi y do wypracowania jednej, spójnej definicji tego poj cia, obejmuj cej
ze szczegó owych uregulowa

konstytucyjnego, z

2.

ono

uS

ca , wynikaj

prawa administracyjnego i

istoty pe nienia funkcji publicznej w pa stwie.

Definicja legalna osoby pe ni cej funkcj publiczn

pra

W wyniku wprowadzenia do kodeksu karnego definicji osoby pe ni cej funkcj
publiczn ustawodawca nie tylko definitywnie rozstrzygn

równie

funkcjonariusza publicznego i osoby pe ni cej funkcj publiczn , ale

wie

zakresami poj

spór co do relacji mi dzy

dostarczy pozytywnych kryteriów wyodr bnienia funkcji publicznej dla

potrzeb stosowania przepisów prawa karnego.

w oparciu o zasad

dli

Definicja legalna terminu „osoba pe ni ca funkcj publiczn ” zosta a skonstruowana
numerus clausus. W sensie logicznym jest to definicja

równo ciowa nieklasyczna, zwana inaczej definicj

przez wyliczenie zakresów

wo

poj cia. Ten sposób skonstruowania definicji wskazuje na zamienno
definiowanej (definiendum) z sum

nazwy

zakresów wszystkich nazw wymienionych w

definiensie. Innymi s owy, suma zakresów wszystkich wymienionych nazw daje w

ci
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tym wypadku dok adnie zakres nazwy definiowanej20. Oznacza to w praktyce tyle, e

w rozumieniu przepisów kodeksu karnego osob

pe ni

funkcj publiczn

mo e

by jedynie podmiot, który nale y do jednej z czterech kategorii wyst puj cych w

tyt

tre ci art. 115 § 19 k.k. i nikt poza tym 21.
Zgodnie z art. 115 § 19 k.k., osob pe ni ca funkcj publiczn jest:

ut

funkcjonariusz publiczny,

2.

cz onek organu samorz dowego,

3.

osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponuj cej

m
Wy

1.

rodkami

publicznymi, chyba e wykonuje wy cznie czynno ci us ugowe,
4.

inna osoba, której uprawnienia i obowi zki w zakresie dzia alno ci publicznej
okre lone lub uznane przez ustaw

lub wi

Rzeczpospolit

Polsk

umow mi dzynarodow

iar

Przyj te rozwi zanie wskazuje,
tradycyjnie

e ustawodawca wyszed poza kr g podmiotów

czonych z realizacj funkcji w adczych pa stwa, daj c wyraz potrzeby
kontrol

czynno ci wykraczaj cych poza ramy klasycznej

uS

obj cia prawno-karn

dzia alno ci urz dniczej. Chodzi tu o podmioty znajduj ce si
organizacyjn

poza struktur

pa stwa i samorz du terytorialnego, które w wyniku tzw. procesu

prywatyzacji zada publicznych uzyska y w ograniczonym zakresie kompetencj do

pra

wykonywania w ramach swojej dzia alno ci zleconych funkcji administracji publicznej.
Wspó czesne pa stwo demokratyczne, które wpisa o w swoj

aksjologi

polityk

decentralizacji, a tak e sprzyjanie kszta towaniu spo ecze stwa obywatelskiego i

wie

rozwijanie ró nych form samorz dno ci jednostek, scedowa o realizacj
zada

publicznych na rzecz organizacji spo ecznych, czy te

samorz du

zawodowego,

gospodarczego, a

nawet

cz

ci

pewnych form

religijnego.

Czasem to

dli

oddawanie pola przez pa stwo nie wynika, jak wy ej, z ch ci poszerzenia sfery
wolno ci jednostek, a jest raczej rezultatem prze wiadczenia, e pewne szczególne

wo

20

Por. Z. Ziembi ski: Logika praktyczna, Warszawa 1999, wyd. XXII, s. 49 oraz S. Lewandowski, H.
Machi ska [w:] S. Lewandowski, H. Machi ska, A. Malinowski, J. Petzel: Logika dla prawników,
Warszawa 2002, s. 57-58.
21
Podobnie J. Majewski, który dodatkowo podkre la, e definicja osoby pe ni cej funkcj publiczn z
art. 115 § 19 k.k. ma charakter „definicji pe nej”. J. Majewski [w:] G. Bogdan, Z. wi kalski, P. Kardas,
J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W . Wróbel, A. Zoll: Kodeks karny. Cz
Ogólna. Tom I.
Komentarz do art. 1-116 k.k., Kraków 2004, s. 1480.
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obszary, istotne z punktu widzenia funkcjonowania pa stwa lepiej od jego
funkcjonariuszy zagospodaruje podmiot prywatny, dysponuj cy wyspecjalizowan

wiedz w okre lonej dziedzinie, jak np. diagnosta w stacji obs ugi pojazdów, bieg y

tyt

dowy, czy lekarz w Niepublicznym Zak adzie Opieki Zdrowotnej, podejmuj cy
decyzj o wdro eniu procedury medycznej refundowanej ze rodków publicznych. W

stoi ch

ut

innych jeszcze przypadkach za oddaniem zada publicznych podmiotom prywatnym
odchudzenia administracji rz dowej lub samorz dowej motywowana

prze wiadczeniem o finansowej nieop acalno ci utrzymywania biurokracji ni szego

m
Wy

rz du w okre lonych sferach publicznych, np. przekazanie prywatnym firmom kontroli
biletów w rodkach komunikacji publicznej.
Redukcja zada

administracji poprzez przekazanie cz

ci z nich na warunkach

okre lonych przez pa stwo podmiotom prywatnym, samorz dom, organizacjom
spo ecznym, prowadzi do zaistnienia konsekwencji istotnych z punktu widzenia

iar

prawa karnego. Dysponenci funkcji zleconych zyskuj
sytuacji prawnej jednostek, bior

te

zdolno

udzia w redystrybucji

uS

Tym samym w ograniczonym zakresie wykonuj

do kszta towania

rodków publicznych.

czynno ci z zakresu imperium

organów w adzy publicznej. W majestacie prawa decyduj o tym, co mo e okaza
si cenne lub przydatne dla innych. Czyni to niejako w imieniu pa stwa, dzia aj c
na podstawie obowi zuj cych przepisów prawa publicznego. W tym punkcie ich
nie ró ni si

co do meritum od dzia alno ci urz dników w ramach

pra

dzia alno

struktury administracji rz dowej lub samorz dowej. Jedni i drudzy mog
wype nia swoje obowi zki rzetelnie, dzia aj c - zgodnie z za
publicznym. Ale mog

równie

dopuszcza

si

przy tym

eniem - w interesie

przy tej okazji nadu

, traktuj c

wie

pe nion funkcj na przyk ad, jako okazj do przyjmowania korzy ci od zdanych na
nich petentów.
W tej sytuacji zupe nie zrozumia e jest

standardy w jakich b

podejmuje realizacj

administracji publicznej powinno zadba

o

one realizowane. W tym celu do prawa publicznego

szczegó owe procedury, w ramach których dysponent funkcji
zleconych czynno ci. Ustanawia si

wo

wprowadzane s

dli

zewn trznym wykonywanie zada

e pa stwo, które zleci o podmiotom

mechanizmy nadzoru,

który wykonuj podmioty przynale ne do struktury administracji publicznej. Na koniec
wreszcie anga owane jest prawo karne, jako instrument s

ci

11
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ostateczno ci umo liwiaj cy odp at

sprawcom najbardziej ra

cych nadu

Tradycyjnie w ród najgro niejszych przejawów sprzeniewierzenia si

.

powierzonej

funkcji wymienia si korupcj .

tyt

W wietle powy szych ustale

przyj ta definicja osoby pe ni cej funkcj publiczn

jawi si jako zmiana zasadna co do kierunku. W czenie do kr gu osób pe ni cych

ut

funkcj publiczn podmiotów spoza struktury organizacyjnej instytucji pa stwowych i
samorz du terytorialnego, które uzyska y w ograniczonym zakresie kompetencj do

m
Wy

wykonywania w ramach swojej dzia alno ci zleconych funkcji administracji publicznej,
jest posuni cie trafnym i potrzebnym. Prowadzi ono do dostosowania zakresu
antykorupcyjnego oddzia ywania prawa karnego do zmian dokonuj cych si
obszarze administracji publicznej na skutek procesu prywatyzacji cz
Niestety krytycznie nale y oceni

w

ci jej zada .

sposób, w jaki ustawodawca przeprowadzi to

iar

zamierzenie. Przyj ty w art. 115 § 19 k.k. zestaw kryteriów, na podstawie których
dokonano wyodr bnienia kr gu osób pe ni cych funkcj
wi kszo ci niejednoznaczny i ju

jest w swojej

ród em sporów interpretacyjnych (vide:

uS

spór mi dzy cz

sta si

publiczn

ci doktryny a S dem Najwy szym). Ostatecznie niejasny zakres

znaczeniowy poj cia osoby pe ni cej funkcj

publiczn

z pewno ci

nie u atwia

stosowania przepisów art. 228 i 229 k.k. przez s dy i prokuratury. Do pewnego

to,

e s dy generalnie unikaj

pra

stopnia odzwierciedlaj to wyniki przeprowadzonych bada aktowych, wskazuj ce na
powo ywania si

publicznej, wyodr bnione przez ustawodawc

na kryteria pe nienia funkcji

w tre ci art. 115 § 19 k.k. I tak, w

48,2% badanych przypadków, kwalifikuj c zachowanie sprawcy jako sprzedajno

wie

albo przekupstwo, s d w ogóle nie odniós si

w opisie czynu do kategorii osoby

pe ni cej funkcj . W kolejnych 32,5% poprzesta jedynie na wskazaniu, e sprawc
albo przedmiotem jego oddzia ywania by a osoba pe ni ca funkcj

publiczn ,

jednak e bez dokonania bli szej konkretyzacji, który komponent definicji z art. 115 §

dli

19 k.k. przes dzi o tej kwalifikacji. W wietle tych ustale pod znakiem zapytania
staje operacyjny charakter tej definicji oraz jej przydatno

Ponadto

obowi zuj ce

uj cie

osoby

pe ni cej

funkcj

wo

sprawiedliwo ci w procesie stosowania prawa.

dla organów wymiaru

publiczn

ukszta towane nazbyt szeroko. W rozumieniu art. 115 § 19 k.k. funkcj
pe ni

mog

zosta o

publiczn

osoby spoza struktury organizacyjnej instytucji pa stwowych i

ci
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samorz du terytorialnego, które do tego nie wykonuj

adnych zleconych zada

administracji publicznej. Dla przyk adu o.p.f.p., jako cz onek organu samorz dowego,

jest cz onek okr gowej rady adwokatów wyznaczony przez swój samorz d do

tyt

zorganizowania dorocznego balu sylwestrowego, który w zamian za korzy
maj tkowa lub osobist wybiera sal balow w tym a nie innym hotelu. Z kolei osob ,

ut

której uprawnienia i obowi zki w zakresie dzia alno ci publicznej s okre lone przez
ustaw jest np. dziennikarz. Do tego tak szerokie uj cie, które na marginesie mo e
nawet sprzyja

uto samianiu dzia alno ci publicznej z wszelk

aktywno ci

m
Wy

zawodow , obarczone jest b dem ignotum per ignotum (definiowanie funkcji
publicznej przez kryterium dzia alno ci publicznej).
Najwa niejszym mankamentem przyj tej definicji o.p.f.p. jest jednak fakt, i rozci ga
ona zakres odpowiedzialno ci karnej sprawców przest pstw z art. art. 228, 229 k.k.
(ale tak e z art. 230a § 1 i 2 k.k. oraz art. 265 § 3 k.k.) za daleko, si gaj c poza

iar

uzasadniony interes pa stwa. Jak zawsze, kiedy ustawodawca próbuje przy pomocy
prawa karnego korygowa

relacje mi dzyludzkie w takich obszarach stosunków

korzystaj c

z

wypracowanych

uS

spo ecznych, których uczestnicy mogliby to zrobi samodzielnie, bez jego pomocy,
w

ich

kr gu

regu

zwyczajowych

albo

odpowiedzialno ci dyscyplinarnej o charakterze niekryminalnym, rodzi si pytanie o
zasadno

polityki kryminalnej pa stwa i granice karania wyznaczone zasad ultima

pra

ratio prawa karnego.

Bior c powy sze po uwag , nale y rekomendowa zmian

obowi zuj cego uj cia

osoby pe ni cej funkcj publiczn w kodeksie karnym. Punktem wyj cia dla nowego

wie

kszta tu definicji powinny sta si ustalenia doktryny prawa administracyjnego, która
jest w stanie najpe niej odda trwaj
roku 1989, ewolucj zada

, w polskich warunkach szczególnie silnie od

administracji, a tak e dostarczy niezb dnego aparatu

poj ciowego dla opisania tego procesu. Wydaje si ,

e podstawowym kryterium

dli

cym wyodr bnieniu pe nienia funkcji publicznej przez okre lone podmioty
powinna by

realizacja zadania publicznego w ramach struktury organizacyjnej

wo

pa stwa lub poza ni . W tym drugim przypadku chodzi b dzie o realizacj tylko
zada wyra nie zleconych.
Okre lenie katalogu

potencjalnych sprawców przest pstwa

apownictwa

ma

znaczenie przede wszystkim w przypadku apownictwa biernego (sprzedajno ci),

ci
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które nale y do przest pstw indywidualnych, nie odgrywa ju tak zasadniczej roli w

przypadku

apownictwa

czynnego

(przekupstwa),

które

jest

przest pstwem

powszechnym (ogólnosprawczym). Przy przest pstwie indywidualnym, od jego

tyt

podmiotu wymagana jest - poza tzw. ogólnymi cechami, którymi musi wykaza si
sprawca ka dego przest pstwa (osoba fizyczna, uko czone 17 lat) - jaka

ut

dodatkowa, szczególna cecha, odró niaj ca jego sprawc

od innych osób.

Wprowadzenie do ustawowego opisu przest pstwa indywidualnego dodatkowej
cechy podmiotu ma na celu zaw

m
Wy

posiadaj cych t

enie kr gu mo liwych sprawców jedynie do osób

szczególn , wymagan

przez ustaw

cech . W przypadku

przest pstwa sprzedajno ci tak szczególn cech podmiotu jest „pe nienie funkcji
publicznej”, st d ustalenie zakresu w

nie tego poj cia b dzie mia o dalej kluczowe

znaczenie dla kwestii odpowiedzialno ci za czyn z art. 228 k.k.
Przest pstwo sprzedajno ci jest przest pstwem indywidualnym w

iar

wypadku szczególna cecha podmiotu decyduje równie

ciwym, w tym

o uznaniu danego

zachowania za karalne w ogóle, a nie jak to ma miejsce w przypadku przest pstw
indywidualnych niew

ciwych, jedynie o stworzeniu typu uprzywilejowanego lub

uS

kwalifikowanego zachowania, które i tak pozostaje przest pstwem22. Innymi s owy,
je li korzy

maj tkow lub osobist przyjmuje zwyk y cz owiek, który w chwili czynu

ma uko czone 17 lat lecz nie pe ni adnej funkcji publicznej, to jego zachowanie nie

pra

zostanie w ogóle potraktowane jako przest pstwo apownictwa biernego w uj ciu art.
228 k.k. Z regu y jednak taka osoba i tak poniesie odpowiedzialno

karn , albowiem

wype ni swoim zachowaniem - niejako przy okazji - znamiona jakiego innego typu
przest pnego, np. p atnej protekcji (art. 230 k.k.), oszustwa (art. 286 k.k.),

wie

przekupstwa mened erskiego (art. 296a k.k.) czy przekupstwa sportowego (296b
k.k.).

W przypadku apownictwa czynnego problem szczegó owego ustalania zakresu

dli

podmiotu nie sprawia adnych trudno ci z tego wzgl du, e jest to przest pstwo
22

wo

Np. przy przest pstwie dzieciobójstwa (w art. 149 k.k.), które jest przest pstwem indywidualnym
niew ciwym, szczególna cecha podmiotu - bycie matk ofiary - wp ywa, przy spe nieniu pozosta ych
przes anek, na ni sz karalno (typ uprzywilejowany przest pstwa zabójstwa). Je eli jednak czynu
opisanego w art. 149 k.k. dopu ci si inna osoba, to poniesie ona odpowiedzialno na podstawie
przepisu art. 148 k.k., w którym od sprawcy wymagane s jedynie ogólne cechy podmiotu - zabicie
noworodka przez osob nie b
jego matk pozostaje zatem przest pstwem zabójstwa. Inaczej
jest w przypadku przest pstw indywidualnych w ciwych, np. sprzedajno ci (art. 228 k.k.).
Wype nienie znamion przepisu karnego przez osob , która nie posiada wymaganej, szczególnej
cechy podmiotu, powoduje przeniesienie jej zachowania w sfer legalno ci, o ile przy okazji nie
zrealizowa a swoim zachowaniem znamion innego przest pstwa.

ci
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powszechne. Podmiotem przekupstwa mo e zosta

ka da osoba odpowiadaj ca

ogólnym cechom podmiotu przest pstwa, tzn. zgodnie z wymaganiami stawianymi w

k.k. z 1997 r., ka da osoba fizyczna, która w chwili czynu mia a uko czone 17 lat.

tyt

Po rednio mo na jednak mówi

o wp ywie, jaki ustalenie zakresu podmiotu

sprzedajno ci ma na odpowiedzialno

za przekupstwo (art. 229 k.k.). Kategoria

ut

osoby pe ni cej funkcj publiczn , u yta przez ustawodawc w przepisie art. 228 k.k.
dla okre lenia podmiotu apownictwa biernego, w przypadku art. 229 k.k. pe ni rol

m
Wy

przedmiotu oddzia ywania apownictwa czynnego. Jest zatem elementem sk adowym
strony przedmiotowej tego przest pstwa. St d wr czenie apówki komu , kto nie
pe ni funkcji publicznej nie b dzie potraktowane, jako przest pstwo przekupstwa w
my l przepisu art. 229 k.k., ze wzgl du na brak zgodno ci zachowania z ustawowym
opisem strony przedmiotowej czynu.

3.1. Uwagi ogólne

uS

iar

3. Funkcjonariusz publiczny

Poj cie funkcjonariusza publicznego zosta o zdefiniowane w art. 115 § 13 k.k., jako
jedno z wyra

ustawowych. Nie jest to zabieg nowy, gdy

definicja legalna

pra

„funkcjonariusza publicznego” wyst powa a ju pod rz dami kodeksu karnego z 1969
r. (art. 120 § 11)23. Z porównania obu definicji wynika, e ich zakresy nie s to same.
W uzasadnieniu do obowi zuj cego kodeksu karnego czytamy m.in., e do istotnej

wie

zmiany poj cia funkcjonariusza publicznego musia y doprowadzi

przekszta cenia

wo

dli

23
Poj cie funkcjonariusza publicznego zosta o zdefiniowane jako wyra enie ustawowe w art. 120 § 11
d.k.k. Zgodnie z ówczesnym brzmieniem tego przepisu:
„Funkcjonariusz publiczny to:
- osoba b
ca pracownikiem administracji pa stwowej, chyba e pe ni wy cznie czynno ci
us ugowe;
- s dzia, awnik ludowy, prokurator;
- osoba zajmuj ca kierownicze stanowisko lub pe ni ca funkcje zwi zane ze szczególn
odpowiedzialno ci w innej pa stwowej jednostce organizacyjnej, organizacji spó dzielczej lub
innej organizacji spo ecznej ludu pracuj cego;
- osoba szczególnie odpowiedzialna za ochron porz dku lub bezpiecze stwa publicznego lub te
za ochron mienia spo ecznego;
- osoba pe ni ca czynn s
wojskow ;
- inna osoba korzystaj ca z mocy przepisu szczególnego z ochrony prawnej, przewidzianej dla
funkcjonariuszy publicznych.
Funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu tego kodeksu jest równie pose na Sejm oraz radny.”
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ustrojowe24. Trafnie wskazuje si

przy tej okazji, e obowi zuj cy kodeks karny w

niektórych wypadkach rozszerza, w innych za zaw

a granice tego poj cia25. W

uj ciu art. 115 § 13 k.k. poza jego granicami znalaz y si

tyt

kierownicze

stanowiska

w

kontrolowanych

przez

osoby zajmuj ce

pa stwo

podmiotach

gospodarczych (np. przedsi biorstwach pa stwowych, jednoosobowych spó kach

ut

Skarbu Pa stwa powsta ych w wyniku komercjalizacji przedsi biorstw pa stwowych,
spó kach z wi kszo ciowym udzia em Skarbu Pa stwa, bankach pa stwowych)26, a
tak e w organizacjach spó dzielczych i innych organizacjach spo ecznych (np.

m
Wy

zwi zkach

zawodowych,

odpowiedzialne za ochron

partiach

politycznych)27

oraz

osoby

szczególnie

mienia spo ecznego. W nowym stanie prawnym nie

uwzgl dniono równie dawnej kategorii „innej osoby korzystaj cej z mocy przepisu
szczególnego z ochrony prawnej, przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych” nale eli do niej m.in.: cz onkowie ochotniczych stra y po arnych, stra y ochrony

iar

przyrody, opiekunowie spo eczni28. Tak daleko id ca odmienno

w ukszta towaniu

zakresu poj cia funkcjonariusza publicznego z pewno ci ka e podchodzi z du
ostro no ci

do dorobku doktryny i orzecznictwa wypracowanego w zakresie jego

uS

wyk adni jeszcze pod rz dami k.k. z 1969 r.29

Pocz wszy od wej cia w ycie obowi zuj cego k.k. z dniem 1 wrze nia 1998 r.,
brzmienie art. 115 § 13 k.k. by o ju kilkukrotnie nowelizowane. Zmiany polega y na:

pra

-

dodaniu pkt 2a, moc którego w czono do grona funkcjonariuszy publicznych
pos ów do Parlamentu Europejskiego30;

wie

24

Uzasadnienie rz dowego projektu nowego kodeksu karnego [w:] Nowe kodeksy karne – z 1997 r. z
uzasadnieniami, Warszawa 1997, s. 176.
25

dli

J. Majewski [w:] G. Bogdan, Z. wi kalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W .
Wróbel, A. Zoll: Kodeks karny. Cz
ogólna. Tom I. Komentarz do art. 1-116 k.k., Warszawa 2012,
wyd. 4, s. 1400.
26
J. Majewski, Kodeks…, s. 1401.
27
A. Marek: Kodeks karny. Komentarz. Warszawa 2004, s. 341.
28

wo

K. Bucha a [w:] K. Bucha a, Z. wi kalski, M. Szewczyk, A. Zoll: Komentarz do kodeksu karnego.
Cz
ogólna. Warszawa 1994, s. 515.
29

Tak trafnie A. W sek [w:] O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitowski, S. M. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J.
Szumski, L. Tyszkiewicz, A. W sek, Kodeks karny. Komentarz. Tom I. Art. 1-116. Gda sk 2005, s.
849.
30

Art. 115 § 13 pkt 2a zosta dodany przez art. 179 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U.2004.25.219) z dniem 1 marca 2004 r.
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-

modyfikacji tre ci pkt 3, co obj o zast pienie terminu „zawodowy kurator
dowy” terminem „kurator s dowy”31, usuni cie kategorii „osoby orzekaj cej

w sprawach o wykroczenia”, w czenie do grona funkcjonariuszy publicznych

tyt

„funkcjonariusza finansowego organu post powania przygotowawczego lub
organu

nadrz dnego

nad

finansowym

organem

post powania

-

ut

przygotowawczego”32 oraz „syndyka”, „nadzorc s dowego” i „zarz dc ”33;

dodaniu pkt 9, moc którego do grona funkcjonariuszy publicznych w czono

m
Wy

„pracownika mi dzynarodowego trybuna u karnego”, o ile nie pe ni w nim
„wy cznie czynno ci us ugowych”34.
De lege lata w ród osób, które ustawodawca zaliczy moc

art. 115 § 13 k.k. do

grona funkcjonariuszy publicznych znale li si :
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej,

2)

pose , senator, radny,

2a)

pose do Parlamentu Europejskiego

uS

3)

iar

1)

dzia, awnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu post powania
przygotowawczego lub organu nadrz dnego nad finansowym organem
post powania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator s dowy,

pra

syndyk, nadzorca s dowy i zarz dca, osoba orzekaj ca w organach
dyscyplinarnych dzia aj cych na podstawie ustawy,
4)

osoba

b

ca

pracownikiem

administracji

rz dowej,

pa stwowego lub samorz du terytorialnego, chyba

organu

e pe ni wy cznie

wie

31

innego

Art. 115 § 13 pkt 3 zosta zmieniony przez art. 95 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach
dowych (Dz.U.2001.98.1071) z dniem 1 stycznia 2002 r.

dli

32

Art. 115 § 13 pkt 3 zosta zmieniony przez art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2005.178.1479) z dniem 17 grudnia 2005
r.

wo

33
Art. 115 § 13 pkt 3 zosta zmieniony przez art. 22 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji
syndyka (Dz.U.2007.123.850) z dniem 10 pa dziernika 2007 r.

34

Art. 115 § 13 pkt 9 dodany zosta przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 20 maja 2010 r.
(Dz.U.2010.98.626) zmieniaj cej nin. ustaw z dniem 8 wrze nia 2010 r.

ci
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czynno ci us ugowe, a tak e inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest

do wydawania decyzji administracyjnych,

5)

osoba b

ca pracownikiem organu kontroli pa stwowej lub organu kontroli

tyt

samorz du terytorialnego, chyba e pe ni wy cznie czynno ci us ugowe,

6)

funkcjonariusz organu powo anego do ochrony bezpiecze stwa publicznego

ut

7)

osoba zajmuj ca kierownicze stanowisko w innej instytucji pa stwowej,

albo funkcjonariusz S

by Wi ziennej,

osoba pe ni ca czynn s

wojskow ,

9)

pracownik mi dzynarodowego trybuna u karnego, chyba

m
Wy

8)

e pe ni wy cznie

czynno ci us ugowe.

Jak wynika z tego wyliczenia, przy konstruowaniu definicji legalnej funkcjonariusza
publicznego ustawodawca nie wykorzysta
kryterium, lecz pos

si

jakiego

jednego, uniwersalnego

równolegle ró nymi metodami. Jedni funkcjonariusze

iar

publiczni zostali wymienieni wprost z nazwy, inni przez wskazanie miejsca
zatrudnienia, rodzaju zajmowanego stanowiska lub pe nionej funkcji, jeszcze inni
znale li si w tej grupie, jako dysponenci szczególnego uprawnienia do wydawania

uS

decyzji administracyjnych. W praktyce ka da z wykorzystanych tu metod stanowi
odes anie do przepisów pozakodeksowych. To one wyznaczaj ostatecznie zakres
poj cia funkcjonariusza publicznego. Z uwagi na obszerno
jest ani celowe, ani mo liwe, aby przywo

tej problematyki, nie

w tym miejscu wszystkie postanowienia

pra

Konstytucji i ustaw szczególnych, a tak e uzupe niaj cych je w tym zakresie aktów
ni szego rz du, które nale
przez ustawodawc

oby wzi

pod uwag

przy wyk adni, wykorzystanych

w k.k., elementów sk adowych poj cia funkcjonariusza

wie

publicznego.

Przyj ta w art. 115 § 13 k.k. definicja funkcjonariusza publicznego, podobnie jak
definicja osoby pe ni cej funkcj

publiczn

z art. 115 § 19 k.k., zosta a

dli

skonstruowana w oparciu o zasad numerus clausus. Jako e wymienia wszystkie
elementy definiowanego poj cia, ma ona charakter definicji zakresowo pe nej35. W
sensie logicznym jest to definicja równo ciowa nieklasyczna, polegaj ca na

wo

wskazaniu zakresów wszystkich nazw, które w sumie daj

zakres nazwy

definiowanej (definiendum)36. Ten sposób konstruowania definicji wskazuje na
35

J. Majewski, Kodeks…, s. 1401.

36

Z. Ziembi ski, Logika ..., s. 49; S. Lewandowski, H. Machi ska, Logika ..., s. 57-58.
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zamienno

nazwy definiowanej (definiendum) z sum zakresów wszystkich nazw

wymienionych w definiensie, okre lany bywa równie

wyliczenie37. W praktyce oznacza to,

mianem definicji przez

e za funkcjonariusza publicznego w

tyt

rozumieniu kodeksu karnego nie mo e by uznana osoba, która nie nale y do adnej
z kategorii osób wymienionych w art. 115 § 13 k.k., ale tak e i to,

e mo no

ut

przypisania statusu jednej z nich przes dza o uznaniu danej osoby za
funkcjonariusza publicznego38.

m
Wy

Na tej zasadzie funkcjonariuszami publicznymi nie s

np. asesorzy notarialni czy

komorniczy. Asesorzy nie zostali wymienieni w tre ci dyspozycji art. 115 § 13 k.k.
jako odr bna kategoria, za
jednoznacznego wniosku,
okre lony

ani eli

wyk adnia j zykowa prowadzi w tym wypadku do

e przyk adowo asesor komorniczy to podmiot inaczej

komornik. Gdyby

ustawodawca

chcia

w czy

asesorów

notarialnych czy komorniczych do kr gu funkcjonariuszy publicznych z pewno ci

iar

uczyni by to wprost w tre ci przepisu art. 115 § 13 k.k.
W literaturze odnotowano wprawdzie pogl d przeciwny, wskazuj cy,

uS

funkcjonariusza publicznego przys uguje równie

e status

asesorom, o ile powierzono im

wykonywanie stosownych funkcji urz dowych39. Podobne stanowisko zaj

tak e S d

Najwy szy w stosunku do asesorów komorniczych. W uchwale z 30.04.2003 r. SN

pra

stwierdzi wprawdzie, e asesor komorniczy nie jest funkcjonariuszem publicznym w
rozumieniu art. 115 § 13 pkt 3 k.k., jednak e ma on status funkcjonariusza
publicznego w rozumieniu tego przepisu, gdy pe ni zlecone mu obowi zki zast pcy
komornika na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach

wie

dowych i egzekucji (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 231, poz. 1376) albo prowadzi
czynno ci egzekucyjne zlecone mu przez komornika w trybie art. 33 tej e ustawy

40

.

To stanowisko SN uzasadni w drodze wyk adni funkcjonalnej, wywodz c, e asesor
w zakresie jego statusu karnoprawnego nie mo e by

traktowany inaczej ni

dli

komornik, w przeciwnym razie przy wype nianiu czynno ci komornika nie b dzie
S. Lewandowski, H. Machi ska, Logika ..., s. 57-58.

38

W ten sposób SN w wyroku z 16.06.2011 r., II KK 337/10, LEX nr 847145.

39

wo

37

Tak w odniesieniu do asesorów s dowych, prokuratorskich i komorniczych A. Marek: Kodeks ..., s.
342, podobnie w odniesieniu do asesorów prokuratorskich i s dowych R. Góral, Kodeks karny.
Praktyczny komentarz z orzecznictwem, wyd. IV, Warszawa 2005, s 209.
40

Uchwa a SN z 30 kwietnia 2003 r., I KZP 12/03, OSNKW 2003, z. 5-6, poz. 42 z krytyczn glos J.
Wyrembaka, PiP 2006, z. 11, s. 114-118.
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przys ugiwa a mu kwalifikowana, karnoprawna ochrona, a tak e nie b dzie mo na

poci gn

go do odpowiedzialno ci karnej za przest pstwa, których podmiotem

mo e by tylko funkcjonariusz publiczny.

tyt

Argumentacji tej, cho stanowi interesuj cy przyczynek do dyskusji de lege ferenda
nad zakresem definicji funkcjonariusza publicznego, nie mo na jednak podzieli z

ut

powodów nadrz dnych. Jak trafnie zauwa

przy tej okazji J. Majewski nadanie

asesorowi komorniczemu statusu funkcjonariusza publicznego w drodze wyk adni

m
Wy

funkcjonalnej prowadzi do naruszenia dwóch „dyrektyw interpretacyjnych o
szczególnej mocy”: 1) zakazu prze amywania jednoznacznego j zykowo sensu
definicji legalnej (jest bowiem bezsporne, e asesor ani nie zosta wymieniony wprost
w art. 115 § 13 k.k., ani te

nie obejmuje go

adna kategoria z podmiotów

wymienionych w tym przepisie); 2) zakotwiczonego w art. 42 ust. 1 Konstytucji,
zakazu rozszerzaj cej interpretacji przepisów okre laj cych znamiona czynu

iar

zabronionego (nullum crimen sine lege stricta)41.
Z tych samych wzgl dów co asesor komorniczy nie jest funkcjonariuszem

uS

publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 k.k. asesor notarialny42. Status
funkcjonariusza publicznego nie przys uguje równie pozosta ym osobom nale

cym

do personelu kancelarii notarialnej czy komorniczej43.

pra

W obowi zuj cym stanie prawnym o zaliczeniu do grona funkcjonariuszy publicznych
nie mo e w sposób samoistny przes dza
szczególnych jakiej

tak e fakt, i

na mocy przepisów

osobie przyznana zosta a ochrona prawna przewidziana dla

aktach normatywnych44. Cz

wie

funkcjonariuszy publicznych. Tego typu klauzule wyst puj do
z nich wesz a w

41

licznie w ró nych

ycie jeszcze pod rz dami

wo

dli

J. Majewski, Kodeks…, s. 1402, podobnie J. Giezek [w:] J. Giezek (red.), N. K czy ska, G.
abuda, Kodeks karny. Cz
ogólna. Komentarz, Warszawa 2012, wyd. 2, s. 711-712. Przeciwko
zaliczeniu asesorów komorniczych do grona funkcjonariuszy publicznych wyst puj tak e J.
Wyrembak, Glosa do uchwa y SN z 30 kwietnia 2003 r., I KZP 12/03, PiP, 2006, z. 11, s. 114-118 oraz
M. Jonderko, Kilka uwaga temat statusu prawnego asesora komorniczego, Przegl d Prawa
Egzekucyjnego 2009, Nr 4-5, s. 115-116.
42

J. Giezek, Odpowiedzialno karna notariusza w wietle art. 231 kodeksu karnego, Rejent 2006, nr
3, s. 12-14 oraz aprobuj co J. Majewski, Kodeks…, s. 1402.
43

Tak w odniesieniu do personelu kancelarii komorniczej A. Marek, Karnoprawne aspekty tajemnicy
bowej komornika s dowego, PS 2001, z. 1, s. 9-10.

44

Szerzej na ten temat zob. J. Wyrembak, Poj cie funkcjonariusza publicznego w prawie karnym,
Pa stwo i Prawo 2007 r., z. 4 s. 83-94.
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poprzedniego k.k. Rodzi

to

mo e

pokus

rozci gni cia

zakresu definicji

funkcjonariusza publicznego z art. 115 § 13 k.k. na wszystkie grupy osób, którym
przys uguje szczególna ochrona przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

tyt

Nale y wszak e zastrzec, i taki zabieg nie znajduje uzasadnienia w obowi zuj cym
brzmieniu art. 115 § 13 k.k. Przeciwko niemu przemawia te wyk adnia historyczna.

ut

Jak wskazano wcze niej, obowi zuj ca kodyfikacja pomin a w definiensie
funkcjonariusza publicznego, znan

k.k. z 1969 r. (por. 120 § 11 k.k. z 1969 r.),

„innych osób korzystaj cych z mocy przepisu szczególnego z ochrony

prawnej,

przewidzianej

zinterpretowa

m
Wy

kategori

dla

funkcjonariuszy

publicznych”.

nie inaczej jak tylko zamierzon

prowadzi ma do zaw

Ten

decyzj

fakt

nale y

ustawodawcy, która

enia poj cia funkcjonariusza publicznego. Oznacza to, e

funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu kodeksu karnego nie mo e zosta
osoba,

której

szczególne

wprawdzie

gwarantuj

ochron

iar

przewidzian

przepisy

dla funkcjonariuszy publicznych, ale sama nie nale y do

prawn
adnej z

kategorii osób wskazanych w art. 115 § 13 k.k.45

uS

Inn

kwesti , powi zan

z omawianym problemem, jest to,

e w pewnej grupie

przypadków osobom, które s funkcjonariuszami publicznymi w rozumieniu kodeksu
karnego z racji, e mieszcz si w jednej z kategorii wymienionych w art. 115 § 13

aktów prawnych ochron przys uguj

pra

k.k., ustawodawca i tak przyznaje dodatkowo w szczegó owych przepisach innych
funkcjonariuszom publicznym. Dla przyk adu

na podstawie takich klauzul szczególna ochrona przys uguje: egzaminatorowi
Wojewódzkiego

O rodka

Ruchu

Drogowego46,

b

cemu

funkcjonariuszem

wie

publicznym jako pracownik samorz du terytorialnego (art. 115 § 13 pkt 4 k.k.),
policjantowi47,

czyli

funkcjonariuszowi

organu

powo anego

do

ochrony

bezpiecze stwa publicznego (art. 115 § 13 pkt 7 k.k.), a tak e wymienionym wprost
w tre ci art. 115 § 13 k.k.: w pkt 3 notariuszowi48 oraz w pkt 7 funkcjonariuszowi

dli

45

wo

W ten sposób SN w postanowieniu z 8.12.2004 r., IV KK 126/04, OSNKW 2005, z. 1, poz. 9,
aprobuj co J. Majewski, Kodeks…, s. 1403 oraz M. Mozgawa [w:] M. Budyn-Kulik, P. Koz owskaKalisz, M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Praktyczny komentarz, wyd. 2, Warszawa 2007, s. 235.
Odmiennie J. Wyrembak, który z pewnymi zastrze eniami dopuszcza tak ewentualno . J.
Wyrembak, Poj cie funkcjonariusza…, s. 94.
46

Por. art. 110a ust. 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym

47

Por. art. 66 ust. 1 ustawy o Policji z 6.o4.1990 r., Dz. U. z 2007 r., Nr 43, poz. 277.

48

Por. art. 2 ust. 1 ustawy z 14.02.1991 r. Prawo o notariacie, Dz. U. z 2011 r., Nr 87, poz. 483.
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by Wi ziennej49. Cho

potrzeba utrzymywania tego dualizmu w zakresie

podstaw ochrony prawnej mo e budzi zastrze enia, nie ulega w tpliwo ci, e osoby

te s funkcjonariuszami publicznymi w rozumieniu k.k.

tyt

Reasumuj c, funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu kodeksu karnego jest tylko
ta osoba, która nale y do jednej z kategorii wymienionych w art. 115 § 13 k.k. Trafnie

ut

wskazuje przy tym SN, e: „(…) pami taj c o konstytucyjnej zasadzie nullum crimen,
nulla poena sine lege (art. 42 ust. 1), wyk adania kryteriów decyduj cych o uznaniu

m
Wy

danej osoby za funkcjonariusza publicznego powinna by podporz dkowana regu om
cis ej wyk adni” (postanowienie SN z 8.12.2004 r., IV KK 126/04)50. Rygor cis ej
wyk adni znajduje ponadto swoje uzasadnienie w samej normatywnej pozycji definicji
legalnej, poprzez któr ustawodawca dokonuje wyk adni autentycznej, wyja niaj c co
nale y rozumie przez poj cie funkcjonariusza publicznego, niew tpliwie nakazuje
te

przy interpretowaniu i stosowaniu prawa t

wyra on

w niej jego wol

iar

respektowa (tak SN w wyroku z 16.06.2011r., II KK 337/10)51. Moc definicji legalnej
przy wyk adni prawa jest bowiem tak wielka, e nic nie jest od niej silniejsze, je li

obowi zuj

uS

tylko jest jednoznaczna52. Dla organu stosuj cego prawo stanowi ona bezwzgl dnie
dyrektyw interpretacyjn

53

.

Na koniec, bior c za punkt odniesienia relacj poj cia funkcjonariusza publicznego

pra

do poj cia osoby pe ni cej funkcj publiczn , wypada w tym miejscu doda , e z
faktu niezaliczenia kogo do grona funkcjonariuszy publicznych nie wynika jeszcze,
e osoba ta nie pe ni funkcji publicznej w rozumieniu art. 115 § 19 k.k. Mo e bowiem
spe nia jedno z pozosta ych kryteriów pe nienia funkcji publicznej wskazanych przez

wie

ustawodawc w tre ci tego przepisu. W

nie z tak sytuacj mamy do czynienia w

przypadku: asesorów komorniczych i notarialnych oraz osób, którym na mocy
przepisów szczególnych przyznana zosta a ochrona przys uguj ca funkcjonariuszom
publicznym. Z racji, e ich uprawnienia i obowi zki w zakresie dzia alno ci publicznej

Por. art. 164 ust. 1 ustawy z 9.04.2010 r. o S

dli

49

bie Wi ziennej, Dz. U. z 2010 r., Nr 79, poz. 523.

wo

50

OSNKW 2005/1/9; Biul. SN 2005/1/23; Wokanda 2005/7-8/36, z aprobuj
Stefa skiego, WPP 2005/2/124.
51

LEX nr 847145.

52

glos

R.A.

M. Zieli ski, Wyznaczniki regu wyk adni prawa, RPEiS 1998, nr 3-4, s. 16 oraz ten e, Wyk adnia
prawa. Zasady. Regu y. Wskazówki, Warszawa 2002, s. 204.
53

R. Zaw ocki, O metodzie interpretacji przepisów prawa karnego, RPEiS 2004, Nr 4, s. 91-92.

ci
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zosta y okre lone przez ustaw

(por. art. 115 § 19 k.k. in fine), s

pe ni cymi funkcj publiczn . W konsekwencji b

osobami

mogli wyst pi w roli sprawcy

przest pstwa sprzedajno ci lub przedmiotu oddzia ywania sprawcy przest pstwa

tyt

przekupstwa.

ut

3.2. Funkcjonariusze publiczni wymienieni w pkt 1-3 art. 115 § 13 k.k.

Przybli enie osób zaliczonych do kr gu funkcjonariuszy publicznych w pkt 1, 2, 2a i 3

m
Wy

art. 115 § 13 k.k. nie nastr cza powa niejszych trudno ci. W przypadku wi kszo ci
wymienionych tam podmiotów ustawodawca pos
utrwalonymi

w

obowi zuj cych

j zyku

prawnym,

ustaw54.

Status

które

si

nazwami ostrymi, dobrze

wyst puj

funkcjonariusza

w

tre ci

Konstytucji

publicznego

i

przys uguje:

Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej, pos om, senatorom, radnym trzech szczebli

iar

samorz du terytorialnego, tj. rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, a tak e
od 1 marca 2004 r. pos om do Parlamentu Europejskiego55.

uS

Do grona funkcjonariuszy publicznych nale

tak e osoby pe ni ce funkcje w

szeroko poj tym wymiarze sprawiedliwo ci: s dzia, awnik, prokurator, notariusz,
komornik, kurator s dowy, syndyk, nadzorca s dowy i zarz dca.

pra

Mówi c o s dziach na gruncie art. 115 § 13 pkt 3 k.k. uwzgl dni nale y nie tylko
dziów s dów powszechnych, ale tak e s dziów orzekaj cych w pionach
szczególnych s downictwa (s dziów s dów administracyjnych i s dów wojskowych),
a ponadto s dziów Trybuna u Stanu i Trybuna u Konstytucyjnego. W poj ciu
mieszcz

si

wie

dziego

tak e s dziowie izb morskich. W istocie s

to s dziowie

dów powszechnych delegowani przez Ministra Sprawiedliwo ci do orzekania w
sprawach nale

cych do w

ciwo ci izb morskich (art. 7a ustawy o izbach morskich;

wo

dli

54

O. Górniok (w:) M. Bojarski, M. Filar, W. Filipkowski, O. Górniok (red.), P. Hofma ski, M.
Kalitkowski, A. Kamie ski, L. K. Paprzycki, E. P ywaczewski, W. Radecki, Z. Sienkiewicz, Z. Siwik, R.
A. Sefa ski, L. Tyszkiewicz. A. W sek, L. Wilk, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2004, s. 387.
55

Kategoria dodana w art. 115 § 13 pkt 2a k.k. nowelizacj kodeksu karnego dokonan przez art. 179
pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
(Dz.U.2004, Nr 25, poz. 219).

ci
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dalej: u.i.m.)56, którzy zachowuj

prawa i obowi zki przewidziane w przepisach

dotycz cych s dziów s dów powszechnych (art. 9 ust. 1 u.i.m.).

tyt

Inaczej ani eli w przypadku asesorów komorniczych i notarialnych, asesor s dowy
jest funkcjonariuszem publicznym z tym, e nie jako quasi-s dzia na podstawie pkt 3
art. 115 § 13 k.k., ale jako osoba b

ca pracownikiem innego organu pa stwowego,

ut

stosownie do pkt 4 art. 115 § 13 k.k.57 Na tej samej podstawie funkcjonariuszami
publicznymi b

tak e referendarze s dowi58, dyrektorzy s dów oraz inni urz dnicy

m
Wy

i pracownicy s dów, którzy nie pe ni w nich wy cznie czynno ci us ugowych59. To
samo dotyczy zreszt

asesorów prokuratorskich oraz urz dników i innych

pracowników prokuratur.
Nie ulega w tpliwo ci,

e funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu k.k. jest

notariusz. Przepis art. 115 § 13 pkt 3 k.k. wymienia go wprost po ród innych

iar

funkcjonariuszy publicznych, co na gruncie prawa karnego implikuje konsekwencje
dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, z racji w czenia do kr gu funkcjonariuszy
publicznych, notariusz zostaje obj ty szczególnym, wzmo onym re imem ochrony

uS

prawno-karnej. Po drugie, na osob , której przys uguje status funkcjonariusza
publicznego, rozci ga si
przest pstw urz dniczych, b

odpowiedzialno

karna za dopuszczanie si

tzw.

cych szczególn klas przest pstw indywidualnych,
ochrony prawid owego funkcjonowania

pra

wyró nionych ze wzgl du na potrzeb

instytucji pa stwowych oraz samorz du terytorialnego60.

Warto w tym miejscu przypomnie , e przy definiowaniu wyra

ustawowych na

wie

ytek prawa karnego ustawodawca ma autonomi , tzn. mo e nadawa zebranym w
art. 115 k.k. poj ciom takie znaczenie, jakie ze wzgl du na normatywny kontekst, w
56

Ustawa z dnia 1.12.1962 r. o izbach morskich, Dz. U. z 2009 r., Nr 69, poz. 599 (tekst jednolity ze
zm.).
57

dli

R. Zaw ocki (w:) M. B aszczyk, J. D ugosz, M. Królikowski (red.), J. Lachowski, A. Sakowicz, A.
Walczak- ochowska, W. Zalewski, R. Zaw ocki (red.), S.
tek, Kodeks karny. Cz
ogólna.
Komentarz do art. 32-116. Tom II, wyd. 2, Warszawa 2011, s. 1154.
58

wo

Podobnie P. Rawczy ski, Status publicznoprawny referendarza s dowego oraz jego funkcje w
dowym post powaniu cywilnym, Przegl d Prawa Egzekucyjnego 2009, Nr 10, s. 53-54 oraz R.
Zaw ocki, Kodeks karny…, s. 1155.
59

Por. ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach s dów i prokuratury, Dz. U. z 2011 r., Nr 109,
poz. 639, tekst jednolity ze zm.).
60
J. Wyrembak, Poj cie funkcjonariusza…, s. 83, R. G. Ha as (w:) F. Ciep y, M. Ga zka, A.
Grze kowiak (red.), R. G. Ha as, S. Hyp , D. Szeleszczuk, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz,
Warszawa 2012, s. 664.

ci
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którym poj cia te b

si pojawia , uzna za najw

ciwsze61. Trafnie wskazuje si

przy tym, e tzw. s owniczek nie obowi zuje w zasadzie w odniesieniu do innych

dziedzin prawa, mo e natomiast by

stosowany pomocniczo, o ile nie rodzi to

tyt

sprzeczno ci z terminologi danej dziedziny prawa62. Bior c powy sze pod uwag ,
nale y odrzuci

pogl d A. Redelbacha, który, stara si

zredukowa

pozycj

ut

notariusza na gruncie przepisów prawa karnego tylko do roli osoby korzystaj cej ze
wzmo onej ochrony, z pomini ciem wzmo onej odpowiedzialno ci ci

cej na

funkcjonariuszach publicznych. Autor ten stoi na stanowisku, e przepisy ustawy z

m
Wy

14.02.1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2011 r., Nr 87, poz. 483. ze zm.), w
szczególno ci za jej art. 2 § 1, w którym mowa jest tylko o notariuszu jako osobie
zaufania publicznego korzystaj cej z ochrony przys uguj cej funkcjonariuszom
publicznym, stanowi

lex specialis

w stosunku doprawa karnego, które, w jego

ocenie, nie mo e dowolnie modyfikowa

iar

notariusza63.

istotnych kwestii ustrojowych zawodu

Nie budzi tak e adnych w tpliwo ci, e kuratorem s dowym, w rozumieniu definicji

uS

ustawowej zawartej w art. 115 § 13 pkt 3 k.k., w brzmieniu obowi zuj cym od 1
stycznia 2002 r., jest – lege non distinguente – zarówno zawodowy, jak i spo eczny
kurator s dowy (tak SN w postanowieniu z dnia 28.10.2009 r., I KZP 17/09)64.
Obowi zuj ca od tego dnia zmiana w tre ci definicji funkcjonariusza publicznego

pra

polega a na zast pieniu terminu „zawodowy kurator s dowy” terminem „kurator
dowy”65. Jego zakres znaczeniowy okre lony zosta bez reszty w art. 2 ust. 1 pkt 1
i 2 ustawy z dnia 27.07.2001 r. o kuratorach s dowych66. W my l przywo anego
uregulowania kuratorami s dowymi s : zawodowi kuratorzy s dowi i spo eczni

wie

kuratorzy s dowi.

dli

61

J. Giezek, Kodeks karny…, s. 711.

62

M. Lipczy ska, Zagadnienia logiczne w ustawie karnej i nauce prawa karnego, ZNUJ, Nr 74, s. 14.

63

64

OSNKW 2009/12/102; Biuletyn S du Najwy szego 2009/12/19.

65

wo

A. Redelbach, Konieczno i kierunki zmian ustawy – Prawo o notariacie, Rejent 2003, Nr 3, s. 39.
Krytycznie na ten temat J. Giezek, Kodeks karny…, s. 710-711.

Zmiana wprowadzona art. 95 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach s dowych, Dz.U. Nr 98,
poz. 1071.
66

Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.

ci
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W wyniku nowelizacji k.k. z dnia 28.07.2005 r. do grona funkcjonariuszy publicznych
zostali

w czeni

przygotowawczego

funkcjonariusze:
oraz

organu

finansowego

nadrz dnego

organu

nad

post powania

finansowym

organem

tyt

post powania przygotowawczego (zmiana wesz a w ycie 17.12.2005 r.)67. Terminy:
„finansowy organ post powania przygotowawczego” oraz „organ nadrz dny nad

ut

finansowym organem post powania przygotowawczego” zosta y zdefiniowane jako
wyra enia ustawowe w art. 53 § 37 i 39 ustawy z 10.09.1999 r. - Kodeks karny
skarbowy (dalej: k.k.s.)68. Zasadnie przyjmuje si , e k.k. odsy a w tym zakresie do

m
Wy

k.k.s.69 Jednak e to za
Nale y podkre li ,
sformu owaniem

przygotowawczego

enie rozwi zuje problem jedynie w cz

ci.

e w przepisie art. 115 § 13 pkt 3 k.k. pos

„funkcjonariusz
lub

organu

finansowego
nadrz dnego

nad

organu

ono si

post powania

finansowym

organem

post powania przygotowawczego” (podkre lenie: P.B.). Kodeks karny skarbowy w

iar

art. 53 § 37 i 39 wskazuje jedynie co rozumie pod poj ciem „finansowego organu
post powania przygotowawczego” i organu nad nim nadrz dnego. Nie wyja nia
„funkcjonariusze” tych dwóch rodzajów organów. Rzecz

uS

natomiast wprost kim s

komplikuje fakt, e po ród finansowych organów post powania przygotowawczego
oraz organów nadrz dnych nad nimi znalaz y si organy jednoosobowe, okre lone
przez ustawodawc

jako „inspektor” albo „minister” oraz wieloosobowe jednostki

pra

organizacyjne jak „urz dy” i „izby”, zatrudniaj ce ca e rzesze pracowników,
stanowi cych aparat pomocniczy dla okre lonych organów administracji publicznej.
I tak, pod poj ciem „finansowy organ post powania przygotowawczego” kryj si ,

wie

zgodnie z art. 53 § 37 k.k.s.: 1) urz d skarbowy; 2) inspektor kontroli skarbowej; 3)
urz d celny. Stosownie z kolei do art. 53 § 39 k.k.s., organem nadrz dnym nad
finansowym organem post powania przygotowawczego jest w zakresie spraw
okre lonych w tym przepisie: 1) izba celna; 2) izba skarbowa; 3) Generalny

wo

dli

67

Art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych
innych ustaw, Dz.U. z 2005 r., Nr 78, poz. 1479.
68

Dz. U. 2013, poz. 186 (tekst jednolity).

69

J. Majewski, Kodeks karny…, s. 1404, M. Mozgawa, Kodeks karny…, 236, J. Giezek, Kodeks
karny…, s. 712, G. Ha as, Kodeks karny…, s.665, A. Marek, Kodeks karny, wyd. 3, Warszawa 2006,
s. 261.
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Inspektor Kontroli Skarbowej; 4) minister w

ciwy do spraw finansów publicznych. W

obu wypadkach wyliczenia te maj charakter taksatywny70.

tyt

Zak adaj c pewn niezr czno

, która towarzyszy zestawieniu stylizacji przyj tej w

k.k. i k.k.s. nale y przyj

e osoby piastuj ce funkcj

,

jako jednoosobowe,

finansowe organy post powania przygotowawczego lub organy nadrz dne nad nimi

ut

w uj ciu k.k.s., s jednocze nie funkcjonariuszami tych organów w rozumieniu art.
115 § 13 pkt 3 k.k. Chodzi tu zatem odpowiednio o inspektorów kontroli skarbowej71,

m
Wy

Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej oraz ministra w

ciwego do spraw

finansów publicznych.
Problem pojawia si

w przypadku organów, zorganizowanych jako jednostki

wieloosobowe, tj. urz dów skarbowych, urz dów celnych, izb celnych oraz izb
skarbowych. Na gruncie k.k.s. uzyska y one status odpowiednio finansowych

iar

organów post powania przygotowawczego lub organów nad nimi nadrz dnych. Czy
to oznacza, e ka da osoba zatrudniona w urz dzie skarbowym albo celnym, czy te
izbie skarbowej albo celnej staje si

na gruncie art. 115 § 13 pkt 3 k.k.

uS

funkcjonariuszem tego organu tylko z racji samego w nim zatrudnienia, niezale nie

pra

70

G. abuda, T. Razowski (w:) P. Kardas, G. abuda, T. Razowski, Kodeks karny skarbowy.
Komentarz., WKP 2012, LEX nr 123135; F. Prusak, Kodeks karny skarbowy. Komentarz. Tom I (art.
1-53), Zakamycze 2006, LEX nr 21854.

wie

71

wo

dli

Status prawny inspektora kontroli skarbowej jest szczególny. Podczas, gdy na gruncie k.k.s. okre la
si go mianem „finansowego organu” post powania przygotowawczego” Z ustawy z 28 wrze nia 1991
r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 41, poz. 214, tekst jednolity ze zm.) wynika, e jest on
pracownikiem urz du kontroli skarbowej, a wi c jedynie jednostki organizacyjnej, tworzonej na
szczeblu wojewódzkim (art. 9 ust. 1 u.kon.s.), b
cej w istocie aparatem pomocniczym organu
kontroli skarbowej, jakim jest dyrektor urz du kontroli skarbowej, który z kolei obok Ministra Finansów
i G ównego Inspektora Kontroli Skarbowej, zaliczany jest do organów tej kontroli. Inspektorów kontroli
skarbowej powo uje i odwo uje Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej (art. 39a ust. 1 u.kon.s.) W
odró nieniu od innych pracowników urz dów kontroli skarbowej, w tym zwyk ych pracowników
administracyjnych, ale równie pracowników kontroli, wykonuj cych czynno ci zwi zane z realizacj
ustawowych zada urz du, tj. kontrol skarbow i pracowników tzw. wywiadu skarbowego, tylko
inspektorzy kontroli skarbowej zostali upowa nieni do prowadzenia post powania przygotowawczego
w sprawach z zakresu kontroli skarbowej. W k.k.s. to oni, a nie inni pracownicy urz dów kontroli
skarbowej, ani te nie dyrektor tego urz du, s uznani za organ post powania przygotowawczego i
uprawnieni do wyst powania nast pnie w roli oskar yciela publicznego. Bior c powy sze pod uwag
T. Grzegorczyk nazywa inspektora kontroli skarbowej „wewn trznym organem” urz du kontroli
skarbowej na szczeblu wojewódzkim. T. Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, LEX
2009, LEX nr 53871.

ci
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od charakteru wykonywanych obowi zków s

bowych72, czy te funkcjonariuszami

jedynie niektóre osoby zatrudnione w tych jednostkach, a status „funkcjonariusza

finansowego organu (…)” nale y wi za

ze szczególnym zakresem zada

tyt

wykonywanych przez te osoby w ramach macierzystej jednostki organizacyjnej?
Wydaje si , e w gr

wchodzi ta druga ewentualno

, za status funkcjonariusza

ut

finansowego organu post powania przygotowawczego lub funkcjonariusza organu
nadrz dnego nad nim przys uguje jedynie tym osobom, które na mocy szczególnego,
prawnego upowa nienia realizuj

czynno ci procesowe w zakresie

cigania

m
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przest pstw i wykrocze skarbowych.
Na t

zaw

aj

wyk adni

zdaje si

do pewnego stopnia wskazywa

ustawodawca, który w pkt 3 art. 115 § 13 k.k. nie pos
„osoba b

sam

szerokim sformu owaniem

ca pracownikiem organu”, jak uczyni to np. w pkt 4 i 5 tego samego

paragrafu, ani te
w

innego, jeszcze szerszego sformu owania „osoba

iar

zatrudniona

nie u

organie”,

lecz

zastosowa

„funkcjonariusza organu”, czym zaw zi
pozycj

odmienne

poj cie

kr g osób relewantnych, a zarazem

kompetencyjn

uS

podkre li ich szczególn

jako ciowo

po ród innych, szeregowych

pracowników jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest funkcjonariusz.
Warto przywo

tu te tre

przepisu art. 118 § 3 k.k.s., który wskazuje na istnienie

wyra nej dystynkcji kompetencyjnej po ród osób zatrudnionych w organach
przygotowawczego,

prowadz cych

sprawy

pra

post powania

o

przest pstwa

i

wykroczenia skarbowe, do których zalicza si m.in. urz dy skarbowe i urz dy celne
(art. 118 § 1 k.k.s.). Zgodnie z art. 118 § 3 k.k.s., czynno ci procesowe w sprawach o
przest pstwa

i

wykroczenia

skarbowe

wykonuj

jedynie

„upowa nieni

wie

przedstawiciele tych organów", a nie wszystkie osoby w nich zatrudnione. Podobnie
w my l art. 118 § 4 k.k.s., w zakresie wyznaczonym w tre ci tego przepisu,

w

sprawach, w których post powanie przygotowawcze prowadzi urz d celny,
dokonywa

urz d celny funkcjonariusze celni pe ni cy s
pracownicy

(funkcjonariusze)

organów zostali

tak e upowa nieni przez

dli

niezb dnych czynno ci procesowych mog

w izbie celnej. Co do tego, którzy
upowa nieni

do

prowadzenia

wo

czynno ci procesowych w zakresie cigania przest pstw i wykrocze

skarbowych

72
W tym kierunku wydaje si sk ania G. Ha as, który, pos uguje si terminem „pracownicy” przy
okazji, gdy wskazuje jakie podmioty mo na zaliczy do funkcjonariuszy finansowego organu
post powania przygotowawczego oraz funkcjonariuszy organu nadrz dnego nad finansowym
organem post powania przygotowawczego, G. Ha as, Kodeks karny…, s. 665.
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decyduj ce znaczenie maj

wewn trzne przepisy tych organów i wydane na ich

podstawie stosowne upowa nienia73.

tyt

Za proponowanym powy ej uj ciem przemawia równie miejsce, w którym kategoria
„funkcjonariusza finansowego organu (…)” zosta a ulokowana w tre ci dyspozycji art.
115 § 13 pkt 3 k.k., po nowelizacji tego przepisu z dnia 28.07.2005 r.

ut

Charakterystyczne jest

e funkcjonariusz finansowego organu post powania

przygotowawczego lub organu nadrz dnego nad nim zosta umieszczony zaraz za

m
Wy

prokuratorem.

Warto doda , e pozostali pracownicy urz dów skarbowych, urz dów celnych, izb
celnych oraz izb skarbowych, cho nie s

funkcjonariuszami finansowego organu

post powania przygotowawczego lub organu nadrz dnego nad nim, nie trac przez
to statusu funkcjonariusza publicznego, który przys uguje im, jako pracownikom

wy cznie us ugowych.

kolejnej nowelizacji k.k., dokonanej ustaw

uS

Moc

iar

administracji rz dowej w rozumieniu pkt 4 art. 115 § 13 k.k, o ile nie pe ni czynno ci

z dnia 15.06.2007 r. o licencji

syndyka (dalej: u.l.s.)74, do listy funkcjonariuszy publicznych z art. 115 § 13 k.k.
zostali do czeni (z dniem obowi zywania do 10.10.2007 r.): syndyk, nadzorca
dowy i zarz dca. Stosownie do art. 156 ust. 1-3 ustawy z dnia 28.02.2003 r. -

pra

Prawo upad

ciowe i naprawcze (dalej: u.p.u.n.)75: syndyka powo uje si

og oszenia upad

ci obejmuj cej likwidacj maj tku upad ego; nadzorc s dowego

- w razie og oszenia upad

ci z mo liwo ci zawarcia uk adu; za zarz dc – w
ci z mo liwo ci

zawarcia uk adu, gdy odebrano

wie

przypadku og oszenia upad

zarz d maj tkiem upad emu. Zarz dc ustanawia si
cz

ci

w razie

tak e, gdy ustanowiono nad

maj tku zarz d w asny upad ego. W sprawach obj tych tym zarz dem

zarz dca pe ni czynno ci zastrze one dla nadzorcy s dowego. Postanowienie o
Monitorze S dowym i Gospodarczym (art. 1561 u.p.u.n.).

wo

dli

wyznaczeniu syndyka, nadzorcy s dowego albo zarz dcy podlega obwieszczeniu w

73

T. Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy Komentarz, LEX 2009, LEX nr 53871.

74

Art. 22 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka, Dz.U. Nr 123, poz. 850.

75

Dz. U. z 2012 r., poz. 1112, tekst jednolity ze zm.

ci
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Syndykiem, nadzorc s dowym albo zarz dc mo e by osoba fizyczna posiadaj ca

licencj

syndyka (art. 157 ust. 1 u.p.u.n.), spó ka handlowa, której wspólnicy

ponosz cy odpowiedzialno

za zobowi zania spó ki bez ograniczenia ca ym swoim

tyt

maj tkiem albo cz onkowie zarz du reprezentuj cy spó

posiadaj

tak

licencj

(art. 157 ust. 2 u.p.u.n.) oraz osoba posiadaj ca decyzj o uznaniu kwalifikacji w

ut

zawodzie regulowanym syndyka wydan

na podstawie odr bnych przepisów

(argumentum ex art. 17 ust. 1 u.l.s.). Licencja syndyka uprawnia do wykonywania
czynno ci syndyka, nadzorcy s dowego i zarz dcy na podstawie ustawy z dnia 28

m
Wy

lutego 2003 r. - Prawo upad

ciowe i naprawcze (art. 2 u.l.s.). Osob , której

przyznano licencj syndyka oraz osob posiadaj
zawodzie regulowanym syndyka wydan

decyzj o uznaniu kwalifikacji w

na podstawie odr bnych przepisów,

wpisuje si na list osób posiadaj cych licencj syndyka, prowadzon przez Ministra
Sprawiedliwo ci (art. 17 ust. 1 u.l.s.). Przed wpisaniem na list

osoba taka sk ada

iar

lubowanie wobec Ministra Sprawiedliwo ci (art. 15 ust. 1 u.l.s.).
W literaturze prawa karnego obecny jest pogl d, e ani samo przyznanie licencji
enie lubowania i wpisanie na list nie wystarcza jednak, by

uS

syndyka, ani nawet z

uzyska status funkcjonariusza publicznego w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 3 k.k.
eby mo na by o uzna dan osob za funkcjonariusza publicznego, konieczne jest
powo anie jej w roli syndyka, nadzorcy s dowego lub zarz dcy w konkretnym
ciowym76. Nale y przyj

, e status taki b dzie przys ugiwa

pra

post powaniu upad

tak e zast pcom syndyka, nadzorcy s dowego i zarz dcy, o których mowa w 159
ust. 1 u.p.u.n.). S

oni powo ywani przez s dziego-komisarza, je eli jest to

potrzebne, zw aszcza w razie wykonywania czynno ci w innym okr gu s dowym.

wie

Wykonuj zatem czynno ci rodzajowo to same z czynno ciami syndyka, nadzorcy
dowego i zarz dcy, maj c do tego pe ne kwalifikacje, potwierdzone licencj
syndyka (por. art. 159 ust. 3 u.p.u.n.).

dli

Pewien k opot dla wyk adni poj cia funkcjonariusza publicznego na gruncie prawa
karnego niesie ze sob

równie

przepisu art. 157 § 2 u.p.u.n., w my l którego

s dowym i zarz dc mo e by nie tylko osoba fizyczna, ale

wo

syndykiem, nadzorc

tre

spó ka handlowa, której wspólnicy, ponosz cy odpowiedzialno

za

76

W ten sposób M. Mozgawa, Kodeks karny…, s. 236 oraz, cho nie bez wahania, J. Giezek, Kodeks
karny…, s. 713.

ci
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Ins

zobowi zania spó ki bez ograniczenia ca ym swoim maj tkiem albo cz onkowie

zarz du

reprezentuj cy

spó

,

posiadaj

obowi zuj cego k.k. odpowiedzialno

licencj

syndyka.

karna podmiotu nie b

Na

gruncie

cego osob fizyczn

tyt

- tu spó ki prawa handlowego - jest wykluczona. Z kolei ewentualne przypisanie
zdolno ci do ponoszenia odpowiedzialno ci wszystkim wspólnikom albo cz onkom

ze spó

ut

zarz du, o których mowa w art. 157 ust. 2 u.p.u.n., tylko na zasadzie powi zania ich
, niezale nie od rzeczywistego udzia u konkretnej osoby w czynno ciach z

zakresu Prawa upad

ciowego i naprawczego, przedsi branych w konkretnym

m
Wy

post powaniu, budzi skojarzenie z odpowiedzialno ci
rzeczy wydaje si
skorelowa tre

zbiorow . W tym stanie

nieodzowna interwencja ustawodawcy, który powinien lepiej

definicji ustawowej funkcjonariusza publicznego w pkt 3 art. 115 §

13 k.k., ze specyfik

Prawa upad

ciowego i naprawczego, które dopuszcza do

udzia u w roli syndyka, nadzorcy s dowego i zarz dcy podmioty zbiorowe - spó ki
dane by oby, aby

iar

prawa handlowego. De lege ferenda we wskazanym zakresie po
powi za

status funkcjonariusza publicznego z art. 115 § 13 pkt 3 k.k. z kryterium

czynno ciowym tj. faktycznym wykonywaniem czynno ci syndyka, nadzorcy

Ostatni

uS

dowego lub zarz dcy przez oznaczon osob , w konkretnym post powaniu.
z wymienionych w art. 115 § 13 pkt 3 k.k. kategori

funkcjonariuszy

publicznych jest „osoba orzekaj ca w organach dyscyplinarnych dzia aj cych na

pra

podstawie ustawy”. Wyst powanie odpowiedzialno ci dyscyplinarnej charakteryzuje
niektóre zorganizowane zbiorowo ci, które w sposób autonomiczny kszta tuj
organizacyjne relacje ze swoimi cz onkami. Do odpowiedzialno ci dyscyplinarnej
poci gani mog

by

m.in.: cz onkowie samorz dów zawodowych (s dziowie,

wie

prokuratorzy, adwokaci, architekci), samorz dów studenckich i doktoranckich uczelni
wy szych, a tak e nauczyciele akademiccy. Dotyczy ona równie osób zrzeszonych
w niektórych stowarzyszeniach (cz onkowie Polskiego Zwi zku

owieckiego,

cz onkowie

Harcerstwa

instruktorzy,

cz onkowie

kadry

Zwi zku

dli

starszyzny,

Polskiego). Katalog przewinie uzasadniaj cych poci gni cie do odpowiedzialno ci
dyscyplinarnej ró ni si w przypadku poszczególnych organizacji. Najogólniej rzecz

wo

bior c w jej ramach pi tnuje si te osoby, które, albo w ogóle naruszy y prawo, albo
dopu ci y si

naruszenia prawa w zwi zku z wykonywanym zawodem, wykroczy y

przeciwko godno ci lub zasadom etyki zawodowej albo naruszy y wewn trzne regu y
post powania, którymi rz dzi si

dana organizacja. Specyfik

ci
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odpowiedzialno ci

Ins

dyscyplinarnej jest to, e sprawy z tego zakresu rozpatruj dwuinstancyjne organy

quasi-s dowe, w których zasiadaj

lub przynajmniej wspó zasiadaj

cz onkowie

organizacji. To oni decyduj o odpowiedzialno ci obwinionego i wymierzaj mu kar ,

tyt

która mo e polega

nawet na usuni ciu z organizacji lub zakazie wykonywania

zawodu.

ut

Nale y zastrzec, ze nie ka da osoba orzekaj ca w organach dyscyplinarnych staje
si funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 3 k.k. W my l tego

m
Wy

uregulowania status funkcjonariusza ograniczony jest bowiem tylko do osób
orzekaj cych w organach umocowanych ustawowo. Tytu em przyk adu mo na
wskaza w tym miejscu na cz onków:
-

uczelnianych komisji dyscyplinarnych do spraw nauczycieli akademickich,
komisji dyscyplinarnych do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie,

iar

komisji dyscyplinarnych oraz odwo awczych komisji dyscyplinarnych do spraw
studentów77 oraz odpowiednio doktorantów, dzia aj cych na podstawie ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wy szym (Dz. U. z 2012 r., poz.

-

uS

572, tekst jedn. ze zm.);

s dów dyscyplinarnych izb adwokackich i Wy szego S du Dyscyplinarnego
orzekaj cych w sprawach odpowiedzialno ci dyscyplinarnej adwokatów i

pra

aplikantów adwokackich, dzia aj cych na podstawie ustawy z dnia 26 maja
1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r., Nr 146, poz. 1188, tekst
jedn. ze zm.);

wie

-

okr gowych s dów dyscyplinarnych i Krajowego S du Dyscyplinarnego izb
architektów, in ynierów budownictwa i urbanistów orzekaj cych w sprawach
odpowiedzialno ci dyscyplinarnej cz onków tych samorz dów zawodowych,

dli

dzia aj cych na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz dach
zawodowych architektów, in ynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z
2001 r., Nr 5, poz. 42 ze zm.).

wo

77
Nie wydaje si , aby do grona funkcjonariuszy publicznych mo na by o zaliczy na tej podstawie
tak e cz onków „s dów kole
skich samorz du studenckiego” (I i II instancji), jako e ich organizacja
i szczegó owy tryb post powania zosta y okre lone w regulaminach samorz dów studenckich (por.
art. 225 ustawy – Prawo o szkolnictwie wy szym).

ci
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Ins

Bior c wzgl d na zasad

nullum crimen sine lege i konieczno

cis ej wyk adni

kryteriów decyduj cych o uznaniu danej osoby za funkcjonariusza publicznego78,

nale y za

, e przepis art. 115 § 13 pkt 3 k.k. nie dotyczy osób orzekaj cych w

tyt

organach dyscyplinarnych dzia aj cych na podstawie innego ród a normatywnego,
np. statutu, czy regulaminy jednostki (tak np. gdy chodzi o s dy dyscyplinarne

ut

dzia aj ce w ramach zrzesze Polski Zwi zek

owiecki79, czy Zwi zek Harcerstwa

Polskiego80).

m
Wy

Z tego samego wzgl du (zalecenie cis ej wyk adni kryteriów definicji ustawowej) de
lege lata poza kategori osób orzekaj cych w organach dyscyplinarnych znajduj si
cz onkowie

organów

rozpoznaj cych

sprawy

z

zawodowej”. Obowi zuj ce przepisy odró niaj

zakresu

„odpowiedzialno ci

odpowiedzialno

zawodow

i

dyscyplinarn , aczkolwiek w przypadku niektórych samorz dów zawodowych sposób
ukszta towania tych dwóch form odpowiedzialno ci jest tak do siebie zbli ony, e

iar

trudno postawi

w praktyce wyrazist

odpowiedzialno

zawodowa

(w

mi dzy nimi. Na przyk ad

tym lekarzy

nych83 w zasadniczych za

uS

weterynarii82, piel gniarek i po

lekarzy

granic

w ustawie na podobnych zasadach, jak odpowiedzialno

dentystów)81,

lekarzy

eniach oparta zosta a
dyscyplinarna cz onków

innych samorz dów zawodowych np. adwokatów czy architektów. Wystarczy
porówna , kto mo e zosta poci gni ty do odpowiedzialno ci, za jakie czyny, przed

78

b dzie si

post powanie i jaka sankcja mo e zosta

pra

kim toczy

na

ona na

Postanowienie SN z 8.12.2004 r., IV KK 126/04, op.cit.

wie

79
Zob. art. 32 ust. 4 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 13 pa dziernika 1995 r. - Prawo owieckie, Dz. U. z 2005
r., Nr 127, poz. 1066 tekst jednolity ze zm. oraz rozdzia XV uchwa y XXI Krajowego Zjazdu Delegatów
PZ z dnia 2 lipca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Polskiego Zwi zku owieckiego.
80

Zob. dzia II, rozdzia V za cznika Regulamin S dów Harcerskich ZHP do uchwa y nr 1/XXXIII
Naczelnego S du Harcerskiego ZHP z dnia 29 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu s dów
harcerskich ZHP.
81

Por. rozdzia 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, Dz. U. z 2009 r., Nr 219, poz.
1708.

dli

82
Por. rozdzia 6 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarskoweterynaryjnych, Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 767, tekst jednolity ze zm.
83

nych, Dz. U. z 2011

wo

Por. rozdzia 6 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorz dzie piel gniarek i po
r., Nr 174, poz. 1038.

ci
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Ins

obwinionego. Bior c powy sze pod uwag , nie wydaje si zasadne, aby mimo tych

narzucaj cych si

podobie stw regulowa

odmiennie sytuacj

prawn

osób

orzekaj cych w sprawach z zakresu odpowiedzialno ci dyscyplinarnej i zawodowej.

tyt

W przepisie art. 115 § 13 pkt 3 k.k. ustawodawca nie wspomnia tak e o rzecznikach
dyscyplinarnych, pe ni cych w post powaniach dyscyplinarnych rol

oskar ycieli.

ut

Obecne brzmienie art. 115 § 13 pkt. 3 k.k. nie uwzgl dnia tej kategorii osób, co
wydaje si nieuzasadnione o tyle, e na tle innych re imów odpowiedzialno ci, ten

m
Wy

sam przepis k.k. gwarantuje status funkcjonariusza publicznego nie tylko osobom
orzekaj cym (s dziom,

awnikom), ale równie

tym, którzy wyst puj

w roli

oskar ycieli (prokuratorom, funkcjonariuszom finansowego organu post powania
przygotowawczego
post powania

lub

organu

przygotowawczego).

nadrz dnego
Pomini cie

nad

finansowym

rzeczników

organem

dyscyplinarnych

prowokuje zatem zarzut braku spójno ci wewn trz uregulowania art. 115 § 13 pkt 3

iar

k.k. Nie wp ywa jednak na odpowiedzialno
lege lata rzecznicy dyscyplinarni s

za przest pstwa z art. 228 i 229 k.k. De

bowiem, jako osoby których uprawnienia i

uS

obowi zki w zakresie dzia alno ci publicznej s

okre lone przez ustaw , osobami

pe ni cymi funkcj publiczn w rozumieniu art. 115 § 19 k.k. Mog wi c wyst pi w
roli sprawcy przest pstwa sprzedajno ci (art. 228 k.k.) lub przedmiotu oddzia ywania
sprawcy przest pstwa przekupstwa (art. 229 k.k.).

pra

3.3. Pracownicy administracji rz dowej, innego organu pa stwowego lub
samorz du terytorialnego, inne osoby w zakresie upowa nienia do
wydawania decyzji administracyjnych (art. 115 § 13 pkt 4 k.k.)

wie

W przepisie art. 115 § 13 pkt 4 k.k. status funkcjonariusza publicznego zosta
nadany:
osobom b

dli

-

cym pracownikami administracji rz dowej, innego organu

pa stwowego lub samorz du terytorialnego, z wy czeniem pracowników

-

innym osobom w zakresie, w którym uprawnione s
administracyjnych

do wydawania decyzji

ci

34

wo

pe ni cych w nich wy cznie czynno ci us ugowe;

Ins

3.3.1. Pracownicy administracji rz dowej, innych organów pa stwowych,

samorz du terytorialnego

tyt

Zgodnie

z

pierwszym

kryterium,

funkcjonariuszem

publicznym

jest

osoba

pozostaj ca w stosunku pracy (pracownik), zatrudniona w administracji rz dowej,

ut

innym organie pa stwowym lub samorz dzie terytorialnym, z wy czeniem
pracowników pe ni cych wy cznie czynno ci us ugowe. Termin „pracownik” nale y
interpretowa zgodnie z jego znaczeniem przyj tym w kodeksie pracy84, gdzie w art.

m
Wy

2 ustawodawca zawar materialnoprawn

definicj pracownika dla ca ego systemu

polskiego prawa pracy85. W my l tego uregulowania pracownikiem jest osoba
zatrudniona na podstawie umowy o prac , powo ania, wyboru, mianowania lub
spó dzielczej umowy o prac . Wydaje si , e spo ród wymienionych w nim podstaw
stosunku pracy jedynie spó dzielcza umowa o prac nie b dzie mia a znaczenia przy

iar

interpretacji art. 115 § 13 pkt 4 k.k., jako

e nie stanowi ona

ród a nawi zania

stosunku pracy charakterystycznego dla realiów administracji rz dowej, organów
pa stwa oraz samorz du terytorialnego.

uS

Wyliczenie aktów kreuj cych stosunek pracy zawarte w art. 2 k.p. ma charakter
enumeratywny86.

W

praktyce

oznacza

to,

e

wed ug

definicji

ustawowej

zamieszczonej w tym przepisie przymiot pracownika w rozumieniu kodeksu pracy ma

pra

wy cznie osoba, która jest zatrudniona na podstawie wymienionych w nim czynno ci
prawnych, maj cych za przedmiot wykonywanie pracy w rozumieniu kodeksowym.
Nie ka dy wi c cz owiek "pracuj cy" w ogólnym, potocznym znaczeniu tego s owa,
dzia alno

zwan

prac

(fizyczn

lub umys ow ), jest

wie

tzn. wykonuj cy jak

pracownikiem w znaczeniu wed ug kodeksu pracy87. Praca mo e by
84

bowiem

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 (tekst jednolity ze
zm.).
85

wo

dli

Warto nadmieni , e w systemie polskiego prawa pracy wyst puje tak e znaczenie procesowe
terminu pracownik, które zosta o zadekretowane w art. 476 § 5 pkt 1 k.p.c. dla potrzeb post powania
w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpiecze spo ecznych. W sferze podmiotowej ma ono
szerszy zakres ni ten wyznaczony art. 2 k.p.
86

K. W. Baran (w: ) K. W Baran (red.), B. M. wiertniak, S. Driczinski, Z. Góral, A. Kosut, W.
Perdeus, J. Pi tkowski, M. Sk pski, M. Tomaszewska, M. W odarczyk, T. Wyka, Kodeks pracy.
Komentarz, WKP 2012, LEX nr: 126447, teza 1.1.
87

G. Go dziewicz, T. Zieli ski (w:) L. Florek (red.), R. Celeda, K. Gonera, G. Go dziewicz, A. Hintz,
A. Kijowski, . Pisarczyk, J. Skoczy ski, B. Wagner, T. Zieli ski, Kodeks pracy. Komentarz, LEX
2011, LEX nr 104345, teza 1.

ci
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Ins

wiadczona tak e w ramach tzw. niepracowniczych stosunków zatrudnienia. K. W.

Baran wyró nia w ród nich, z zastrze eniem e wyliczenie to nie ma charakteru

zupe nego,

a

jedynie

przyk adowy,

nast puj ce

niepracownicze

stosunki

tyt

zatrudnienia:

cywilnoprawne

(np.

umowa

o

dzie o,

ut

-

agencyjna,

zlecenia,

kontrakt

menad erski);
-

administracyjnoprawne, zwane czasem s

bowymi (dotycz zatrudnienia np.

Agencji

m
Wy

funkcjonariuszy Policji, Stra y Granicznej, S
Bezpiecze stwa

by Wi ziennej, S

Wewn trznego,

by Celnej,

Centralnego

Biura

Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rz du, stra aków Pa stwowej Stra y
Po arnej oraz
-

nierzy zawodowych);

penalnoprawne (przypadek pracy wiadczonej przez osoby skazane na kar
ograniczenia lub pozbawienia wolno ci)88;

iar

-

ustrojowoprawne (np. pos owie i senatorowie zawodowi);

-

gospodarczoprawne (tzw. samozatrudnienie wykonywane przez indywidualny

uS

podmiot w ramach rejestrowanej pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej
prowadzonej na w asny rachunek, np. syndycy masy upad
dowi, zarz dcy);

ci, nadzorcy

handlowoprawne (cz onkowie kierowniczych organów spó ek kapita owych);

-

spo ecznoprawne (wolontariusze);

-

socjalnoprawne (oparte na za

pra

-

eniu reintegracji osób wykluczonych b

zagro onych wykluczeniem, zw aszcza bezdomnych, uzale nionych oraz
ugotrwale bezrobotnych);

wie

naukowoprawne (np. doktoranci);

-

sportowoprawne (sportowcy okre lonych dyscyplin olimpijskich);

-

agralnoprawne (w

ciciele i dzier awcy gospodarstw rolnych prowadz cy

osobi cie dzia alno

rolnicz )89.

wo

dli

-

88

Nale y jednak zastrzec, e skazani mog te by zatrudnieni w ramach stosunku pracy i mie
status pracownika, je eli wykonuj prac na podstawie umowy o prac , w my l art. 121 § 2 k.k.w.

89

K. W. Baran, Kodeks pracy…, LEX nr: 126447, teza 2.1 – 12.

ci
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Ins

wiadczenie pracy w ramach jednego z niepracowniczych stosunków zatrudnienia

przekre la mo liwo

zaliczenia osoby zatrudnionej na tej zasadzie do kr gu

funkcjonariuszy publicznych na podstawie pkt 4 art. 115 § 13 k.k. Osoba taka nie

tyt

mie ci si w poj ciu pracownika, do którego ustawodawca odwo

wprost w tre ci

tego przepisu. Mimo to niektórym z tych osób nadal przys uguje status

ut

funkcjonariusza publicznego w rozumieniu art. 115 § 13 k., tyle

e na podstawie

innego punktu tego przepisu. Chodzi tu m.in. o pos ów i senatorów (pkt 2), osoby
zatrudnione

na

zasadach niepracowniczego

stosunku pracy o

charakterze

m
Wy

administracyjnoprawnym (s
Wi ziennej (pkt 7), czy

bowym) np. policjantów, funkcjonariuszy S

by

nierzy zawodowych (pkt 8).

Kryterium pozostawania w pracowniczym stosunku zatrudnienia, zastosowane w
przepisie art. 115 § 13 pkt 4 k.k., wydaje si na pierwszy rzut klarowne. Zwa ywszy
na taksatywny charakter wyliczenia podstaw pracowniczego stosunku pracy, zawarty

iar

w art. 2 k.p., wskazanie, czy kto jest, czy nie jest pracownikiem nie powinno w
konkretnym przypadku nastr cza wi kszych trudno ci. Warto jednak nadmieni , e
onej strukturze administracji publicznej w praktyce okaza

jednej instytucji

wiadcz

uS

w z

obok siebie prac

si

mo e, i

w

osoby zatrudnione w ramach

pracowniczych i niepracowniczych stosunków zatrudnienia. Dla przyk adu z ustawy o
bie Celnej (zob. art. 23 ust. 1 UoSC)

90

wynika,

e w jej jednostkach

- funkcjonariusze S

pra

organizacyjnych (izbach celnych, urz dach celnych) s zatrudnieni:
by Celnej;

by cywilnej, do których stosuje si przepisy ustawy z dnia

21 listopada 2008 r. o s

bie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 ze zm.);

wie

- cz onkowie korpusu s

- pracownicy, do których stosuje si przepisy ustawy z dnia 16 wrze nia 1982 r. o

Pierwszej z tych grup (funkcjonariuszy S

dli

pracownikach urz dów pa stwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z pó n. zm.).
by Celnej) nie zalicza si do pracowników

przepisy tej ustawy. Ich prac , okre lan
silny element dyspozycyjno ci, s

90

Ustawa z 27.08.2009 r. o S

mianem pe nienia s

bowej podleg

ci,

zastosowania

wo

w rozumieniu kodeksu pracy. W odniesieniu do nich nie znajduj

by, charakteryzuje

sankcjonowanej rygorami

bie Celnej, Dz. U. Nr 168, poz. 1323 ze zm.

ci
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odpowiedzialno ci dyscyplinarnej, której ekwiwalentem s

szczególne uprawnienia

przys uguj ce funkcjonariuszom, maj ce niekiedy nawet cechy przywilejów91.

Pracownikami w my l art. 2 k.p. s

natomiast cz onkowie korpusu s

by cywilnej

tyt

oraz pracownicy urz dów pa stwowych.
Punktem odniesienia dla pracowniczego stosunku zatrudnienia czyni ustawodawca w

ut

art. 115 § 13 pkt 4 k.k. miejsce zatrudnienia w szeroko rozumianej strukturze
organizacyjnej pa stwa, wskazuj c przy tym na trzy kategorie: administracj

m
Wy

rz dow , inne organy pa stwowe, samorz d terytorialny. Poj cie administracji
rz dowej ma w
cz

,

która

sze znaczenie ani eli administracja pa stwowa i obejmuje t

pozostaje

w

systemie

organizacyjno-funkcjonalnym

kierownictwu Rady Ministrów92. Mówi c o osobach b

jej

poddanym

cych pracownikami

administracji rz dowej nale y uwzgl dni osoby piastuj ce funkcj jednoosobowego
organu lub cz onka kolegialnego organu administracji rz dowej oraz osoby

iar

zatrudnione w ró nego typu jednostkach organizacyjnych stanowi cych aparat
pomocniczy dla tego typu organów. Na tej zasadzie funkcjonariuszem publicznym,

uS

jako pracownik administracji rz dowej, b dzie zarówno Prezes Rady Ministrów czy
wojewoda, jak i pracownicy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów czy urz du
wojewódzkiego. W zale no ci od przyj tego kryterium podzia u administracji
rz dowej w gr wchodz : pracownicy rz dowej administracji centralnej i terenowej,

pra

ogólnej i specjalnej (zespolonej i niezespolonej).

d Najwy szy - w uchwale z 17 maja 2000 r. (I KZP 10/00)93 - stwierdzi , e nie jest
funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 4 k.k. likwidator

wie

przedsi biorstwa wyznaczony przez organ za

ycielski - na podstawie art. 21 pkt. 1

ustawy z dnia 25 wrze nia 1981 r. o przedsi biorstwach pa stwowych (jedn. tekst:
Dz. U. z 1991 r. Nr 18, poz. 80 ze zm.), jako e nie jest on pracownikiem organu
za

K. W. Baran, Kodeks pracy…, LEX nr: 126447, teza 4.1.

dli

91

ycielskiego (w niniejszej sprawie – organu administracji rz dowej), za

wo

92
J. Jagielski, W sprawie tre ci kategorii „administracja rz dowa” i „administracja samorz dowa” (w:)
Nauka administracji wobec wyzwa wspó czesnego pa stwa prawa, pod red. J. ukasiewicza,
Rzeszów 2002, s. 224-225 oraz M. Cherka, M. Wierzbowski (w:) M. Cherka, Z. Czarnik, M. Dyl, K.
Jaroszy ski, Z. Niewiadomski, A. Paczkowska-Tomaszewska, J. Pos uszny, M. Stahl, R. Stankiewicz,
P. Wajda, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, System Prawa administracyjnego. Podmioty
administruj ce. Tom 6, Warszawa 2011, s. 233.
93

OSNKW 2000, z. 5-6, poz. 40; Prok.i Pr.-wk . 2000/7-8/5, OSP 2000/11/171; Wokanda 2000/8/12;
Biul.SN 2000/5/17, z krytyczn glos M. Surkonta.

ci
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wyznaczenie likwidatora prowadzi do nawi zania stosunku pracy na rzecz
likwidowanego przedsi biorstwa, w którego imieniu dzia a organ za

ycielski (por.

SN z dnia 15 marca 1994 r., II UR 2/94, OSNAPiUS 1994, z. 2 poz. 31).

tyt

Na podstawie art. 115 § 13 pkt 4 k.k. funkcjonariuszem publicznym jest tak e
pracownik innego organu pa stwowego. Z umiejscowienia kategorii „pracownik

ut

innego organu pa stwowego” w tre ci tego przepisu wynika,

e chodzi tu o

pracowników organów pa stwowych innych ani eli organy administracji rz dowej.

m
Wy

Tytu em przyk adu mo na wskaza tu na pracowników: Kancelarii Sejmu, Kancelarii
Senatu, Kancelarii Prezydenta, Biura Trybuna u Konstytucyjnego, Biura Rzecznika
Praw Obywatelskich, Biura Rzecznika Praw Dziecka, Narodowego Banku Polskiego,
Krajowej Radiofonii i Telewizji, a tak e urz dników i innych pracowników s dów i
jednostek organizacyjnych prokuratury. W oparciu o t
funkcjonariusza publicznego nale y przypisa

podstaw

prawn

status

tak e osobom piastuj cym funkcj

iar

„innego organu pa stwowego” jednoosobowo lub kolegialnie, którym status
funkcjonariusza publicznego nie przys uguje na podstawie innych pkt art. 115 § 13

uS

k.k. W tej grupie znajduj si m.in.: Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw
Dziecka, cz onkowie KRRiT, czy Prezes NBP.
Stosunkowo najwi cej rozbie no ci wywo

autorów uto samia a t

grup

pra

terytorialnego”. Cz

a kategoria „pracowników samorz du
z pracownikami „organu

samorz du terytorialnego”94, przy czym w wypowiedziach tych trudno by o znale
argumentacj , na podstawie której wyst puj cy w przepisie art. 115 § 13 pkt 4 k.k.
po s owie "lub" zwrot "samorz du terytorialnego" uzupe niono o s owo "organu".

wie

Oczywiste by o przy tym,

e zabieg ten prowadzi do efektu zaw

aj cego. S d

Najwy szy zinterpretowa poj cie pracownika samorz du terytorialnego szerzej,
czyni c punktem odniesienia dla ustalenia zakresu tego poj cia ustaw z dnia 21
listopada 2008 r. o pracownikach samorz dowych95, w której okre lono komu

dli

przys uguje status pracowników samorz dowych. W postanowieniu z 17.02.2010 r.
(III KK 333/09) S d Najwy szy stwierdzi ,

e: „Funkcjonariuszem publicznym w

wo

94

Z. Kallaus, Przest pstwa przeciwko dzia alno ci instytucji pa stwowych oraz samorz du
terytorialnego, Nowa kodyfikacja karna, nr 2, s. 70; A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa
2004, s. 342; M. Rogalski, Prawnokarna definicja funkcjonariusza publicznego oraz osoby pe ni cej
funkcj publiczn w administracji samorz dowej, Samorz d Terytorialny 2005, nr 3, s. 36.
95

Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.

ci

39

Ins

rozumieniu art. 115 § 11 pkt 4 k.k. jest pracownik samorz du terytorialnego w uj ciu

okre lonym w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz dowych,

Dz.U. Nr 223, poz. 1458 (poprzednio ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach

tyt

samorz dowych, Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.), o ile nie pe ni wy cznie
funkcji us ugowych”96. W my l art. 2 uops, pracownicy samorz dowi zatrudniani s w:

ut

1) urz dach marsza kowskich oraz wojewódzkich samorz dowych jednostkach
organizacyjnych;

m
Wy

2) starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych;
3) urz dach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach
bud etowych i samorz dowych zak adach bud etowych;
4) biurach (ich odpowiednikach) zwi zków jednostek samorz du terytorialnego oraz

iar

samorz dowych zak adów bud etowych utworzonych przez te zwi zki;
5) biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorz du

W gr

wchodz

uS

terytorialnego.

zatem osoby zatrudnione nie tylko w organach samorz du

terytorialnego ale równie

w ró nego typu podleg ych im jednostkach, zak adach

wprost

w ród

pracowników

pra

bud etowych i biurach samorz du terytorialnego. Przepis art. 4 ust. 1 uops wymienia
samorz dowych:

marsza ka

województwa,

wicemarsza ka oraz pozosta ych cz onków zarz du województwa (je eli statut
województwa tak stanowi), starost , wicestarost

oraz pozosta ych cz onków

wie

zarz du powiatu (je eli statut powiatu tak stanowi), wójta (burmistrza, prezydenta
miasta), przewodnicz cy zarz du zwi zku jednostek samorz du terytorialnego oraz
pozosta ych cz onków zarz du (je eli statut zwi zku tak stanowi); zast pc

wójta

dli

(burmistrza, prezydenta miasta), skarbnika gminy, skarbnika powiatu, skarbnika
województwa oraz pozosta ych pracowników samorz du, w tym osoby zatrudniane
na stanowiskach urz dniczych, doradców i asystentów.

wo

96

OSNKW 2010/7/62;Biul.SN 2010/6/14; LEX nr 584038. W ten sposób tak e postanowienie SN z

17.05.2012 r., V KK 37/12, LEX nr 1165292.
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Przy zastosowaniu tego podej cia, S d Najwy szy zaliczy do grona funkcjonariuszy

publicznych, jako pracowników samorz du terytorialnego: zast pc

dyrektora

Zarz du Mienia Komunalnego (ZMK), stanowi cego komunalny zak ad bud etowy

tyt

(postanowienie SN z 17.02. 2010 r., III KK 333/09)97 oraz Egzaminatora
Wojewódzkiego O rodka Ruchu Drogowego (wyrok SN z 16.06.2011 r., II KK

ut

337/10)98. Z kolei w chronologicznie wcze niejszym judykacie z dnia 21.05.2005 r. (I
KZP 28/05)99, wychodz c z podobnego za

enia wskaza , e skoro przepis art. 6

ust. 1 o stra ach gminnych stanowi, e „stra jest jednostk organizacyjn gminy”,

m
Wy

funkcjonariuszami publicznych w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 4 k.k. s

tak e

stra nicy miejscy gminni. Dla odmiany s d apelacyjny w Krakowie w wyroku z
29.10.2002 r. (II Aka 258/02)100 odmówi statusu funkcjonariusza publicznego
so tysowi wsi101.

Nie ka da osoba pozostaj ca w pracowniczym stosunku zatrudnienia w administracji
innym

organie

iar

rz dowej,

pa stwowym

lub

samorz dzie

terytorialnym

jest

funkcjonariuszem publicznym rozumieniu k.k. Z mocy wy czenia przewidzianego w

uS

art. 115 § 13 pkt 4 k.k. status taki nie przys uguje pracownikom „pe ni cym wy cznie
czynno ci us ugowe”. Wyj tek ten ma ju w polskim prawie karnym pewn tradycj .
Pos ugiwa si
Najwy szy zaw

nim k.k. z 1969 r. (por. art. 120 § 11 d.k.k.), a wcze niej S d
w oparciu o to kryterium definicj urz dnika (por. uchwa

pra

13.11.1958 r., IV KO 107/58)102.

SN z

OSNKW 2010/7/62; Biul.SN 2010/6/14; LEX nr 584038.

98

LEX nr 847145.

wie

97

99

OSNKW 2005/10/94, Biul.SN 2005/9/22, Wokanda 2006/6/22, LEX nr 155404 z krytyczn glos J.
Wyrembaka, Samorz d Terytorialny z 2007 r., nr 1-2, s. 142-146.
100

KZS 2002/12/33, Prok.i Pr.-wk . 2003/6/18, LEX nr 76257.

101

wo

dli

W zwi zku z przywo anym orzeczeniem SA w Krakowie z dnia 29.10.2002 r. nale y doda , e
so tys wsi nie jest funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 4 k.k., gdy nie jest
pracownikiem samorz du terytorialnego. So tys pe ni swoj funkcj spo ecznie w jednostce
pomocniczej gminy jak jest so ectwo (podobnie jak przewodnicz cy zarz du dzielnicy czy osiedla).
Wprawdzie so tys mo e w zwi zku z tym pobiera diety i uzyskiwa zwrot kosztów podró y s bowej
(zob. art. 37b ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorz dzie gminnym, Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591
tekst jedn., ze zm.), nie maj one jednak charakteru wynagrodzenia za prac , stanowi jedynie
ekwiwalent za po wi cony czas i poniesione koszty w asne. .
102
OSN 1959, z. 4 poz. 47. W przywo anej uchwale z dnia 13.11.1958 r. SN stwierdzi m.in.: „(…) nie
podlega odpowiedzialno ci urz dniczej w adnym razie ten, czyje zatrudnienia polega wy cznie na
spe nianiu zwyk ych czynno ci us ugowych, nie stanowi za ono takiego czy innego udzia u w
sprawowaniu kierownictwa, nadzoru albo innej postaci zarz du (administrowania)”.

ci
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Przez pe nienie wy cznie czynno ci us ugowych rozumie si

co do zasady

wykonywanie czynno ci nie maj cych merytorycznego zwi zku z zadaniami

instytucji, w której zatrudniony jest pracownik103, le

cych poza okre lonym

tyt

przepisami prawa zakresem dzia ania takiej instytucji104. Chodzi o czynno ci
technicznie, logistycznie, czy pomocniczo-organizacyjne, jak np. zapewnienie

ut

czysto ci miejsca pracy, komfortu termicznego, sprawno ci sprz tu biurowego itp.,
które z za

enia jedynie u atwiaj

realizacj

merytorycznych zada

instytucji.

Tradycyjnie wskazuje si tu na czynno ci wykonywane przez: kierowców, go ców,

m
Wy

osoby sprz taj ce, maszynistki, telefonistki, portierów, pracowników zaopatrzenia,
konserwatorów, palaczy c.o. W wyroku z 28.05.2004 r. (WK 10/04) S d Najwy szy
odmówi statusu funkcjonariusza publicznego konduktorowi rewizyjnemu Zak adu
Przewozów Regionalnych Polskich Kolei Pa stwowych, wskazuj c w uzasadnieniu,
e wykonuje on wy cznie czynno ci us ugowe w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 4

iar

k.k.105

W praktyce lista tych osób jest do

do szczegó owych przepisów okre laj cych zasady

uS

pomocniczo mo na si gn

poka na, aby uzyska bli szy ogl d sytuacji

wynagradzania osób na okre lonych stanowiskach w administracji rz dowej, innych
organach pa stwa czy samorz dzie terytorialnym106. Charakterystyczne jest to, e

pra

103

wie

A. Spotowski, Przest pstwa s bowe (nadu ycie s bowe i apownictwo w nowym kodeksie
karnym), Warszawa 1972, s. 17-18; O Górniok (w:) M. Bojarski, M. Filar, W. Filipkowski, O. Górniok,
P. Hofma ski, M. Kalitowski, A. Kamie ski, L. K. Paprzycki, E. P ywaczewski, W. Radecki, Z.
Sienkiewicz, Z. Siwik, R. A. Stefa ski, L. Tyszkiewicz, A. W sek, L. Wilk, pod. red. O Górniok, Kodeks
karny. Komentarz, Warszawa 2004, s. 388; J. Piórkowska-Flieger (w:) T. Bojarski, A. MichalskaWarias, J. Piórkowska-Flieger, M. Szwarczyk, pod. red. T. Bojarskiego, Kodeks karny. Komentarz,
Warszawa 2011, wyd. 4, s. 228.
104

J. Majewski [w:] G. Bogdan, Z. wi kalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W .
Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks karny. Cz
ogólna. Tom I. Komentarz do art. 1-116 k.k., Warszawa
2012, wyd. 4, s. 1405.
105

wo

dli

OSNKW 2004/7-8/11, Biul. SN 2004/8/17, LEX nr 119790 z aprobuj
glos R. A. Stefa skiego,
Prokuratura i Prawo nr 1 z 2005 r., s. 129-132, LEX nr 45951. Zasadnicze w tpliwo ci budzi jednak w
tym przypadku za enie przyj te przez SN mi dzy zdaniami uzasadnienia. Mianowicie, odmawiaj c
konduktorowi rewizyjnemu statusu funkcjonariusza publicznego w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 4 k.k.
ze wzgl du na to, i pe ni on wy cznie czynno ci us ugowe, SN zdaje si najwyra niej lokowa
pracodawc konduktora (spó
Skarbu Pa stwa Polskie Koleje Pa stwowe) po ród wymienionych w
pkt 4 art. 115 § 13 k.k. administracji rz dowej lub innych organów pa stwowych. Krytycznie na ten
temat zob. J. Majewski, Kodeks karny…, wyd. 4, s. 1404.
106
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ci

Por. np. za czniki do: rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad
wynagradzania pracowników nieb
cych cz onkami korpusu s by cywilnej zatrudnionych w
urz dach administracji rz dowej i pracowników innych jednostek, Dz.U.2010.27.134 ze zm.;
rozporz dzenia Ministra Sprawiedliwo ci z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie stanowisk i
szczegó owych zasad wynagradzania urz dników i innych pracowników s dów i prokuratury oraz

Ins
nie pos

ono si w nich kategori „pe nienia czynno ci us ugowych”, w to miejsce

pojawiaj si inne kategorie zbiorcze, jak np. „stanowiska pomocnicze”, „stanowiska

robotnicze i obs ugi”, „stanowiska obs ugi technicznej i gospodarczej”, „stanowiska

tyt

pomocnicze i obs ugi”. Ta wielo

u ywanych poj

z pewno ci nie u atwia sprawy.

Dlatego te trafna wydaje si wskazówka sformu owana niegdy przez O. Górniok,

ut

aby przy ocenie us ugowego charakteru czynno ci nale

cych do obowi zków

danego pracownika, kierowa si rzeczywi cie pe nion przez niego funkcj , a nie
ogranicza si tylko do stanowiska, jakie formalnie zajmuje107.

m
Wy

Charakterystyczne jest to,

e ustawodawca odmawiaj c statusu funkcjonariusza

publicznego pewnej grupie pracowników administracji rz dowej, innych organów
pa stwa i samorz du terytorialnego nie poprzesta w przepisie art. 115 § 13 pkt 4 k.k.
na wskazaniu,

e chodzi o osoby pe ni ce czynno ci us ugowe, a u ci li swój

przekaz, wskazuj c,

iar

us ugowych”

e w ich wypadku chodzi o „pe nienie czynno ci wy cznie

(podkre l. P.B.). Zabieg ten ma niew tpliwie charakter zaw

aj cy

zakres relewantnej grupy pracowników, którym status funkcjonariusza publicznego

uS

nie przys uguje. Wyk adnia j zykowa tego sformu owania prowadzi do wniosku, e
ród pracowników struktury administracji rz dowej, innych organów pa stwa i
samorz du terytorialnego, pe ni cych w niej czynno ci us ugowe, znajduj si tacy,
którzy wykonuj tylko czynno ci us ugowe i nic wi cej oraz tacy, którzy w zakresie
czynno ci us ugowe, ale te

pra

swoich obowi zków pracowniczych wykonuj

co

ponadto. Jedynie tej pierwszej grupie - w my l art. 115 § 13 pkt 4 k.k. - status
funkcjonariusza publicznego nie przys uguje. Druga za , najwyra niej z uwagi na ten
dodatkowy komponent w zakresie obowi zków pracowniczych, wykraczaj cy poza

wie

pe nienie czynno ci czysto us ugowych, zosta a w czona do grona funkcjonariuszy
publicznych.

Na istnienie tej szczególnej grupy pracowników zwróci przed laty uwag

A.

dli

Spotowski, który na gruncie art. 120 § 11 k.k. z 1969 r. uzna za funkcjonariusza
publicznego

osob

wprawdzie

nie

maj

bezpo redniej

styczno ci

z

wo

merytorycznymi kompetencjami (wówczas „organu administracji pa stwowej”), ale

odbywania sta u urz dniczego, Dz.U.2010.49.299; rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca
2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorz dowych, Dz.U.2009.50.398.
107

O. Górniok, Kodeks karny…, Warszawa 2004, s. 388.
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dysponuj

pewnymi uprawnieniami w zakresie zarz dzania, a wi c nie pe ni

rzecz pracodawcy tylko i wy cznie czynno ci us ugowych108. Zak adaj c,

na
e

obowi zuj cy k.k. utrzyma w art. 115 § 13 pkt 4 k.k. rozró nienie na pracowników

tyt

pe ni cych „wy cznie czynno ci us ugowe”, z zastrze eniem zmiany punktu
odniesienia dla pracodawcy na „administracj

rz dow , inny organ pa stwa lub

ut

samorz du terytorialnego”, pogl d A. Spotowskiego wydaje si
obecnym stanie prawnym do tej grupy mo na zaliczy

nadal aktualny. W

np. kierowników (i ich

zast pców) warsztatu, stacji obs ugi, biblioteki magazynu, hali maszyn, centrali

m
Wy

telefonicznej (zob. Za cznik nr 3, tabela IV, pkt F „we wszystkich urz dach”
rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania
pracowników samorz dowych, Dz.U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398 w zakresie stanowisk
pomocniczych i obs ugi), czy te

kierowników bazy transportu, administracji

budynkiem, zak adu obs ugi samochodów, zespo u magazynów (por. za cznik nr 3,

iar

tabela XII rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad
wynagradzania pracowników nieb

cych cz onkami korpusu s

by cywilnej

zatrudnionych w urz dach administracji rz dowej i pracowników innych jednostek,

uS

Dz.U. z 2010 r. Nr 27, poz. 134 ze zm., dotycz ca „Pracowników zatrudnionych na
stanowiskach pomocniczych” wszystkich urz dach i innych jednostkach).
3.3.2.

Inne

osoby

w

uprawnienia

do

wydawania

decyzji

pra

administracyjnych

zakresie

Zgodnie z drugim kryterium przyj tym przez ustawodawc w art. 115 § 13 pkt 4 k.k.,

wie

funkcjonariuszem publicznym jest tak e „inna osoba w zakresie, w którym
uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych”. Charakterystyczne jest w
tym wypadku,

e status funkcjonariusza publicznego tej „innej osoby” jest przez

ustawodawc w szczególny sposób limitowany. W rozumieniu prawa karnego staje

dli

si

ona funkcjonariuszem publicznym tylko w zakresie kompetencji do wydawania

decyzji administracyjnych. A zatem tylko w tej sytuacji przys ugiwa
odpowiedzialno

indywidualne, których sprawc jest funkcjonariusz publiczny.

108

A. Spotowski, Przest pstwa s

za przest pstwa

wo

szczególna prawno-karna ochrona oraz ci

b dzie jej

bowe…, s. 17-18.
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Ograniczenie statusu funkcjonariusza publicznego do tej jednej sytuacji ma swoje
pragmatyczne uzasadnienie. Chodzi tu bowiem o osoby, które z racji specyfiki
pe nionej funkcji, ustrojowo ulokowane s

poza struktur

administracji publicznej

tyt

sensu stricte (rz dowej i samorz du terytorialnego) oraz innych organów pa stwa.
Ich

podstawowe

pole

dzia alno ci
si

ut

publicznymi, którymi zajmuj

le y

poza

administrowaniem

sprawami

wyj tkowo, niejako na marginesie swojej

podstawowej dzia alno ci. Jak wynika z art. 115 § 13 pkt 4 k.k., s

to osoby nie

ce pracownikami administracji rz dowej, innego organu pa stwowego lub

m
Wy

samorz du terytorialnego. Przy zidentyfikowaniu tej grupy osób pomocne b
przepisy kodeksu post powania administracyjnego, zw aszcza za art. 1 k.p.a.

109

Okre lono w nim podmioty prowadz ce tzw. ogólne post powanie administracyjne,
którego celem jest wi

ce ustalenie konsekwencji norm prawa materialnego, w

odniesieniu do konkretnie oznaczonego adresata w indywidualnej sprawie dokonane

2) k.p.a wynika

iar

przez uprawniony organ w formie decyzji administracyjnej110. Z przepisu art. 1 pkt 1 i
e, do rozstrzygania w drodze decyzji administracyjnej spraw

indywidualnych, poza organami administracji publicznej (rz dowej i samorz du

uS

terytorialnego) i innymi organami pa stwowymi, uprawniona jest jeszcze trzecia
grupa podmiotów, a mianowicie „inne podmioty powo ane do tego z mocy prawa lub
na podstawie porozumie ”. To po ród tych „innych podmiotów” poszukiwa nale y
osób, o których mowa w art. 115 § 13 pkt 4 k.k. in fine. Znaczenie b

pra

zw aszcza dwie formy organizacyjne: pa stwowe
organizacje spo eczne111. Ustalenie zakresu tych poj
je li si

we mie pod uwag

niezwyk

ró norodno

jednostki

mia y tu

organizacyjne i

nie jest jednak spraw

atw ,

form organizacyjnych tej

wie

109

Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks post powania administracyjnego, Dz. U. 2013, poz. 267 (tekst
jedn.).
110

A. Wróbel, Komentarz aktualizowany do art. 1 Kodeksu post powania administracyjnego

dli

(w:) M. Ja kowska, A. Wróbel, Komentarz aktualizowany do ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks post powania administracyjnego (Dz.U.00.98.1071), LEX/el. 2013, nr: 149197, pkt I.2.
111

wo

Dekoduj c zakres poj cia „innych podmiotów” na gruncie art. 1 pkt 2) k.p.a., A. Wróbel wymienia
ród niech jeszcze jednostki organizacyjne samorz du terytorialnego (komunalne, powiatowe i
wojewódzkie). A. Wróbel,
Komentarz aktualizowany do art. 1 Kodeksu post powania
administracyjnego…, LEX/el. 2013, nr: 149197, pkt III. W tym miejscu pomijam jednak t kategori ,
gdy jak wskaza em wcze niej osoby zatrudnione w ró nego typu jednostkach organizacyjnych,
pomocniczych dla organów samorz du terytorialnego uzyskuj status funkcjonariusza publicznego
jako „pracownicy samorz du terytorialnego” (por. cytowane postanowienie SN z 17.02.2010 r., III K
333/09).
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trzeciej,

obok

administracji

rz dowej

i

administracji

samorz dowej,

cz

ci

administracji publicznej sensu largo112.

tyt

Zdaniem A. Wróbla przy ocenie, czy
organizacyjn , nale y mie

dana jednostka jest pa stwow

na uwadze,

jednostk

e kierownicy niektórych pa stwowych

jednostek organizacyjnych maj status organów rz dowej administracji, np. kurator

ut

wiaty (art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty, tekst jedn.:
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pó n. zm.). Z zakresu poj cia pa stwowej

m
Wy

jednostki organizacyjnej w rozumieniu art. 1 pkt 2 k.p.a. nale y zatem wy czy te
pa stwowe jednostki organizacyjne, których kierownicy na mocy przepisów
szczególnych zostali uznani za organy administracji rz dowej113. Stwierdzenie to ma
tak e znaczenie dla wyk adni art. 115 § 13 pkt 4 k.k., jako e takie osoby uzyskuj
status funkcjonariusza publicznego, jako „pracownicy administracji rz dowej” nie za
„inne osoby, w zakresie w którym uprawnione s

do wydawania decyzji

iar

administracyjnych”.

ród pa stwowych jednostek organizacyjnych mo na wskaza m.in. na pa stwowe

uS

zak ady administracyjne. W tej kategorii mieszcz
których pracownicy s

si

pa stwowe szko y wy sze,

w pewnych sytuacjach uprawnieni do wydania decyzji

administracyjnych. Dla przyk adu decyzj

administracyjn

jest uchwa a cz onków

pra

komisji egzaminacyjnej pa stwowej szko y wy szej, w której stwierdza si

z

enie

egzaminu magisterskiego i postanawia o wydaniu dyplomu 114. Ten sam charakter ma
uchwa a

uczelnianej

Rozstrzygni cie

w

administracyjn
decyzj

sprawie
jakim

wydan

administracyjn

jest

rekrutacyjnej
w czenia
szko a

o

w

przyj ciu

poczet

na

rok

studiów.

u ytkowników

zak adu

wie

administracyjnego,

komisji

wy sza,

stanowi

I

bowiem

w trybie okre lonym w k.p.a.115 Wskazuje si

decyzj
tak e,

e

jest decyzja dziekana o skre leniu z listy studentów116.

dli

112

A. Wróbel, Komentarz aktualizowany do art. 1 Kodeksu post powania administracyjnego…,
LEX/el. 2013, nr: 149197, pkt III.
113

Ibidem.

114

wo

Postanowienie NSA z dnia 12 czerwca 1992 r., SAB/Po 41/91, OSP 1994, z. 4, poz. 69, z glos J.
Homplewicza
115

Postanowieniu NSA z dnia 29 czerwca 1982 r., II SA 532/82, ONSA 1982, nr 1, poz. 64; GAP
1986, nr 12, s. 46; OSP 1983, z. 1, poz. 20, z glos J. Homplewicza; PiP 1983, nr 8, s. 148, z glos J.
Filipka.
116

A. Wróbel, Komentarz aktualizowany do art. 1 Kodeksu post powania administracyjnego…,
LEX/el. 2013, nr: 149197, pkt III.
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Wymienieni pracownicy pa stwowej szko y wy szej staj

si

funkcjonariuszami

publicznymi w zakresie uprawnienia do wydawania decyzji administracyjnej.

tyt

Pod poj ciem organizacji spo ecznej kryje si

trwa e zrzeszenie osób fizycznych

(prawnych), tzn. takich grup tych podmiotów, które s zwi zane wspólnym celem i
sta

wi zi organizacyjn , niewchodz ce w sk ad aparatu pa stwowego i nieb

ut

zarazem spó kami prywatnymi. Istotn

cech

ce

ka dej organizacji spo ecznej jest

posiadanie demokratycznej struktury wewn trznej. Ze wzgl du na prawne podstawy

m
Wy

prawne dzia alno ci w ród organizacji spo ecznych wyodr bnia si : 1) partie
polityczne, 2) stowarzyszenia i organizacje do nich podobne, 3) zwi zki zawodowe i
spo eczno-zawodowe organizacje rolników, 4) organizacje podobne do spó ek
prywatnych, 5) samorz dy, 6) zwi zki wyznaniowe117. Z tej szerokiej klasyfikacji
organizacji spo ecznych jedynie samorz dy zawodowe, niektóre izby gospodarcze i
izby rolnicze, a mówi c

ci lej ich organy, uzyska y uprawnienie do wydawania

iar

decyzji administracyjnych w zakresie rozstrzyganych spraw118. Jak wynika z art. 1 pkt
2) k.p.a, zlecenie wykonywania funkcji administracji publicznej na rzecz organizacji

uS

spo ecznych w zakresie prowadzenia ogólnego post powania administracyjnego, tj.
rozstrzygania w sprawach indywidulanych w drodze decyzji administracyjnej na
podstawie przepisów k.p.a., nast puje na dwa sposoby: z mocy aktów prawa
powszechnie

obowi zuj cego

na

podstawie

zawartych

porozumie

pra

administracyjnych.

oraz

Z mocy prawa decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych wydaj przede
wszystkim organizacje zawodowe o charakterze samorz dowym119. Wskazuje si ,
one dotyczy

rozstrzygni

wie

e mog

w przedmiocie: 1) przyj cia kandydata do

117

dli

E. Smoktunowicz, Prawo zrzeszania si w Polsce, Warszawa 1992, s. 15. Szerszy przegl d
ró nych systematyzacji organizacji spo ecznych w prawie administracyjnym zob. A Gronkiewicz,
Organizacja spo eczna w ogólnym post powaniu administracyjnym, LEX 2012 (monografia), LEX nr
141215, rozdz. II.
118

wo

A Gronkiewicz, Organizacja spo eczna... rozdz. IV, podrozdz.. 2.2 i 2.4. Warto w tym miejscu
nadmieni ,
e udzia organizacji spo ecznych w ogólnym post powaniu administracyjnym
prowadzonym na podstawie przepisów k.p.a. jest o wiele bardziej z ony. Organizacje spo eczne
mog wyst powa tu tak e w innych rolach procesowych. A wi c nie tylko jako organ prowadz cy
post powanie (art. 1 pkt 2 k.p.a.), ale równie w roli strony post powania (art. 28 k.p.a.), uczestnika
na prawach strony (art. 31 § 1-4 k.p.a.), uczestnika post powania administracyjnego (art. 7 in fine, art.
31 § 5, art. 50 § 1, art. 58, art. 90 k.p.a.).
119

A. Gronkiewicz, Organizacja spo eczna... rozdz. IV, podrozdz.. 2.2.
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zawodu na szkolenie organizowane przez samorz d zawodowy, którego odbycie
jest warunkiem prawnym nabycia uprawnienia do wykonywania zawodu, 2)
przyznania, uznania lub stwierdzenia uprawnienia do wykonywania zawodu, 3)

tyt

reglamentacji w zakresie wykonywania zawodu, 4) orzecznictwa dyscyplinarnego120.
Wielu konkretnych przyk adów dostarcza w tym zakresie orzecznictwo. Na przyk ad

ut

NSA w postanowieniu z dnia 22 lutego 2001 r. (III RN 71/00, OSNP 2001, nr 17,
poz. 526, LEX nr 47127) wskaza , e: "(…) w post powaniu w sprawie wniosku o

stosowa

m
Wy

przyj cie na aplikacj radcowsk organy samorz du radcowskiego obowi zane s
przepisy Kodeksu post powania administracyjnego (art. 1 pkt 2 k.p.a.)

(...)"121. W wyroku z dnia 10 czerwca 1994 r. (sygn. II SA 237/94, ONSA 1995, nr 3,
poz. 111) NSA stan

na stanowisku,

e: "Uchwa y organów samorz du

adwokackiego w sprawie przeniesienia siedziby wykonywania zawodu adwokata do
innej miejscowo ci, zarówno w zespole adwokackim, jak i indywidualnie, maj

iar

charakter decyzji administracyjnych w rozumieniu art. 1 § 2 pkt 2 w zw. z art. 1 § 1
pkt 1 k.p.a. oraz podlegaj

zaskar eniu do Naczelnego S du Administracyjnego

uS

stosownie do art. 196 § 1 i 2 k.p.a.”. Z kolei w kwestii przyj cia na aplikacj
notarialn NSA stwierdzi w wyroku z dnia 14 marca 2001 r. (sygn. II SA 1380/00,
LEX nr 53470), e przyj cie na aplikacj notarialn , ewentualnie odmowa takiego
przyj cia w wyniku otwartego konkursu, stanowi indywidualny akt administracyjny
organu

samorz du

notarialnego,

maj cy

pra

zewn trzny

charakter

dzia ania

jednostronnego i w adczego skierowanego na wywo anie konkretnych, indywidualnie
oznaczonych skutków prawnych. Uchwa a Rada Izby Notarialnej podj ta w tym
przedmiocie jest decyzj administracyjn .

wie

Charakter decyzji administracyjnej maj

tak e uchwa y organów samorz du

zawodowego podj te w wyniku post powania w zakresie przyznania prawa do
wykonywania zawodu. Jak wskazuje A. Gronkiewicz, w ród przyj tych rozwi za

dli

mo na wyró ni uchwa y przyznaj ce b

te stwierdzaj ce prawo do wykonywania

wo

120

Zob. m.in.: Z. Leo ski Z., Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2006 s. 95 i n.; M.
Tabernacka, Zakres wykonywania zada publicznych przez organy samorz dów zawodowych,
Wroc aw 2007, s. 113 i n.; J. Filipek, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne. Cz
I, Kraków 2003,
s. 250; A. Gronkiewicz, Organizacja spo eczna... rozdz. IV, podrozdz.. 2.2.
121

Por. te uchwa SN w sk adzie 7 s dziów z dnia 30 wrze nia 1988 r., III PZP 55/87, OSNC 1998,
nr 3, poz. 42, LEX nr 13059.
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okre lonej profesji122. Jako przyk ad pierwszego rodzaju uchwa autorka wskazuje

uchwa y okr gowej rady lekarskiej przyznaj ce prawo do wykonywania zawodu

lekarza b

lekarza dentysty. Drugim rodzajem uchwa y b dzie natomiast

tyt

rozstrzygni cie okr gowej rady piel gniarek i po
wykonywania zawodu piel gniarki lub po

nych stwierdzaj ce prawo

nej. Jeszcze innym rozwi zaniem s

ut

kolei uchwa y w przedmiocie wpisu na list

z

cz onków danej korporacji (adwokaci,

radcy prawni, doradcy podatkowi, biegli rewidenci), b

do rejestru, je eli jest

prowadzony zamiast listy123.

m
Wy

Upowa nienie organizacji spo ecznych do rozstrzygania spraw indywidulanych w
drodze decyzji administracyjnych mo e nast pi

tak e w wyniku zawarcia

porozumienia administracyjnego (por. art. 1 pkt 2 k.p.a.). Ten model zlecenia funkcji
administracji publicznej na rzecz organizacji spo ecznej wyst puje obecnie
sporadycznie124. Znalaz

swoje zastosowanie na przyk ad w przypadku izb

rolniczych,

iar

których

orany

uprawnione

s

do

zawierania

porozumie

administracyjnych z organami administracji rz dowej lub samorz dowej na

organy samorz du rolniczego s

uS

podstawie ustawy z 14.12.1995 r. o izbach rolniczych (dalej: u.i.r.)125. Na ich mocy
uprawnione do wykonywania zada

zleconych,

przekazanych przez administracj rz dow i samorz dow (art. 5 ust. 2 i 3 u.i.r.).
Sprawy indywidualne w zakresie przekazanych zada

za atwiane s

w trybie

pra

ogólnego post powania administracyjnego (art. 6 ust. 1 u.i.r.). Wskazuje si ,

e

zakres spraw wykonywanych w formach w adczych ogranicza si w tym przypadku
do prowadzenia list rzeczoznawców oraz przyznawania tytu ów kwalifikacyjnych w
zakresie rolnictwa na podstawie odr bnych przepisów (por. art. 5 ust. 1 pkt 9 u.i.r.)126

wie

122

A. Gronkiewicz, Organizacja spo eczna... rozdz. IV, podrozdz.. 2.2.

123

124

A. Gronkiewicz, Organizacja spo eczna... rozdz. IV, podrozdz. 2.3.

125

dli

Zob. m.in. wyrok NSA z dnia 15 stycznia 1982 r., II SA 752/82, LEX Polonica nr 328848; uchwa
SN z dnia z dnia 30 lipca 1987 r., III PZP 15/87, OSNC 1989, nr 2, poz. 25; wyrok WSA w Warszawie
z dnia 14 wrze nia 2005 r., VI SA/Wa 108/05, LEX nr 204671; wyrok WSA w Warszawie z dnia 15
maja 2007 r., VI SA/Wa 150/07, LEX nr 345785.

wo

Ustawa z dnia 14.12.1995 r. o izbach rolniczych, Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 (tekst jedn. ze
zm.).
126

A. Gronkiewicz, Organizacja spo eczna... rozdz. IV, podrozdz.. 2.3; . Radwanowicz (w:)
Stelmasiak J., Szreniawski J (red.), Prawo administracyjne ustrojowe. Podmioty administracji
publicznej, Bydgoszcz-Lublin 2002, s. 135; R. Suwaj, Praktyczne aspekty udzia u organizacji
spo ecznych w ogólnym post powaniu administracyjnym, Sam. Teryt. 2010, nr 1-2, s. 10.
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.

Decyzje administracyjne w zakresie zleconym izbom rolniczym wydaj prezesi izb, a

na podstawie szczególnego upowa nienia tak e wiceprezesi, inni cz onkowie

zarz du oraz przewodnicz cy rad powiatowych izb (art, 6 ust. 2 i 3 u.i.r.).

tyt

3.4. Pozosta e kategorie funkcjonariuszy

ut

Na podstawie art. 115 § 13 pkt 5 k.k. status funkcjonariusza publicznego przys uguje
osobie b

cej pracownikiem organu kontroli pa stwowej lub organu kontroli

m
Wy

samorz du terytorialnego, chyba e pe ni wy cznie czynno ci us ugowe. W my l
rozdzia u IX Konstytucji RP do organów kontroli pa stwowej i ochrony prawa nale

:

Najwy sza Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich i Krajowa Rada Radiofonii i
Telewizji. Poza tym na podstawie stosownych uregulowa

ustawowych organy

kontroli stanowi : Urz d Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Pa stwowa Inspekcja

iar

Handlowa, Pa stwowa Inspekcja Sanitarna, izby skarbowe, urz dy skarbowe oraz
regionalne izby obrachunkowe.

uS

Podobnie jak to ma miejsce w pkt 4 komentowanego artyku u, status funkcjonariusza
publicznego nie przys uguje tym pracownikom organów kontroli pa stwowej lub
kontroli samorz du terytorialnego, których dzia alno
wy cznie czynno ci us ugowych.

ogranicza si

do pe nienia

pra

Kolejna grupa funkcjonariuszy publicznych obejmuje osoby zajmuj ce kierownicze
stanowiska w innych instytucjach pa stwowych (art. 115 § 13 pkt 6 k.k.).

wie

Poj cie „innej instytucji pa stwowej” nale y interpretowa w zestawieniu z tre ci pkt
4 i 5 komentowanego artyku u. W art. 115 § 13 pkt 6 k.k. chodzi zatem o instytucj
pa stwow inn od:
organu administracji rz dowej (pkt 4),

-

innego - od organu administracji rz dowej - organu pa stwowego (pkt 4),

-

organu kontroli pa stwowej (pkt 5).

wo

Zwa ywszy,

dli

-

e w art. 115 § 13 pkt 4 i 5 k.k. ustawodawca wyra nie odró ni

kategori „organów pa stwowych” od kategorii „organów samorz du terytorialnego”
nale y przyj

, e niewprowadzenie takiego rozró nienia w art. 115 § 13 pkt 6 k.k.

by o celowe i wykluczy

mo liwo

obj cia zakresem poj cia „innej instytucji

ci
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pa stwowej” bli ej nieokre lonych instytucji samorz du terytorialnego. Odmienny

pogl d w tej sprawie zaprezentowa A. Zoll, który rozci gn

tre

art. 115 § 13 pkt 6

k.k. tak e na instytucje samorz du terytorialnego127, jednak takie stanowisko

tyt

spotka o si nast pnie z krytyk S du Najwy szego (por. uzasadnienie do uchwa y
SN z 20 czerwca 2001 r.)128. Inni Autorzy opowiedzieli si - zgodnie z lini wyk adni

ut

przyj tej przez S d Najwy szy - przeciwko mo liwo ci obj cia wyra eniem „inna
instytucja pa stwowa” instytucji samorz du terytorialnego129. Niezale nie od
merytorycznej oceny decyzji ustawodawcy w tym wzgl dzie130, nale y przyj

,

e

m
Wy

gdyby chcia on nada

status funkcjonariusza publicznego osobom zajmuj cym

kierownicze stanowiska w „innych instytucjach samorz du terytorialnego”, to
uczyni by to wprost, tak jak zrobi to w przypadku pracowników organu samorz du
terytorialnego (por. art. 115 § 13 pkt 4 k.k.) oraz pracowników organu kontroli
samorz du terytorialnego (por. art. 115 § 13 pkt i 5 k.k.).

iar

ród desygnatów tak zaw
si : Zak ad Ubezpiecze

onego poj cia „innej instytucji pa stwowej” wymienia

Spo ecznych, Krajow

Agencj

Rynku Rolnego, szko y

Akademi

uS

publiczne ró nych szczebli131, Kas Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego, Polsk
Nauk, Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych, inne

pa stwowe fundusze celowe132. Nie obejmuje ono natomiast podmiotów, za
po rednictwem których Skarb Pa stwa prowadzi dzia alno

gospodarcz , np.

pra

przedsi biorstw pa stwowych, jednoosobowych spó ek Skarbu Pa stwa powsta ych
w wyniku komercjalizacji przedsi biorstw pa stwowych, spó ek z wi kszo ciowym
udzia em Skarbu Pa stwa, banków pa stwowych i temu podobnych, kontrolowanych

wie

127

A. Zoll [w:] G. Bogdan, K. Bucha a, Z. wi kalski, Z. D browska-Kardas, P. Kardas, J. Majewski, J.
Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, W . Wróbel, A. Zoll: Kodeks karny. Komentarz, t. 2, Kraków 1999, s.
707.
128

Uchwa a S du Najwy szego z 20 czerwca 2001 r., I KZP 5/01, OSNKW 2001, z. 9-10, poz. 71.

dli

129

J. Majewski [w:] G. Bogdan, Z. wi kalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W .
Wróbel, A. Zoll: op.cit., s. 1458, M. Surkont: apownictwo ..., s. 46 oraz P. Palka, M. Reut: Korupcja
..., s. 25.
130

131
132

wo

J. Majewski wyrazi pogl d, e pomini cie w katalogu funkcjonariuszy publicznych osób
zajmuj cych kierownicze stanowiska w innych ni okre lone w art. 115 § 13 pkt 4 i 5 k.k. instytucjach
samorz dowych nale y traktowa jako „b d merytoryczny”. J. Majewski [w:] G. Bogdan, Z.
wi kalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W . Wróbel, A. Zoll: op.cit., s. 1458.
A. Marek: Kodeks ..., s. 342.

J. Majewski [w:] G. Bogdan, Z.
Wróbel, A. Zoll: op.cit., s. 1457.

wi kalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W .

ci
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przez pa stwo podmiotów gospodarczych133. Podobne stanowisko - w odniesieniu

do przedsi biorstw pa stwowych - zaj

równie S d Najwy szy (por. uzasadnienie

do uchwa y z 17 maja 2000 r.)134.

tyt

W kontek cie art. 115 § 13 pkt 6 k.k. pozostaje sporne, czy zakres poj cia instytucji
pa stwowej nale y ograniczy jedynie tych struktur pa stwowych, których zadaniem

ut

jest podejmowanie decyzji w adczych - jak tego chce O. Górniok135, czy te dopu ci
szersz

interpretacj

i obj

ni

„(...) ponadto wszystkie pa stwowe jednostki

m
Wy

organizacyjne powo ane do realizacji konstytucyjnych obowi zków pa stwa wobec
obywateli (np. obowi zków b

cych korelatem prawa obywateli do ochrony zdrowia

albo prawa do nauki - por. art. 68 ust. 1 i 70 ust. 1 Konstytucji RP) oraz innych zada
publicznych" - za czym opowiada si J. Majewski136. Tytu em przyk adu, J. Majewski
wymienia w ród „innych instytucji pa stwowych” szko y wy sze oraz publiczne
zak ady opieki zdrowotnej utworzone przez organy administracji rz dowej, chocia s

iar

to instytucje, które nie s

spe nianiu funkcji w adczych pa stwa.

Na tym tle judykatura wydaje si

sk ania

ku zaw

aj cemu stanowisku

uS

zaproponowanemu przez O. Górniok. S.A. w Krakowie w postanowieniu z 3 lutego
2000 r. stwierdzi m.in.: „Dyrektor szpitala publicznego nie jest funkcjonariuszem
publicznym, bo szpital nie jest instytucj

z art. 115 § 13 pkt 6 k.k., a zak adem

pra

wiadcz cym us ugi lecznicze, podobnie jak inne pa stwowe zak ady us ugowe,
równie niezb dne dla spo ecze stwa”137. Podobne stanowisko zaj

nast pnie S d

Najwy szy w uzasadnieniu uchwa y siedmiu s dziów z 20 czerwca 2001 r.138

wie

133

Por. „Uzasadnienie rz dowego projektu kodeksu karnego”, zgodnie z którym kodeks wy cza z
zakresu poj cia funkcjonariusza publicznego osoby sprawuj ce funkcje w gospodarce uspo ecznionej.
Rozdzia XIV, ust. 9.

dli

134
Uchwa a S du Najwy szego z 17 maja 2000 r., I KZP 10/2000, OSNKW 2000, z. 5-6, poz. 40. W
ten sposób równie J. Majewski [w:] G. Bogdan, Z. wi kalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski,
M. Szewczyk, W . Wróbel, A. Zoll: op.cit., s. 1457. Odmiennie M. Surkont, który jako przyk ad „innej
instytucji pa stwowej” wymienia przedsi biorstwo pa stwowe. M. Surkont: apownictwo ..., s. 46.
135
O. Górniok: Z problematyki przest pstw przeciwko dzia alno ci instytucji pa stwowych i samorz du
terytorialnego, Prok. i Pr. 2000, z. 5, s. 12.

wo

136

J. Majewski [w:] G. Bogdan, Z. wi kalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W .
Wróbel, A. Zoll: op.cit., s. 1457-1458.
137

Postanowienie SA w Krakowie z 3 lutego 2000 r., II Akz 2/00, KZS 2000, z. 2 poz. 21, cyt. za S.
Zab ocki, P. Wypych: Orzecznictwo s dów apelacyjnych w sprawach karnych, Warszawa 2002, s.
137.
138

Uchwa a S du Najwy szego z 20 czerwca 2001 r., I KZP 5/01, OSNKW 2001, z. 9-10, poz. 71.
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Drugim wyznacznikiem poj cia funkcjonariusza publicznego w uj ciu art. 115 § 13

pkt 6 k.k. jest zajmowanie kierowniczego stanowiska. Termin kierowanie nie jest
zdefiniowany ani w prawie karnym, ani w innych dziedzinach prawa i cho cz sto

tyt

bywa u ywany w tekstach aktów prawnych, zosta zaczerpni ty z terminologii nauk o
organizacji i zarz dzaniu, podobnie jak terminy: kontrola, nadzór czy koordynacja.

ut

Niestety wszystkie te poj cia s ma o precyzyjne, a sam ustawodawca u ywa ich w
odmiennych znaczeniach w ró nych aktach normatywnych139. Nie u atwia to
wyja nienia, czym jest kierownicze stanowisko wymienione w przepisie art. 115 § 13

m
Wy

pkt 6 k.k.

W nauce administracji przyjmuje si , e spo ród wymienionych terminów poj ciem
najszerszym jest w

nie kierownictwo, które obejmuje swym zakresem nadzór,

kontrol i koordynacj dzia
ywaniu wszelkich

jednostek kierowanych i polega, mówi c ogólnie, na

rodków w celu oddzia ywania na post powanie organów

iar

kierowanych, z wyj tkiem rodków, których u ycia prawo zakazuje140. M. Surkont
postrzega kierowanie jako proces, na który sk ada si : ustalenie celów, zaplanowanie

uS

dzia ania, wp ywanie na jego przebieg oraz nadzorowanie, kontrola i ocena wyników
dzia ania141.

W literaturze prawa karnego dominuje pogl d, zgodnie z którym osobami

pra

zajmuj cymi kierownicze stanowiska w instytucjach pa stwowych s zarówno osoby,
które stoj na czele takich instytucji jako ca

ci, jak i osoby, które kieruj jakimi

wyodr bnionymi dzia ami instytucji, a zatem nie tylko kierownicy instytucji i ich
zast pcy,

ale

kierownicy

podzia ów

ró nych

organizacyjnych

dzia ów,

wydzia ów,

wie

wewn trznych

tak e

wyst puj cych

w

czy

innych

instytucjach

pa stwowych142. Odosobniona na tym tle pozostaje propozycja Z. Kallausa, który
opowiada si za ograniczeniem zakresu osób zajmuj cych kierownicze stanowiska

dli

139

Wi cej na ten temat M. Wierzbowski, A. Wiktorowska [w:] Z. Cie lak, M. Dyl, J. Jagielski, J. Lang,
J. Ma kowiak, P. Przybysz, E. Stefa ska, R. Szewczuk, M. Szubiakowski, A. Szymanowska, M.
Wierzbowski, A. Wiktorowska: Prawo administracyjne, wyd. II zmienione, Warszawa 2000, s. 103-105.
Ibidem, s. 104.

141

M. Surkont: apownictwo ..., s. 46.

wo

140

142
W ten sposób wypowiadaj si m.in.: M. Surkont: apownictwo ..., s. 46, J. Wojciechowski: Kodeks
karny. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 1997, s. 208, J. Majewski [w:] G. Bogdan, Z. wi kalski,
P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W . Wróbel, A. Zoll: op.cit., s. 1458-1459, A.
Marek: Kodeks ..., s. 342 oraz A. W sek [w:] M. Kalitowski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L.
Tyszkiewicz, A. W sek: Kodeks karny. Komentarz, t. II, Gda sk 1999, s. 404-405.
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tylko do pierwszej kategorii, tj. kierowników, stoj cych na czele instytucji jako
ca

ci143. Przekonuj co podwa

j

J. Majewski, odwo uj c si

do intencji

ustawodawcy. Jego zdaniem, gdyby rzeczywi cie taka by a wola ustawodawcy,

tyt

stylizacja art. 115 § 13 pkt 6 k.k. przybra aby inn posta , np. „osoba kieruj ca inn
instytucj pa stwow ” lub „kierownik innej instytucji pa stwowej”144.

ut

Funkcjonariuszem publicznym jest funkcjonariusz organu powo anego do ochrony
bezpiecze stwa publicznego oraz funkcjonariusz S

m
Wy

pkt 7 k.k.) W literaturze podniesiono,

by Wi ziennej (art. 115 § 13

e wyra enie „bezpiecze stwo publiczne” -

yte w tre ci cytowanego przepisu - nie jest tym samym co kategoria „porz dku
publicznego”, z któr mo na zetkn

si w innych aktach prawnych. Z tego wzgl du

nie spe niaj kryterium ochrony „bezpiecze stwa publicznego” stra nicy miejscy lub
gminni, skoro w my l art. 1 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o stra ach
gminnych145 ich zadaniem jest ochrona „porz dku publicznego” na terenie gminy146.

iar

Zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym przez J. Majewskiego, w art. 115 § 13
pkt 7 k.k. lege non distinguente chodzi o wszelkie organy, których jedynym lub

uS

jednym z zada jest ochrona bezpiecze stwa publicznego, przy czym - bior c pod
uwag ich okre lony przepisami zakres dzia ania - nie musi to by wcale zadanie
wiod ce147. W ród organów powo anych do ochrony bezpiecze stwa publicznego
si

m.in.: Policja148, Agencja Bezpiecze stwa Wewn trznego, Agencja

Wywiadu149, Stra Graniczna, S

pra

znajduj

ba Ochrony Kolei, andarmeria Wojskowa.

wie

143

Z. Kallaus: Przest pstwa przeciwko dzia alno ci instytucji pa stwowych oraz samorz du
terytorialnego [w:] Nowa kodyfikacja karna. Krótkie komentarze, Warszawa 1997, z. 2, s. 75.
144

J. Majewski [w:] G. Bogdan, Z.
Wróbel, A. Zoll: op.cit., s. 1459.
145

wi kalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W .

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o stra ach gminnych, Dz.U. Nr 123, poz. 779 z pó n. zm.

dli

146

W ten sposób wypowiadaj si A. Marek: Kodeks ..., s. 343 oraz J. Majewski [w:] G. Bogdan, Z.
wi kalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W . Wróbel, A. Zoll: op.cit., s. 1459.
Porównaj równie uchwa SN z 22 grudnia 1992 r., II KZP 30/93, OSP 1994, nr 5 poz. 91. Odmienny
pogl d zaprezentowali M. Surkont: apownictwo ..., s. 46 oraz P. Palka, M. Reut: Korupcja ..., s. 25.
J. Majewski [w:] G. Bogdan, Z.
Wróbel, A. Zoll: op.cit., s. 1459.

wo

147

wi kalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W .

148

Por. art. 1 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji, tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 7,
poz. 58 z pó n. zm.
149

Por. art. 1 i 2 ustawy z 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego oraz Agencji
Wywiadu, Dz.U. z 2002 r., Nr 74, poz. 676 z pó n. zm.

ci

54

Ins

Kr g funkcjonariuszy S

1996 r. o S

by Wi ziennej okre la natomiast ustawa z 26 kwietnia

bie Wi ziennej150. Zgodnie z art. 28 w zw. z art. 47 ustawy, nale

niego funkcjonariusze w stopniu od szeregowego do genera a S

tyt

podzielni na cztery korpusy: szeregowych, podoficerów, chor
powo ani do s

do

by Wi ziennej,
ych i oficerów,

by w drodze mianowania. .

ut

Ustawa rozró nia tak e kategori funkcjonariusza w s

bie przygotowawczej, która

trwa 2 lata, ma na celu przygotowanie oraz wyszkolenie funkcjonariusza, a tak e

m
Wy

sprawdzenie jego indywidualnej przydatno ci do S
razie uzyskania pozytywnej opinii s
3 ustawy). Nale y przyj

by Wi ziennej i ko czy si - w

bowej - mianowaniem na sta e (art. 29 ust 1, 2 i

, e kategoria funkcjonariusza w s

bie przygotowawczej

mie ci si w zakresie poj cia „funkcjonariusz publiczny” w rozumieniu art. 115 § 13
pkt 7 k.k. - funkcjonariusz publiczny b

cy funkcjonariuszem S

by Wi ziennej.

Wskazuje na to wprost uregulowanie art. 29 ust. 7 ustawy o S

bie Wi ziennej,

iar

zgodnie z którym, o ile ustawa nie stanowi inaczej, do funkcjonariuszy mianowanych
na okres s

by przygotowawczej stosuje si

przepisy dotycz ce funkcjonariuszy

uS

mianowanych na sta e, w tym - jak mo na wnioskowa dalej - przepis art. 115 § 13
pkt 7 k.k. nadaj cy status funkcjonariusza publicznego funkcjonariuszowi S
Wi ziennej.

równie osoby, które stosownie do przepisów o

pra

Funkcjonariuszami publicznymi s

by

powszechnym obowi zku obrony Rzeczpospolitej Polskiej odbywaj

wiczenia w

by Wi ziennej151 na podstawie tzw. przydzia ów

jednostkach organizacyjnych S

organizacyjno-mobilizacyjnych. Ustawa o S

bie Wi ziennej wspomina o tej grupie

wie

osób w art. 30. Wprawdzie w odniesieniu do nich - inaczej ni to ma miejsce w
przypadku funkcjonariuszy pozostaj cych w s

150

bie Wi ziennej, Dz.U. z 2002 r., Nr 207, poz. 1761 (tekst jedn.)

151
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z 29 kwietnia 1996 r. o S
organizacyjnymi S by Wi ziennej s :

Centralny Zarz d S

-

okr gowe inspektoraty S

-

zak ady karne i areszty ledcze,

-

by Wi ziennej,

bie Wi ziennej, jednostkami

by Wi ziennej,

rodki szkolenia i o rodki doskonalenia kadr S

by Wi ziennej.

wo

-

dli

Ustawa z 26 kwietnia 1996 r. o S
z pó n. zm.

bie przygotowawczej - ustawa nie

W ramach jednostek organizacyjnych wymienionych w pkt 3 i 4 dzia aj szko y, szpitale, ambulatoria i
apteki (art. 3 ust. 2 ustawy).
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zawiera odpowiednika art. 29 ust. 7, b

dotycz cych funkcjonariuszy S

art. 30 ust. 1 ustawy o S

cego generalnym odes aniem do przepisów

by Wi ziennej mianowanych na sta e. Zgodnie z

bie Wi ziennej, osobom odbywaj cym

wiczenia na

tyt

podstawie przydzia ów organizacyjno-mobilizacyjnych, przys uguj , w zakresie
przydzielonych im zada , jedynie szczegó owo wymienione uprawnienia i obowi zki
by Wi ziennej.

ut

funkcjonariuszy S

Mimo

tego, korzystaj

oni

ze

statusu

funkcjonariusza publicznego, z tym, e podstaw prawn dla tego twierdzenia nie s
uregulowania Ustawy o S

bie Wi ziennej, a przepis art. 59 ustawy z 21 listopada

m
Wy

1967 r. o powszechnym obowi zku obrony Rzeczpospolitej Polskiej152. Zgodnie z
tym unormowaniem, osoby, które odbywaj

wiczenia wojskowe s

bie czynnej, a zatem jako osoby pe ni ce czynn s

nierzami w

wojskow korzystaj ze

statusu funkcjonariusza publicznego na zasadzie art. 115 § 13 pkt 8 k.k.
W

wietle

powy szych

ustale

funkcjonariuszem

publicznym

jest

ka dy

iar

funkcjonariusz organu powo anego do ochrony bezpiecze stwa publicznego lub
ka dy funkcjonariusz S

by Wi ziennej. W tym duchu wypowiedzia si

S.A. w

uS

Krakowie, który w wyroku z 9 lutego 2000 r. stwierdzi w odniesieniu do policjantów:
„Skoro Policja jest organem powo anym do ochrony bezpiecze stwa publicznego, to
ka dy policjant jest funkcjonariuszem publicznym (...)”153.

osoby pe ni ce czynn s
pe ni ca czynn s

wojskow (art. 115 § 13 pkt 8 k.k.). Okre lenie „osoba

wojskow ” to - zgodnie z definicj legaln zawart w art. 115

§ 17 k.k. - definiens poj cia

nierz.

wie

Aby ustali

pra

Kolejna grupa, której ustawodawca nadaje status funkcjonariusza publicznego to

ci lej, jakie osoby s

nierzami nale y si gn

do dwóch

szczegó owych aktów prawnych reguluj cych problematyk pe nienia czynnej s

by

wojskowej. S to: ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi zku obrony

wo

dli

152

Ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi zku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, Dz.U. z
2002 r., Nr 21, poz. 205 z pó n. zm.
153

Wyrok SA w Krakowie z 9 lutego 2000 r., II Aka 252/99, KZS 2000, z. 4 poz. 38.
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Rzeczpospolitej Polskiej154 oraz ustawa z 11 wrze nia 2003 r. o s

bie wojskowej

nierzy zawodowych155.

tyt

Zgodnie z art. 59 ustawy o powszechnym obowi zku obrony Rzeczpospolitej
Polskiej,

-

nadterminow zasadnicz s

-

przeszkolenie wojskowe,

odbywaj :

-

zasadnicz s

wojskow ,
wojskow ,

m
Wy

-

2)

bie wojskowej s osoby, które:

ut

1)

nierzami w czynnej s

wiczenia wojskowe,
okresow s

pe ni s

wojskow ,

wojskow w razie og oszenia mobilizacji i w czasie wojny
bie wojskowej

pe ni cych czynn s

iar

Z kolei ustawa o s

nierzy zawodowych zalicza do

wojskow tylko dwie grupy osób:

(art. 3 ust. 1) i kandydatów na

nierzy

nierzy zawodowych

nierzy zawodowych (art. 124).

uS

W literaturze przywo ano w zwi zku z tym przyk ad stra ników owieckich, którzy na
mocy art. 40 ust. 1 w zw. z art. 39 ust. 11 ustawy - Prawo owieckie156 korzystaj przy
wykonywaniu czynno ci s

bowych „z ochrony prawnej przewidzianej w przepisach

pra

Kodeksu karnego dla funkcjonariusza publicznego” i stracili status funkcjonariusza
publicznego z powodu zaw

enia zakresu tego poj cia w nowym stanie prawnym157.

Dla odmiany, stra nicy Pa stwowej Stra y owieckiej, którzy na mocy art. 39 ust. 1

wie

tej samej ustawy równie korzystaj z ochrony prawnej przewidzianej w przepisach
Kodeksu karnego dla funkcjonariuszy publicznych, nadal s

publicznymi w rozumieniu przyj tym w art. 115 § 13 k.k., gdy

funkcjonariuszami
jako pracownicy

urz dów wojewódzkich (por. art. 38 ust. 1 ustawy - Prawo owieckie) wype niaj

dli

dodatkowo kryterium „pracownika administracji rz dowej”, o którym mowa w art. 115

155

Ustawa z 11 wrze nia 2003 r. o s
poz. 1750.

bie wojskowej

wo

154
Ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi zku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, Dz.U. z
2002 r., Nr 21, poz. 205 z pó n. zm.

nierzy zawodowych, Dz.U. z 2003 r., Nr 179,

156

Ustawa z 13 pa dziernika 1995 r. - Prawo owieckie, Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372 z pó n. zm.

157

Za J. Majewski [w:] G. Bogdan, Z.
. Wróbel, A. Zoll: op.cit., s. 1455.

wi kalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk,

ci
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Ins

§ 13 pkt 4 k.k. W nawi zaniu do tych dwóch przyk adów nale y powtórzy za J.

Majewskim ostrze enie, aby analizuj c podobne klauzule, rozsiane po ró nych

aktach normatywnych, zachowa

daleko id

ostro no

, zw aszcza gdy w gr

tyt

wchodz uregulowania starsze od obowi zuj cego kodeksu karnego158. Znalezienie
w akcie normatywnym podstawy prawnej do korzystania przy wykonywaniu
bowych z ochrony prawnej przewidzianej w kodeksie karnym dla

ut

czynno ci s

funkcjonariusza publicznego - mimo nieuwzgl dnienia tego kryterium w nowym
uj ciu funkcjonariusza publicznego - samo w sobie nie przes dza jeszcze o

m
Wy

odebraniu statusu funkcjonariusza publicznego. Osoba zachowuje ten status, je li na
mocy innego przepisu wype nia jedno z kryteriów, o których mowa w art. 115 § 13
k.k.159
Ostatni

kategori

funkcjonariuszy publicznych s

trybuna u karnego, o ile nie pe ni

„pracownicy mi dzynarodowego

wy cznie czynno ci us ugowych” – dodana

iar

ustaw z 20 maja 2010 r.160.

wie

pra

uS

158

Ibidem.

wo

dli

159
Kolejnego przyk adu dostarcza ustawa z 26 kwietnia 1996 r. o S bie Wi ziennej (Dz.U. z 2002 r.,
Nr 207, poz. 1761 z pó n. zm.). Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy, funkcjonariusze pe ni cy s
w
jednostkach organizacyjnych S by Wi ziennej korzystaj z ochrony przewidzianej w Kodeksie
karnym dla funkcjonariuszy publicznych w zwi zku z wykonywaniem obowi zków s bowych. W
ko cowym okresie obowi zywania kodeksu karnego z 1969 r. przepis ten, odczytany w zwi zku z art.
120 § 11 d.k.k. („inna osoba korzystaj ca z mocy przepisu szczególnego z ochrony prawnej,
przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych”), stanowi podstaw do nadania funkcjonariuszom
by Wi ziennej statusu funkcjonariusza publicznego. W nowym stanie prawnym, pomimo
usuni cia przez ustawodawc kryterium, o którym by a mowa w art. 120 § 11 d.k.k., funkcjonariusze
by Wi ziennej korzystaj nadal ze statusu funkcjonariusza publicznego z tym, e w oparciu o
now podstaw prawn (por. art. 115 § 13 pkt 7 k.k.).

160

Art. 115 § 13 pkt 9 dodany zosta przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 20 maja 2010 r.
(Dz.U.2010.98.626) zmieniaj cej nin. ustaw z dniem 8 wrze nia 2010 r.

ci
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Ins
4.

Pozosta e podmioty pe ni ce funkcj publiczn

z 13 czerwca 2003 r. ustawodawca przes dzi ostatecznie,

e pe nienie

tyt

Nowel

funkcji publicznej nie jest - na gruncie prawa karnego - atrybutem wy cznie
funkcjonariuszy publicznych. Cho stanowi oni bez w tpienia najliczniejsz grup

ut

osób pe ni cych funkcj publiczn w pa stwie, nie przes dza to jeszcze, e s jej
wy cznymi depozytariuszami. Poza tym, ustawodawca stara si okre li kryteria, na

m
Wy

podstawie których mo na by oby ustali kr g osób, które pe ni

funkcj publiczn

mimo, i nie s funkcjonariuszami publicznymi w rozumieniu nadanym temu poj ciu
w art. 115 § 13 k.k. Niestety nie w pe ni si z tego wywi za . W literaturze pojawi y si
ju

g osy krytyczne pod adresem nowowprowadzonej definicji legalnej osoby

pe ni cej funkcj

publiczn

(art. 115 § 19 k.k.). Zarzucono jej,

e jest nieostra,

niejasna, daje podstawy do przyj cia ró norodnych interpretacji161 oraz stwarza

iar

zagro enie rozci gni cia kryminalizacji przest pstwa sprzedajno ci (art. 228 k.k.)
poza granice jego rodzajowego przedmiotu ochrony, jakim jest dzia alno

instytucji

pa stwowych oraz samorz du terytorialnego162.

uS

Zgodnie z art. 115 § 19 k.k., osobami pe ni cymi funkcj

publiczn

s

- poza

funkcjonariuszem publicznym - trzy inne kategorie osób wymienione w tre ci tego
przepisu, a mianowicie:

pra

1)

cz onek organu samorz dowego,

2)

osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponuj cej

rodkami

publicznymi, chyba e wykonuje wy cznie czynno ci us ugowe,

wie

3)

inna osoba, której uprawnienia i obowi zki w zakresie dzia alno ci publicznej
okre lone lub uznane przez ustaw
umow mi dzynarodow .

lub wi

Rzeczpospolit

Polsk

wo

dli

161

J. Majewski [w:] G. Bogdan, Z. wi kalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W .
Wróbel, A. Zoll: op.cit., s. 1478 i 1480-1481.
162

M. Filar: Zakres poj ciowy znamienia pe nienie funkcji publicznej na gruncie art. 228 k.k., Palestra
nr 7-8 z 2003 r. s. 64-65.
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Ins
4.1.

Cz onek organu samorz dowego

tyt

Poj cie cz onka organu samorz dowego, o którym mowa w art. 115 § 19 k.k., nale y

wyja ni

w

powi zaniu

z

tre ci

definicji

funkcjonariusza

publicznego,

w

szczególno ci za przepisów art. 115 § 13 pkt 2, 4 i 5 k.k., na mocy których status

ut

funkcjonariusza publicznego uzyskali: radny, osoba b
samorz du terytorialnego oraz osoba b

ca pracownikiem organu

ca pracownikiem organu kontroli

samorz du terytorialnego. Z zestawienia tych przepisów wynika, e pe nienie funkcji

m
Wy

publicznej w obszarze samorz du terytorialnego zosta o w czone w zakres
dzia alno ci funkcjonariusza publicznego (art. 115 § 13 k.k.). Z kolei, pe nienie funkcji
publicznej w innych postaciach samorz du pozostawiono osobom nie b

cym

funkcjonariuszami publicznymi.

Zakres terminu „cz onek organu samorz dowego” obejmuje zatem cz onka organu

iar

ka dego samorz du, innego ni samorz d terytorialny. Chodzi tu o tzw. samorz dy
specjalne, obecne w ró nych dziedzinach
do

ustroju

Rzeczpospolitej

uS

wprowadzenia

ycia spo ecznego, jako konsekwencja
Polskiej

zasady

spo ecze stwa

obywatelskiego163. Po ród nich Konstytucja RP wymienia na pierwszym miejscu tzw.
samorz dy

zawodowe,

reprezentuj ce

publicznego i sprawuj ce piecz

osoby

wykonuj ce

zawody

zaufania

nad nale ytym wykonywaniem tych zawodów w

pra

granicach interesu publicznego i dla jego ochrony (art. 17 ust . 1 K), np. samorz d
adwokacki, radcowski, notarialny czy lekarski. Poza tym wyró nia si jeszcze „inne
postacie samorz du” stworzone w drodze ustawy (art. 17 ust. 2 K), np. ró ne

rzemie lniczego) czy samorz d wyznaniowy.

wie

odmiany samorz du gospodarczego (izby gospodarcze, organizacje samorz du

Poj cie „cz onek organu samorz dowego” dotyczy zatem ka dej postaci prawnie

dli

dzia aj cego samorz du, za wyj tkiem samorz du terytorialnego, ale czy dotyczy
ono cz onka ka dego organu danego samorz du i czy ka dy cz onek samorz du
specjalnego realizuje funkcj

publiczn

zawsze podczas pe nienia swojej roli

wo

korporacyjnej? Pytanie to nie jest pozbawione podstaw, albowiem decyzje organów
samorz dów specjalnych - w odró nieniu od organów samorz du terytorialnego czy
instytucji pa stwowych - bardzo cz sto nie maj
163

wcale charakteru w adztwa

Szerzej na ten temat L. Garlicki: Polskie ..., s. 68-72 i 271-272.

ci
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publicznego, tzn. nie s

jednostronnym, w adczym rozstrzygni ciem okre laj cym

sytuacj prawn jakiego podmiotu, dotycz jedynie wewn trznych spraw korporacji i

nie rodz skutków publicznoprawnych dla ogó u obywateli. Za przyk ad niech pos

tyt

sytuacja, w której dziekan okr gowej rady adwokackiej przyjmuje korzy

y

maj tkow

od mened era pewnego hotelu w zamian za, dajmy na to, wybór tego w

nie hotelu

ut

na zorganizowanie dorocznego balu sylwestrowego adwokatów. Trudno w tym
wypadku mówi o realizowaniu jakiego w adztwa publicznego, a w konsekwencji o
pe nieniu funkcji publicznej. Pojawia si

zatem w tpliwo

czy ustawodawca nie

m
Wy

poszed za daleko przy konstruowaniu definicji legalnej poj cia osoba pe ni ca
funkcj publiczn (art. 115 § 19 k.k.) i nie zaliczy do grona depozytariuszy funkcji
publicznej osób, które w istocie rzeczy adnej funkcji publicznej nie pe ni ?
W zakresie przedstawionych powy ej w tpliwo ci odnotowano w literaturze dwa
stanowiska. J. Majewski stwierdza krótko, e skoro ustawa nie czyni w tej materii

iar

adnego rozró nienia, nale y przyj
samorz dowego”

chodzi

o

,

cz onka

e w sformu owaniu „cz onek organu
ka dego

organu

danego

samorz du

uS

(argumentum lege non distinguente). Zgodnie z tym stanowiskiem cz onkami
organów samorz dowych byliby nie tylko cz onkowie organów wykonawczych, ale
równie

cz onkowie innych przewidzianych ustaw

organów danej korporacji, np.

organu uchwa odawczego (zgromadzenia ogólnego), organu orzekaj cego w

natomiast

co

do

drugiej

kwestii,

a

pra

sprawach dyscyplinarnych czy organu rewizyjnego. J. Majewski nie wypowiada si
mianowicie

czy

cz onkowie

organów

samorz dowych zawsze pe ni funkcj publiczn w zakresie swoich korporacyjnych
ról.

wie

Odmienne stanowisko zaj

w tej sprawie M. Filar. Jego zdaniem, poj cie „cz onka

organu samorz dowego” nale y ograniczy w drodze wyk adni do: „(...)
cz onka organu samorz du korporacyjnego o charakterze przedstawicielskim

dli

-

wybieralnym przez zgromadzenie ogólne cz onków danej korporacji do

mi dzy

takimi

zgromadzeniami

ogólnymi

wykonawczych samorz du);
-

(a

wo

kierowania i administrowania sprawami samorz du korporacji w okresach
wi c

cz onka

organów

który równocze nie, w zakresie swych obowi zków wynikaj cych z ustawy,
podejmuje decyzje o charakterze publicznoprawnym, tj. wywieraj ce skutki

ci
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Ins

prawne „na zewn trz” poza sfer

ograniczone s

korporacyjn , nawet je li decyzje takie

personalnie jedynie do osób wchodz cych w sk ad

korporacji”164.

tyt

Swoje stanowisko uzasadni m.in. potrzeb

„uratowania kryminalnopolitycznego

sensu znowelizowanego przepisu” i „nie doprowadzenia do granic absurdu”

ut

apownictwa biernego165. M. Filar

podmiotowej sfery penalizacji przest pstwa
podwa

przy tej okazji zasadno

rozci gni cia poj cia „cz onek organu

m
Wy

samorz dowego” na wszystkie organy samorz dów, w tym zw aszcza na wybranych
ad hoc delegatów na zgromadzenia ogólne poszczególnych korporacji (jak np.
okr gowy zjazd lekarzy), b

cych - w wietle prawa korporacyjnego - organami

samorz dów specjalnych.
„funkcjonariuszy”

Zwróci

samorz dów

uwag ,

e

decyzje

korporacyjnych

„wewn trzkorporacyjny” i nie kreuj

z

podejmowane

regu y

maj

przez

charakter

skutków prawnych si gaj cych „na zewn trz”

iar

poza samorz d. W zwi zku z tym wyrazi obaw , e definicja osoby pe ni cej funkcj
publiczn

w jej obecnym kszta cie mo e doprowadzi
punktu

widzenia

rozszerzenia

uS

kryminalnopolitycznego

do nieuzasadnionego z
kryminalizacji

ycia

spo ecznego na sprawy „wewn trzkorporacyjne”, do za atwienia których ka dy
samorz d ma stosowne, korporacyjne instrumenty prawne „(...) i nie wida powodów,
dla

których

pa stwo

mia oby

Zwróci

‘swoimi

równie

r koma’

uwag ,

pra

wewn trzkorporacyjnych”166.

za atwi

e

sprawy

patologii

poj cie

„organu

samorz dowego” u yte w art. 115 § 19 k.k. nie mie ci si w intytulacji rozdzia u XXIX
k.k., który - przynajmniej na gruncie wyk adni j zykowej - chroni jedynie
prawid owo

dzia ania instytucji pa stwowych i samorz du terytorialnego.

wie

Zdaniem M. Filara, recept w tym stanie rzeczy mog oby by zastosowanie wyk adni
zaw

aj cej poj cia cz onka organu samorz dowego tylko do cz onków organów

wykonawczych i to w zakresie w jakim podejmuj

oni decyzje o charakterze

dli

publicznoprawnym. Na tej zasadzie podmiotem sprzedajno ci b dzie cz onek
164

M. Filar: Zakres poj ciowy ..., s. 66.

wo

165

Jako przyk ad przekroczenia granic absurdu M. Filar przytacza opis sytuacji, w której za
przest pstwo apownictwa biernego poci gni ty zosta by do odpowiedzialno ci karnej delegat na
okr gowy zjazd lekarzy, który w zamian za zg oszenie kandydatury, np. na cz onka komisji rewizyjnej
przyj by od innej delegatki na ten zjazd korzy osobist w postaci odbycia stosunku p ciowego, co
by oby - w ramach wyk adni gramatycznej - w obecnym kszta cie przepisu art. 115 § 19 k.k. w pe ni
mo liwe. Ibidem.
166

Ibidem, s. 67.

ci
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okr gowej rady lekarskiej, który przyjmuje apówk

od lekarza ubiegaj cego si

o

przyznanie prawa do wykonywania zawodu, poniewa decyzja o przyznaniu prawa
do wykonywania zawodu - pomimo, e dotyczy cz onka korporacji - wywo uje skutki

tyt

zewn trzne, a zatem ma publicznoprawny charakter. Lekarz taki uzyskuje na
przyk ad prawo do wydawania ró nego rodzaju za wiadcze . Nie b dzie natomiast

ut

podmiotem przest pstwa z art. 228 k.k. przewodnicz cy okr gowej izby lekarskiej,
który w zamian za korzy

maj tkow zawiera kontrakt na sprz tanie pomieszcze

zajmowanych przez izb

z okre lon

firm , gdy

jest to sprawa wy cznie

m
Wy

„wewn trzkorporacyjna”.

Reasumuj c, interpretacja nowowprowadzonej definicji osoby pe ni cej funkcj
publiczn w punkcie w jakim dotyczy ona cz onka organu samorz dowego wywo

a

wyra ne rozbie no ci w pogl dach niektórych przedstawicieli doktryny. Jest to
sygna , e przyj te przez ustawodawc

kryterium pozostawania cz onkiem organu

iar

samorz dowego nie jest - jako jeden z wyznaczników pe nienia funkcji publicznej wystarczaj co ostre. W tpliwo ci, jakie w krótkim okresie czasu obowi zywania

uS

przepisu art. 115 § 19 k.k. naros y wokó tej kategorii osób z pewno ci
niedalekiej perspektywie stan si przedmiotem rozwa
Nale y zgodzi , si

ju

w

S du Najwy szego.

z pogl dem sformu owanym przez M. Filara,

e kategoria

pra

„organu samorz dowego” - w rozumieniu organu samorz du specjalnego - nie mie ci
si w rodzajowym przedmiocie ochrony przest pstw apownictwa, którym zgodnie z
tre ci

intytulacji rozdzia u XXIX k.k. jest dzia alno

samorz du terytorialnego. W zwi zku z tym nale

instytucji pa stwowych i
oby rozwa

potrzeb

wie

wyeliminowania tej niespójno ci w drodze interwencji ustawodawczej, która powinna
odpowiednio rozszerzy zakres wspomnianej intytulacji, b

wyostrzy zakres

poj cia „cz onek organu samorz dowego” tak, aby pe nienie funkcji publicznej sta o
si atrybutem tylko tych cz onków samorz du korporacyjnego, którzy

dli

w zakresie swych obowi zków wynikaj cych z ustawy, podejmuj

decyzje o

wo

charakterze publicznoprawnym, tj. decyzje wywieraj ce skutki prawne „na zewn trz”,
poza sfer korporacji.

Do tego czasu postulowane wyostrzenie zakresu poj cia „cz onek organu
samorz dowego” mo na osi gn

np. jak proponuje to M. Filar, w drodze wyk adni

ci
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funkcjonalnej poprzez zaw

enie tej kategorii sprawców do grupy osób b

cych

cz onkami samorz dowych organów wykonawczych, w zakresie w jakim podejmuj

decyzje o charakterze publicznoprawnym. Jako alternatywne rozwi zanie mog oby

tyt

pos

odwo anie si

pomocniczo do art. 115 § 13 pkt 4 k.k., zgodnie z którym

status funkcjonariusza publicznego, b

cego jednocze nie osob pe ni

funkcj

ut

publiczn (por. art. 115 § 19 k.k.), przys uguje „innej osobie w zakresie, w którym
uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych”. W literaturze ju
wcze niej zwracano uwag , e w kr gu „innych osób” wymienionych w tre ci art. 115

m
Wy

§ 13 pkt 4 k.k. znajduj

legitymacji ustawowej maj

si

cz onkowie korporacji zawodowych, którzy z racji

prawo do wydawania decyzji administracyjnych167.

Ograniczenie zakresu poj cia „cz onek organu samorz dowego” tylko do osób
uprawnionych

do

wydawania

decyzji

administracyjnych

przest pstwa sprzedajno ci i przekupstwa chroni

e

- funkcjonalnie rzecz

dzia alno ci instytucji pa stwowych, jak

iar

ujmuj c - istot

b

zagwarantuje,

jest pe nienie funkcji

publicznej, w tym wypadku scedowanej przez pa stwo na r ce przedstawicieli
samorz dów.

uS

4.2. Osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponuj cej
publicznymi

rodkami

pra

Kolejn kategori osób pe ni cych funkcj publiczn s zgodnie z art. 115 § 19 k.k.
osoby

zatrudnione

w jednostkach

organizacyjnych

dysponuj cych

rodkami

publicznymi, chyba e wykonuj w nich wy cznie czynno ci us ugowe.

funkcj

publiczn

wykonuj ce

wie

Z przyj tego przez ustawodawc

sposobu okre lenia tej kategorii osób pe ni cych

jedynie u ycie kryterium negatywnego, wy czaj cego osoby

wy cznie

czynno ci

us ugowe

nie

wzbudzi o

karnego z 1969 r., u yte w nim, jako kryterium zaw

pod rz dami kodeksu

dli

interpretacyjnych. Ograniczenie tej tre ci znane by o ju

w tpliwo ci

aj ce definicj funkcjonariusza

publicznego (por. art. 120 § 11 d.k.k.). W tej samej roli zastosowano je równie w

wo

obowi zuj cym kodeksie karnym (por. art. 115 § 13 pkt 4 i 5 k.k.). Wielokrotnie

167
Por. A. Marek, który wskazuje na „osoby we w adzach samorz du zawodowego”, A. Marek:
Kodeks ..., s. 343 oraz M. Surkont, który wymienia w tym kontek cie prezesa rady adwokackiej, M.
Surkont: apownictwo ..., s. 44.

ci
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Ins

wypowiadali si

te

na ten temat przedstawiciele doktryny, a ich dotychczasowe

ustalenia zachowuj

w tej kwestii walor aktualno ci (Por. tak e s. 57 tego

opracowania)168.

tyt

Pozosta e elementy sk adaj ce si

na opis tej grupy osób pe ni cych funkcj

publiczn wymagaj ju szerszego komentarza.

ut

Na pocz tek, zwraca uwag

fakt,

e ustawodawca - inaczej ani eli w przypadku

charakterystyki funkcjonariusza publicznego - nie u

w tre ci komentowanego

m
Wy

przepisu poj cia „pracownik” tylko „osoba zatrudniona” w jednostce organizacyjnej
dysponuj cej rodkami publicznymi169. Ta wyra na odmienno
prowadzi do wniosku,
przynajmniej cz

e intencj

przyj tej stylizacji

ustawodawcy by o nadanie tym poj ciom

ciowo ró nych znacze .

Poj cia „pracownik” i „osoba zatrudniona” zosta y zaczerpni te z prawa pracy i

iar

nale y interpretowa

je w zgodzie ze znaczeniem nadanym im w tej dziedzinie

prawa. W prawie pracy przyjmuje si ,

e mi dzy poj ciem „osoba zatrudniona” i

osob

uS

poj ciem „pracownik” zachodzi relacja nadrz dno ci, tzn., ka dy pracownik jest
zatrudnion , ale nie ka da osoba zatrudniona jest pracownikiem. Dla

odró nienia

kategorii

zatrudnionej nie b

osoby

zatrudnionej

b

cej

pracownikiem

od

osoby

cej pracownikiem zasadnicze znaczenie ma prawna podstawa

pra

zatrudnienia. Zgodnie z art. 2 k.p. pracownikiem jest osoba zatrudniona jedynie na
podstawie umowy o prac , powo ania, wyboru, mianowania lub spó dzielczej umowy
o prac . Z kolei jako prawn podstaw zatrudnienia osoby nie b
o dzie o, umow

kontrakt mened erski.

zlecenia, umow

wie

wymienia si , np. umow

cej pracownikiem
o zarz dzanie czy

Z punktu widzenia wyk adni przepisu art. 115 § 19 k.k. nale y przyj

zatem,

ustawodawca wi

nie tylko z

wo

dli

e nadanie statusu osoby pe ni cej funkcj publiczn

e

168

Por. A. Spotowski: Poj cie funkcjonariusza ..., s. 307, L. Gardocki: O podmiocie ..., s. 809 oraz J.
Majewski [w:] G. Bogdan, Z. wi kalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W .
Wróbel, A. Zoll: op.cit., s. 1456.
169

Por. art. 115 § 13 pkt 4 k.k. w którym do grupy funkcjonariuszy publicznych zaliczono: pracowników
administracji rz dowej, pracowników innego organu pa stwowego oraz pracowników organu
samorz du terytorialnego. Podobnie w art. 115 § 13 pkt 5 k.k. wymienia si pracowników organu
kontroli pa stwowej lub organu kontroli samorz du terytorialnego.
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Ins

pozostawaniem w stosunku pracy, ale wychodz c naprzeciw realiom rynku pracy

uwzgl dnia równie inne dopuszczone prawem podstawy zatrudnienia170.

tyt

Miejscem zatrudnienia osoby pe ni cej funkcj

publiczn

jest zgodnie z tre ci

przepisu art. 115 § 19 k.k. jednostka organizacyjna dysponuj ca

rodkami

publicznymi. Ustawodawca nie informuje bli ej w jakiej formie prawnej prowadzi

ut

swoj dzia alno

wspomniana „jednostka organizacyjna” oraz czego ta dzia alno

mo e dotyczy . O Górniok zak ada, e mo e ni by nie tylko organ czy instytucja,

dzia alno
asno ci

m
Wy

ale równie inne jednostki organizacyjne, w tym podmioty uprawiaj ce wy cznie
gospodarcz ,

jak:

spó ki,

spó dzielnie,

przedsi biorstwa

b

ce

osoby fizycznej, a tak e ró nego rodzaju organizacje spo eczne, jak

fundacje czy stowarzyszenia171. Jedynym wyra nie zastrze onym ograniczeniem jest
„dysponowanie rodkami publicznymi”.

iar

ziej natomiast interpretuje poj cie jednostki organizacyjnej dysponuj cej rodkami
publicznymi J. Majewski, który zastrzega, e kategoria ta „z ca

pewno ci ” nie

mo e obejmowa wszelkich jednostek, które w swej dzia alno ci wykorzystuj

rodki

uS

publiczne, niezale nie od sposobu ich pozyskania172. Jak twierdzi „(...) chodzi tu
wy cznie o jednostki, których dzia alno
z za

, jako s

ca realizacji zada publicznych,

enia ma by finansowana z rodków publicznych, oraz jednostki, do których
nale y

administrowanie

rodkami

publicznymi,

pra

zada

w

tym

ich

rozdysponowywanie”173. Poj cie to obejmuje wi c pa stwowe i samorz dowe
jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 5 ustawy o finansach
publicznych z 26 listopada 1998 r.174 (np. Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

wie

Niepe nosprawnych) oraz inne jednostki je eli powierzono im administrowanie

dli

170
Za szerokim interpretacj
poj cia „osoby zatrudnionej”, z uwzgl dnieniem innych ni
charakterystyczne dla stosunku pracy podstaw zatrudnienia, opowiedzia si równie J. Majewski [w:]
G. Bogdan, Z. wi kalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W . Wróbel, A. Zoll:
op.cit., s. 1483.

wo

171
O. Górniok [w:] O. Górniok, W. Kozielewicz, E. P ywaczewski, B. Kunicka-Michalska, R. Zaw ocki,
B. Michalski, J. Skorupka, red. A. W sek: Kodeks karny. Cz
szczególna. Komentarz. Tom II,
Warszawa 2004, s. 61-62.
172

J. Majewski [w:] G. Bogdan, Z. wi kalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W .
Wróbel, A. Zoll: op.cit., s. 1482-1483.
173

Ibidem.

174

Ustawa z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z pó n.
zm.
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rodkami

publicznymi

(np.

Bank

Gospodarstwa

Krajowego

jako

podmiot

administruj cy Krajowym Funduszem Mieszkaniowym)175.

tyt

Poj cie rodków publicznych jest znane ustawie z 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych. Zgodnie z definicj legaln tego poj cia zawart w art. 3 ust. 1 ustawy,
rodkami publicznymi s :

ut

1)

dochody publiczne;

2)

rodki pochodz ce ze

róde zagranicznych, niepodlegaj ce zwrotowi, z

m
Wy

wy czeniem rodków okre lonych w pkt 2a i 2b;
2a)

rodki pochodz ce z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ci Unii
Europejskiej;

2b)

rodki pochodz ce z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i
Gwarancji Rolnej;

iar

3)

przychody z bud etu pa stwa i bud etów jednostek samorz du terytorialnego
oraz innych

jednostek

uS

pochodz ce:

zaliczanych do sektora finansów publicznych

a) ze sprzeda y papierów warto ciowych oraz z innych operacji finansowych,
b) z

prywatyzacji

maj tku

Pa stwa

oraz

maj tku

jednostek

pra

samorz du terytorialnego,

Skarbu

c) ze sp at po yczek udzielonych ze rodków publicznych,
d) z otrzymanych po yczek i kredytów;
4)

przychody jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych uzyskiwane

wie

w zwi zku z prowadzon przez nie dzia alno ci pochodz ce z innych róde .
Przepisy ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych reguluj

równie

kwestie zwi zane z rodzajami dotacji i zasadami ich udzielania (por. 69 ust. 1 i art.

dli

70-74).

W zwi zku z powy szym rodzi si pytanie, o rol jak maj do odegrania przepisy

wo

ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych dla wyk adni poj cia rodków
publicznych wprowadzonego do tre ci przepisu art. 115 § 19 k.k. Wydaje si , e
175

Oba przyk ady zosta y przywo ane za J. Majewskim. J.Majewski [w:] G. Bogdan, Z. wi kalski, P.
Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W . Wróbel, A. Zoll: op.cit., s. 1482-1483.
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Ins
racj

ma tu J. Majewski, który twierdzi,

e poj cie

zwrocie „jednostka organizacyjna dysponuj ca

rodków publicznych u yte w

rodkami publicznymi” nale y - na

gruncie prawa karnego - rozumie zgodnie z definicj legaln tego terminu zawart w

tyt

art. 3 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, która jest podstawowym aktem
prawnym reguluj cym t materi w polskim porz dku prawnym176. Odmienny pogl d

ut

osi O. Górniok, dla której ustawa o finansach publicznych z 26 listopada 1998 r.
pe ni jedynie rol pomocnicz i jako taka nie stanowi przeszkody dla ewentualnego
modyfikowania znaczenia terminu „ rodki publiczne” ze wzgl du na specyfik zada

m
Wy

stawianych prawu karnemu177.

Jak do tej pory najwi ksze kontrowersje wokó zwrotu „osoba zatrudniona w
jednostce organizacyjnej dysponuj cej rodkami publicznymi” wzbudzi o wyra enie
„dysponowa ”. I nie chodzi tu o znaczenie tego pojedynczego s owa, cho
zauwa

jak

a O. Górniok, nie by o ono jeszcze nigdy poddane wyk adni w polskim

iar

prawie karnym178. Najwi cej krytycznych ocen zebra kontekst, w jakim s owo
„dysponowa ” zosta o u yte.

uS

Literalne odczytanie zwrotu „osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej
dysponuj cej

rodkami

publicznymi”

wskazuje,

e

dysponentem

rodków

publicznych jest jednostka organizacyjna, nie za osoba w niej zatrudniona. To z
e w obecnym brzmieniu komentowanego

pra

kolei prowadzi dalej do spostrze enia,

przepisu pe nienie funkcji publicznej powi zane zosta o jedynie z faktem zatrudnienia
w okre lonej jednostce organizacyjnej dysponuj cej

rodkami publicznymi i jest

niezale ne od tego, czy osobie zatrudnionej przys uguj jakiekolwiek kompetencje w

wie

zakresie dysponowania tymi rodkami czy te nie. W ten sposób rodzi si trudna do
zaakceptowania

konsekwencja

dotycz ca

zakresu

odpowiedzialno ci

za

przest pstwa sprzedajno ci (art. 228 k.k.) i przekupstwa (art. 229 k.k.). Rozpatrzmy

dli

176

J. Majewski [w:] G. Bogdan, Z. wi kalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W .
Wróbel, A. Zoll: op.cit., s. 1481-1482.

wo

177
O. Górniok [w:] O. Górniok, W. Kozielewicz, E. P ywaczewski, B. Kunicka-Michalska, R. Zaw ocki,
B. Michalski, J. Skorupka, red. A. W sek: op.cit., s. 62.
178

O. Górniok twierdzi, e wyra enie „dysponowa ” jest pokrewne zaczerpni tym z j zyka potocznego
wra eniom: rozporz dza , zarz dza , zajmowa si , cho nie jest z nimi równoznaczne. Dlatego nie
mo na mu przypisa tak szerokiego znaczenia, jaki wyk adnia nada a „zajmowaniu si sprawami
maj tkowymi” w czaj c w zakres tej czynno ci nie tylko decydowanie i wspó decydowanie ale
równie wp ywanie na tre decyzji. O. Górniok [w:] O. Górniok, W. Kozielewicz, E. P ywaczewski, B.
Kunicka-Michalska, R. Zaw ocki, B. Michalski, J. Skorupka, red. A. W sek: op.cit., s 62.
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na przyk adzie art. 228 k.k. Otó , w wyniku zastosowania czysto gramatycznej

wyk adni przepisów art. 228 k.k. w zw. z art. 115 § 19 k.k., za sprawc przest pstwa

sprzedajno ci mog aby zosta

tyt

organizacyjnej dysponuj cej

uznana ka da osoba zatrudniona w jednostce
rodkami publicznymi nawet, gdy z racji swego

stanowiska czy pe nionej funkcji nie mia a w ogóle uprawnie

do dysponowania

ut

rodkami publicznymi, rzecz jasna za wyj tkiem osób wykonuj cych czynno ci
us ugowe.

m
Wy

Dla przypisania sprawstwa przest pstwa sprzedajno ci decyduj ce by oby zatem
czysto formalne kryterium „pozostawania zatrudnionym”, a nie kryterium posiadania
faktycznych uprawnie

do dysponowania

rodkami publicznymi. W takim stanie

rzeczy nasuwa si pytanie, czy zakres kryminalizacji przest pstwa z art. 228 k.k., po
odczytaniu go w zwi zku z aktualnym brzmieniem art. 115 § 19 k.k., w punkcie, w
którym mowa jest o „osobie zatrudnionej w jednostce organizacyjnej dysponuj cej

iar

rodkami publicznymi”, nie zosta nakre lony nazbyt szeroko? Przy takiej wyk adni,
jak zaprezentowana powy ej, penalizacji poddano by wszak zachowania osób, które
wykonuj

adnych

w adczych

uprawnie

uS

nie

konsekwencje. Po rednio w tpliwo

kreuj cych

publicznoprawne

ta dotyczy równie przest pstwa przekupstwa

(art. 229 k.k.), w którym znami pe nienia funkcji publicznej zosta o wprowadzone do
opisu strony przedmiotowej czynu.

pra

W literaturze zwrócono uwag ,

e takie uj cie jest szersze w porównaniu z

dotychczasowym stanowiskiem reprezentowanym przez S d Najwy szy, który przy
ustalaniu zakresu podmiotu przest pstwa sprzedajno ci, wi za - jak do tej pory -

wie

dysponowanie rodkami publicznymi z osob sprawcy i zakresem jego kompetencji,
nie za

z jednostk

organizacyjn , w której sprawca jest zatrudniony179. Np. w

uchwale z 28 marca 2002 r., S d Najwy szy stwierdzi ,

e: „Pe nienie funkcji

publicznej w rozumieniu art. 228 § 1 k.k. obejmuje tylko takie czynno ci wykonywane

dli

przez Prezesa Zarz du Spó dzielni Mieszkaniowej (...), które wi
dysponowaniem rodkami publicznymi”180.

si

z

wo

179

Tak O. Górniok [w:] O. Górniok, W. Kozielewicz, E. P ywaczewski, B. Kunicka-Michalska, R.
Zaw ocki, B. Michalski, J. Skorupka, red. A. W sek: op.cit., s. 62-63.
180

Uchwa a S du Najwy szego z 28 marca 2002 r., I KZP 35/01, OSN 2003, Nr 1, poz. 7.
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Odnotowano równie

g osy jednoznacznie krytyczne. M. Filar, nawi zuj c do

pierwotnej wersji przepisu sprzed poprawki Senatu (druk sejmowy 869), zgodnie z
któr

osob

pe ni

funkcj

publiczn

mia a by

„osoba dysponuj ca

rodkami

tyt

publicznymi z racji zajmowanego stanowiska lub pe nionej funkcji”, oceni aktualny
kszta t art. 115 § 19 k.k., jako zmian
danego

ut

miejsce po

w tym punkcie „ca kowicie chybion ”181. W

kryterium merytorycznego,

jakim

jest

uprawnienie

do

dysponowania rodkami publicznymi z racji zajmowanego stanowiska lub pe nionej
funkcji, Senat RP opar uznanie danej osoby za podmiot przest pstwa sprzedajno ci

m
Wy

na czysto formalnym kryterium „bycia zatrudnionym”. Tymczasem, jak twierdzi M.
Filar, samo formalne zatrudnienie w „jednostce organizacyjnej dysponuj cej
rodkami publicznymi” - w wietle rodzajowego przedmiotu ochrony rozdzia u XXIX
k.k. - „nie mo e stanowi wystarczaj cej podstawy dla takiego uznania (cho jest
warunkiem koniecznym w tym wzgl dzie)”182. W obecnym brzmieniu przepisu art.

wniosku,

iar

115 § 19 k.k., po zastosowaniu wyk adni gramatycznej, nale
e podmiotem sprzedajno ci mo e sta

zatrudniona w jednostce organizacyjnej, nie mia a

staniu si

do

osoba, która, b

c

adnych uprawnie

do

rodkami publicznymi i dysponowania takiego nie dokonywa a. „O

uS

dysponowania

si

oby bowiem doj

intraneusem w odniesieniu do tego przest pstwa decydowa oby wi c

jedynie proste kryterium zatrudnienia, a nie faktycznych uprawnie
zatrudnienia wynikaj cych”183.

z takiego

pra

Aby uratowa kryminalnopolityczny sens przepisu art. 228 k.k., M. Filar postuluje
zaw

enie w drodze wyk adni funkcjonalnej zakresu poj cia „osoba zatrudniona w

jednostce organizacyjnej dysponuj cej
zatrudnionych

ale równie

wie

tylko

rodkami publicznymi” do kr gu osób nie

uprawnionych do

dysponowania

rodkami

publicznymi. Jak twierdzi: „Niezb dne zdaje si tu ponadto, by:

- osoba taka nie tylko by formalnie zatrudniona w takiej jednostce na stanowisku [nie

dli

wy cznie us ugowym], ale na mocy konkretnej ustawy lub na mocy indywidualnego
aktu administracyjnego wydanego w oparciu o tak ustaw dysponowa a rodkami

M. Filar: Zakres poj ciowy ..., s. 67-68.

182

Ibidem, s. 67.

183

Ibidem, s. 68.

wo

181

ci
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publicznymi i by rodki te trafi y do maj cej ustawowe podstawy prawne dyspozycji

tej osoby na mocy konkretnej regulacji ustawowej”184.

tyt

Dopiero przy tak zaw

onym podmiocie przest pstwa sprzedajno ci rodzajowym

dobrem chronionym staje si

na powrót dzia alno

instytucji pa stwowych i

samorz du terytorialnego. Potencjalny sprawca, który na podstawie przys uguj cych

ut

mu kompetencji dysponuje przekazanymi rodkami publicznymi, realizuje w zakresie
przeprowadzonej redystrybucji dóbr funkcj

publiczn , tzn. wykonuje w adcze

m
Wy

uprawnienia o charakterze publicznoprawnym „w imieniu” i „w umocowanym
zast pstwie” organów instytucji pa stwowej lub samorz du terytorialnego. Je eli w
trakcie takiej redystrybucji wype nia znamiona przest pstwa okre lonego w art. 228
k.k., narusza dobro prawne chronione tym przepisem, w postaci - jak uj
prawid owo ci

publicznego

obrotu

w

pa stwie

i

to M. Filar -

„czysto ci”

decyzji

publicznoprawnych.

iar

4.3. Inna osoba w zakresie prowadzonej dzia alno ci publicznej

uS

Ostatni grup , z któr ustawodawca wi

e pe nienie funkcji publicznej s zgodnie z

art. 115 § 19 k.k. in fine inne osoby, których uprawnienia i obowi zki w zakresie
dzia alno ci publicznej s

okre lone lub uznane przez ustaw

lub wi

pra

Rzeczpospolit Polsk umow mi dzynarodow .

Ten sposób zdefiniowania osoby pe ni cej funkcj

publiczn , b

cy wynikiem

senackiej poprawki zg oszonej w trakcie prac nad ustaw z 23 kwietnia 2003 r.185,

wie

zrodzi w literaturze przekonanie, e obecny kszta t przepisu art. 115 § 19 k.k. musi
doprowadzi w najbli szej praktyce jego stosowania do powstania wielu rozbie no ci
interpretacyjnych186. Poj cie prowadzenia dzia alno ci publicznej - kluczowe dla
ustalenia zakresu znaczeniowego tej kategorii osób - to nie to samo co pe nienie

dli

184

Ibidem, s. 67.

185

wo

Pierwotna wersja ustawy uchwalonej przez Sejm w dniu 23 kwietnia 2003 r. (druk Sejmowy 869),
przed przekazaniem jej Senatowi, przewidywa a w art. 115 § 19 k.k. nadanie statusu osoby pe ni cej
funkcj publiczn „(...) innej osobie podejmuj cej na podstawie ustawy lub wi
cej Rzeczpospolit
Polsk umowy mi dzynarodowej czynno ci o znaczeniu publicznym”.
186

Por. M. Filar: Zakres poj ciowy ..., s. 68-69, O. Górniok [w:] O. Górniok, W. Kozielewicz, E.
ywaczewski, B. Kunicka-Michalska, R. Zaw ocki, B. Michalski, J. Skorupka, red. A. W sek: op.cit., s.
63 oraz J. Majewski [w:] G. Bogdan, Z. wi kalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M.
Szewczyk, W . Wróbel, A. Zoll: op.cit., s. 1483.
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funkcji publicznej. Przypomnijmy, funkcj

publiczn

pe ni ten, kto na mocy

okre lonych regulacji ustawowych jest uprawniony do realizowania okre lonych

przejawów w adztwa publicznego, tj. od którego woli, zgodnie z przepisami prawa,

tyt

zale y wykreowanie okre lonego rozstrzygni cia rodz cego skutki w sferze
publicznoprawnej187.

Tymczasem

ut

zakwalifikowania jakiej

nie

jest

warunkiem

sine

qua

non

do

dzia alno ci jako publicznej wykonywanie jej w ramach

kompetencji w adczych. Np. pe nienie funkcji bieg ego s dowego, który nie wykonuje
w zwi zku z tym adnych kompetencji w adczych jest dzia alno ci

publiczn

188

,

m
Wy

podobnie jest dzia alno ci publiczn praca dziennikarza. W zwi zku z powy szym
po raz kolejny pojawia si problem, jak pogodzi tre

art. 115 § 19 z przedmiotem

ochrony przest pstwa sprzedajno ci, tj. dzia alno ci

instytucji pa stwowych oraz

samorz du terytorialnego, dla której realizowanie kompetencji w adczych (w adztwa
publicznego) jest warunkiem sine qua non.

iar

O. Górniok, powo uj c si

na orzecznictwo S du Najwy szego, proponuje, aby

kryterium wskazuj cym na publiczny charakter dzia alno ci by o „istnienie podstawy

uS

normatywnej danej dzia alno ci a w niej obowi zków lub uprawnie wykonywanych
przez dan osob ”189. Niestety cen , jak przysz oby zap aci za wprowadzenie tej
propozycji, by oby - na co zwraca uwag

sama Autorka - wydatne poszerzenie

zakresu znaczeniowego nazwy „osoba pe ni ca funkcj

eniach k.k. z 1997 r. zakresu przedmiotu

pra

dysharmonia wobec przyj tego w za

publiczn ” i pewna

ochrony dzia alno ci instytucji pa stwowych i samorz du terytorialnego. S ab stron
tej koncepcji jest równie to, e próbuje si

wyja ni budz cy w tpliwo ci zakres

sformu owania „inna osoba, której uprawnienia i obowi zki w zakresie dzia alno ci

wie

publicznej s okre lone lub uznane przez ustaw lub wi
umow

mi dzynarodow ” za pomoc

Rzeczpospolit Polsk

kryterium podstawy normatywnej, które jest

elementem sk adowym interpretowanego sformu owania - w art. 115 § 19 k.k. in fine

dli

mowa jest o uprawnieniach i obowi zkach okre lonych lub uznanych przez ustaw

M. Filar: Zakres poj ciowy ..., s. 68-69.

188

Tak J. Majewski [w:] G. Bogdan, Z. wi kalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk,
. Wróbel, A. Zoll: op.cit., s. 1484.

wo

187

189
Jako przyk ady O. Górniok wymienia: uchwa SN z 18 pa dziernika 2001 r, IKZP 9/01, OSN 2002
r., Nr 4, poz. 45 oraz uchwa SN z 28 marca 2002 r., I KZP 35/01, OSN 2003, Nr 1, poz. 30. O.
Górniok [w:] O. Górniok, W. Kozielewicz, E. P ywaczewski, B. Kunicka-Michalska, R. Zaw ocki, B.
Michalski, J. Skorupka, red. A. W sek: op.cit., s. 63.
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lub umow mi dzynarodow . Propozycja nie wprowadza zatem nic nowego poza to

co ju znajduje si w tre ci samego przepisu.

tyt

Na inne elementy charakteryzuj ce dzia alno
19 k.k. zwróci uwag

J. Majewski. Jego zdaniem pod poj ciem dzia alno ci

publicznej nale y rozumie

ut

realizacji zada
wywieraj

publiczn , o której mowa w art. 115 §

„dzia alno

w jakim

stopniu zinstytucjonalizowan ,

publicznych (a wi c odnosz cych si

lub przynajmniej mog

do ogó u) i

wywiera skutki w sferze publicznej"190. Nie

m
Wy

jest natomiast w opinii tego Autora niezb dne dla zakwalifikowania jakiej
dzia alno ci jako publicznej finansowanie jej ze rodków publicznych. W zwi zku z
tym podaje przyk ad arbitra s du polubownego, któremu strony podda y pod
rozstrzygni cie na podstawie kodeksu post powania cywilnego okre lony spór
prawny. Dzia alno

takiego arbitra nie jest finansowana ze rodków publicznych, a

nie ulega w tpliwo ci, e jest dzia alno ci publiczn . Podobnie nie jest konieczne, o

iar

czym by a ju

mowa powy ej, wykonywanie dzia alno ci publicznej w ramach

kompetencji w adczych (np. dzia alno

publiczna bieg ego s dowego), cho

konkordatowego).

5. Badanie aktowe

z 13 czerwca 2003 r. wprowadzono do kodeksu karnego definicj

pe ni cej funkcj

publiczn . Przyj te rozwi zanie wskazuje,

wyszed poza kr g podmiotów tradycyjnie

lubu

osoby

e ustawodawca

czonych z realizacj funkcji w adczych

pa stwa, daj c wyraz potrzeby obj cia kontrol

antykorupcyjn

dzia alno ci tak e

dli

innych podmiotów,

wie

Nowel

enia badania i jego przedmiot

pra

5.1. Za

uS

dodajmy taki zwi zek nie jest wykluczony (np. ksi dz katolicki udzielaj cy

które w wyniku procesu tzw. prywatyzacji zada

publicznych

uzyska y w ograniczonym zakresie kompetencj do podejmowania decyzji w adczych

wo

wobec jednostek lub dysponowania rodkami publicznymi.

190

J. Majewski [w:] G. Bogdan, Z. wi kalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W .
Wróbel, A. Zoll: op.cit., s. 1483-1484.
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Kilkuletnia perspektywa obowi zywania art. 115 § 19 k.k. uzasadnia potrzeb

przeprowadzenia badania praktyki stosowania definicji o.p.f.p. przez s dy i

prokuratury. Pos

y do tego sprawy o przest pstwa z art. 228 i 229 k.k., jako

tyt

statystycznie najliczniejsze w grupie przest pstw, dla których znami osoby pe ni cej
funkcj publiczn pozostaje relewantne z punktu widzenia ustawowego opisu czynu.

ut

Wzgl d na zasad nullum crimen sine lege certa niesie ze sob konieczno

oceny

elementów sk adowych definicji z art. 115 § 19 k.k. poprzez pryzmat ostro ci i

m
Wy

okre lono ci u ytych w niej sformu owa . Nie mniej wa nym za

eniem badania jest

próba ocena operacyjnej przydatno ci wprowadzonej definicji dla s dów i prokuratur,
które w procesie stosowania prawa wykorzystuj

przy identyfikowaniu pe nienia

funkcji publicznej kryteria wprowadzone przez ustawodawc w art. 115 § 19 k.k.
Ratio legis przyj tego rozwi zania sk ania z kolei do poddania analizie wp ywu, jaki

iar

na poszerzenie pola kryminalizacji przest pstw wykorzystuj cych znami o.p.f.p. ma
proces prywatyzacji zada publicznych, w tym specyfika dzia alno ci ró nych odmian
samorz du zawodowego i gospodarczego. Stawia to na porz dku dziennym pytanie

uS

o granice kryminalizacji, zw aszcza w kontek cie rodzajowego przedmiotu ochrony
przest pstw z rozdzia u XXIX k.k., a tak e polityczno-kryminalny sens cigania takich
zachowa na podstawie przepisów ukierunkowanych wprost na ochron dzia alno ci

pra

instytucji pa stwowych i samorz du terytorialnego.

Przedmiotem badania by y 354 sprawy o przest pstwa z art. 228 i 229 k.k.
prawomocnie zako czone w roku 2011. Z uwagi na du

liczb przest pstw z art.

wie

228 k.k. i art. 229 k.k., odnotowywan w statystykach Ministerstwa Sprawiedliwo ci
uznano za zasadne ograniczenie puli badawczej. W tym celu w drodze losowania
wytypowano 25% s dów spo ród s dów rejonowych, w których zapad y wyroki w
sprawach o przest pstwa sprzedajno ci i przekupstwa (oddzielnie dla grupy

dli

przest pstw z art. 228 k.k. i grupy przest pstw art. 229 k.k.). Na tej podstawie
uzyskano 354 sprawy karne. W ród nich znalaz o si 9 post powa zako czonych

wo

uniewinnieniem (4 z art. 228 k.k. i 5 z art. 229 k.k.), które nie zosta y wykorzystane w
badaniu. Pozosta e 345 post powa obj to badaniem aktowym. Z
- 26 spraw o przest pstwo z art. 228 k.k.;

o si na nie:

- 319 spraw o przest pstwo z art. 229 k.k.

ci
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Na tej podstawie wyodr bniono

cznie 631 przypadków badawczych (czynów

korupcyjnych): 239 z art. 228 k.k. i 392 z art. 229 k.k.

ut

tyt
wo

dli

wie

pra

uS

iar

m
Wy
ci
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5.2. Ustawowe kryterium pe nienia funkcji publicznej w praktyce s dów

tyt

Sprzedajno

Przekupstwo

cznie

(w lb)

(w lb)

Brak odniesienia

24

280

304

Funkcjonariusz publiczny (bez dalszej

23

9

32

0

3

3

7

1

8

1

0

1

0

3

3

17

0

17

0

3

3

167

93

260

ut

(w lb)

konkretyzacji)

m
Wy

Funkcjonariusz organu powo anego do ochrony
bezpiecze stwa publicznego (art. 115 §13 pkt 7
k.k.)

Osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej
dysponuj cej rodkami publicznymi
Umocowanie do dzia ania wynika z przepisu

iar

ustawy, dzia anie w oparciu o rodki publiczne191

Osoba, której uprawnienia i obowi zki w zakresie
dzia alno ci publicznej s okre lone przez ustaw

uS

Osoba zatrudniona w:

- jednostce organizacyjnej samorz du
terytorialnego,

- dysponuj cej rodkami publicznymi,

- której uprawnienia i obowi zki w zakresie

Osoba pe ni ca funkcj publiczna w pa stwie
obcym

192

Osoba pe ni ca funkcj publiczn (bez dalszej

wie

pra

dzia alno ci publicznej s okre lone przez ustaw

konkretyzacji)
Cz onek organu samorz dowego
cznie

0

0

0

239

392

631

wo

dli

191

W tym przypadku czyn pope niono 6.07 .1998 r., a wi c nie tylko przed wej ciem definicji legalnej
osoby pe ni cej funkcje publiczn (1.07.2003 r.), ale równie przed wej ciem w ycie obowi zuj cego
kodeksu karnego (1.09.1998 r.).
192

Chodzi o trzy przypadki z udzia em funkcjonariuszy bia oruskiej s

ci
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5.3. Rodzaje funkcji publicznej na podstawie badanych post powa

tyt

Rodzaj pe nionej funkcji publicznej

Sprzedajno

Przekupstwo

ut

(w lb)

cznie

(w lb)

(w lb)

0

1

1

Bieg y s dowy (lekarz)

1

0

1

0

3

3

0

4

4

Diagnosta w stacji obs ugi samochodów

11

26

37

Dyrektor Miejskiego O rodka Sportu i Wypoczynku

1

0

1

Dyrektor szko y (Publiczne Liceum Ogólnokszta

1

0

1

0

3

3

8

22

30

Celnik bia oruski
Celnik

m
Wy

Asesor komorniczy

ce)

iar

Egzaminator w Polskim Zwi zku Motorowodnym i
Narciarstwa Wodnego
Egzaminator

Wojewódzkiego

O rodka

uS

Drogowego

Ruchu

Funkcjonariusz Inspekcji Transportu Drogowego

0

1

1

Inspektor referatu ewidencji

73

0

73

wiadcze

Powiatowego Urz du Pracy

i informacji

pra
0

1

1

Inspektor Urz du Skarbowego

0

1

1

Starostwa

0

2

2

Kierownik ds. administracyjnych Oddzia u Krajowej

1

Inspektor

Wydzia u

Komunikacji

Powiatowego

Spó ki Cukrowej S.A. (spó ka z udzia em Skarbu
Pa stwa)
0

Kontroler w p atnej strefie parkowania

1

Kontroler biletów w rodkach komunikacji publicznej –

0

0

1

1

1

dli

Komornik s dowy

wie

Inspektor referatu ds. lokalowych Urz du Miejskiego

0

1

1

1

wo

prywatna firma
Kontroler biletów Zarz du transportu Miejskiego

0

4

Pe ni cy funkcj publiczn w s

52

41

93

28

245

273

bie zdrowia

Policjant

ci
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0

1

1

Stra nik graniczny

6

25

31

Stra nik Miejski

56

8

64

Stra nik Ochrony Kolei

0

2

2

239

392193

631

tyt

Pracownik Zak adu Ubezpiecze Spo ecznych

cznie

ut
wo

dli

wie

pra

uS

iar

m
Wy
193

W wi kszo ci przypadków w zdarzeniu korupcyjnym uczestniczy a osoba lub osoby pe ni ce jedn
funkcj publiczn . W tej grupie jednostka badawcza - czyn korupcyjny odpowiada a jednostce - rodzaj
pe nionej funkcji. Jednak e w dwóch przypadkach, w których policjant pe ni s
w patrolu
mieszanym ze stra nikiem miejskim, wprowadzono do dwie funkcje w przeliczeniu na czyn, co
zwi kszy o czna liczb rodzajów funkcji publicznej do 392 w porównaniu z liczb 390 czynów.

ci
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Jednostka organizacyjna

Przekupstw

w lb

o w lb

w lb

3

0

3

4

0

4

0

1

1

0

2

2

2

0

2

0

9

9

Zak ad

0

15

15

4

3

7

0

6

6

0

36

bie zdrowia

tyt

ws

Sprzedajno

uS

Ins
Pe ni cy f.p.

Dyrektor

administracyjny

Samodzielny

Publiczny

Zak ad Opieki Zdrowotnej

Dyrektor g ówny szpitala

Samodzielny

ut

szpitala

Lekarz orzecznik

Publiczny

cznie

Zak ad Opieki Zdrowotnej
Powiatowa

Komisja

m
Wy

Lekarska ds. orzekania o
niepe nosprawno ci

Lekarz orzecznik

Zak ad

Ubezpiecze

Spo ecznych

Lekarz prowadz cy

Samodzielny

Publiczny

Wojewódzki

Szpital

Specjalistyczny

iar

Lekarz prowadz cy

Przychodnia (b.d.)

Lekarz prowadz cy

Niepubliczny

Opieki Zdrowotnej
Lekarz prowadz cy

Szpital

-

Samodzielny

Publiczny Zak ad Opieki
Zdrowotnej
Lekarz rodzinny
specjalista

w

zakresie medycyny pracy

wiadczenie
zdrowotnej
pracowników

pra

Lekarz

Przychodnia (b.d.)

opieki

36

dla

prywatnej

firmy na podstawie umowy

Lekarz

specjalista

w

B.d.

zakresie medycyny ruchu
drogowego
Samodzielny
Wojewódzki

Publiczny

0

5

5

1

0

1

0

2

41

93

Szpital

Specjalistyczny
Samodzielny
Wojewódzki

Publiczny

2

Szpital

Specjalistyczny
cznie

52

ci
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Zast pca ordynatora

dli

Ordynator

wie

zlecenia

Ins

5.4. Kryteria identyfikuj ce o.p.f.p. oraz czynno ci le

ce w zakresie pe nienia

tyt

funkcji publicznej

ut

Asesor komorniczy

Kryterium identyfikuj ce o.p.f.p.:
zaliczenie do osób pe ni cych funkcj publiczn (bez dalszej konkretyzacji) – 1 raz

m
Wy

Czynno ci:

prowadzenie czynno ci egzekucyjnych na zlecenie komornika
Bieg y s dowy (lekarz)

Kryterium identyfikuj ce o.p.f.p.:

umocowanie do dzia ania w przepisie ustawy oraz dzia anie w oparciu o

rodki

iar

publiczne – 1 raz (czyn pope niono przed wej ciem w ycie art. 115 § 19 k.k.)
SR Katowice-Zachód w Katowicach, sygn. akt III K 556/09
Oskar ona, wykonuj c czynno ci bieg ego s dowego powo anego na mocy

uS

postanowienia s du powszechnego do wydawania opinii o stanie zdrowia
pokrzywdzonej, pe ni a funkcje publiczn . W orzecznictwie przyjmuje si ,

e o

pe nieniu funkcji mo na mówi w przypadku spe nienia dwóch kryteriów:
- normatywnego, zwi zanego z maj cym

ród o w przepisie rangi ustawowy

pra

umocowaniem danej osoby do okre lonego dzia ania (w tym przypadku by y to
[przepisy kodeksu post powania cywilnego, nak adaj ce na oskar ona obowi zek i
jednocze nie uprawnienie do wydania opinii zleconej przez s d);
rodki publiczne (co z kolei by o realizowane przez

pokrycie kosztów wynagrodzenia ze

wie

- oraz dzia ania w oparciu o

rodków pozostaj cych w dyspozycji s du,

stanowi cych wydatki bud etu pa stwa) por. Uzasadnienie postanowienia SN z
25.06.2004, V KK 74/04

dli

Czynno ci:

sporz dzenie opinii o stanie zdrowia osoby dla potrzeb post powania s dowego

Kryterium identyfikuj ce o.p.f.p.:
osoba pe ni ca funkcj publiczn w pa stwie obcym – 3 razy
Czynno ci:

wo

Celnik bia oruski

80

ci

odprawa tranzytowa adunku przewo onego przez granic z Bia orusi

Ins
Celnik

Kryterium identyfikuj ce o.p.f.p.:

brak odniesienia do kategorii osoby pe ni cej funkcj publiczn – 3 razy

tyt

zaliczenie do osób pe ni cych funkcj publiczn (bez dalszej konkretyzacji) – 1 raz
Czynno ci:

ut

ciganie przemytu wyrobów tytoniowych przez granic , odprawa celna samochodu
wywo onego z Polski, wydanie
wykroczenia

polegaj cego

na

wiadectwa uznania na naczep , ujawnienie
zamontowaniu

w

samochodzie

urz dzenia

m
Wy

zak ócaj cego prac tachografu.

Diagnosta w stacji obs ugi samochodów
Kryterium identyfikuj ce o.p.f.p.:

brak odniesienia do kategorii osoby pe ni cej funkcj publiczn – 5 razy

Czynno ci:

iar

zaliczenie do osób pe ni cych funkcj publiczn (bez dalszej konkretyzacji) – 32 razy

wykonywanie przegl dów technicznych pojazdów, dokonywanie wpisów w dowodach

uS

rejestracyjnych pojazdów o przeprowadzeniu badania technicznego, dopuszczanie
pojazdów do ruchu na drogach publicznych

Dyrektor Miejskiego O rodka Sportu i Wypoczynku
Kryterium identyfikuj ce o.p.f.p.:

pra

zaliczenie do osób pe ni cych funkcj publiczn (bez dalszej konkretyzacji) - 1 raz
Czynno ci:

wydawanie zgody na organizacj koncertów na terenie o rodka
ce)

wie

Dyrektor szko y (Publiczne Liceum Ogólnokszta
Kryterium identyfikuj ce o.p.f.p.:

zaliczenie do osób pe ni cych funkcj publiczn – 1 raz
Czynno ci:

dli

rekrutacja, zgoda na przyj cie nowego ucznia

Egzaminator w Polskim Zwi zku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego

wo

Kryterium identyfikuj ce o.p.f.p.:

uprawnienia i obowi zki w zakresie dzia alno ci publicznej s
ustaw – 3 razy
SR w Elbl gu, II K 1155/10

ci

81

okre lone przez

Ins

Byli osobami pe ni cymi funkcj publiczn . Wykonywali bowiem obowi zki z zakresu

dzia

publicznych i czynili to w oparciu o odpowiedni delegacj udzielona im przez

organy w adzy (rozporz dzenie Ministra Sportu z 9.06.2006 r. w sprawie uprawiania

tyt

eglarstwa, Dz. U. nr 105, poz. 712.). Funkcja ich by a przy tym bardzo wa na, gdy
podejmowane przez nich decyzje i wydawane w oparciu o nie patenty decydowa y o

ut

bezpiecze stwie obywateli.
Wchodz w zakres kategorii innej osoby, której uprawnienia i obowi zki w zakresie
dzia alno ci publicznej s

m
Wy

Rzeczpospolit

okre lone lub uznane przez ustaw

lub wi

ca

Polsk umow mi dzynarodow . Pod poj ciem „publiczny” s ownik

zyka polskiego umieszcza definicj : „dotycz cy ogó u ludzi, s
przeznaczony, dost pny dla wszystkich; zwi zany z jakim

cy ogó owi,

urz dem, z jak

instytucj , itp.; ogólnym powszechny, spo eczny, nieprywatny”. Jak zauwa a J.
Majewski [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. cz
publiczna nie musi wi za

iar

dzia alno

si

ogólna, Kraków 2004, s. 1483,
z finansowaniem jej ze

rodków

publicznych (np. udzielanie lubów przez duchownego ze skutkiem o charakterze
cywilnoprawnym) oraz z wykonywaniem jej w ramach kompetencji w adczych (bieg y

uS

dowy).

Egzaminatorzy na patent sternika i starszego sternika motorowodnego mieszcz si
w granicach o.p.f.p.
Czynno ci:

pra

przeprowadzenie egzaminu na patent sternika i starszego sternika motorowodnego
Egzaminator Wojewódzkiego O rodka Ruchu Drogowego
Kryterium identyfikuj ce o.p.f.p.:

wie

brak odniesienia do kategorii osoby pe ni cej funkcj publiczn – 24 razy
zaliczenie do osób pe ni cych funkcj publiczn (bez dalszej konkretyzacji) - 6 raz
Czynno ci:

przeprowadzanie egzaminów na prawo jazdy, zaliczenie cz
Funkcjonariusz Inspekcji Transportu Drogowego

wo

Kryterium identyfikuj ce o.p.f.p.:

dli

egzaminu

ci praktycznej

brak odniesienia do kategorii osoby pe ni cej funkcj publiczn - 1 raz
Czynno ci:
kontrola samochodu ci

arowego
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ci

Inspektor referatu ds. lokalowych Urz du Miejskiego

Ins

Kryterium identyfikuj ce o.p.f.p.:

zaliczenie do funkcjonariuszy publicznych (bez dalszej konkretyzacji) – 1 raz
Czynno ci:

tyt

wystawianie skierowa

do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z zasobów

Towarzystwa Budownictwa Spó dzielczego

ut

Inspektor Urz du Skarbowego
Kryterium identyfikuj ce o.p.f.p.:
zaliczenie do funkcjonariuszy publicznych (bez dalszej konkretyzacji) – 1 raz

m
Wy

Czynno ci:

przeprowadzanie kontroli skarbowej w podmiotach prowadz cych dzia alno
gospodarcz

Inspektor Wydzia u Komunikacji Starostwa Powiatowego
Kryterium identyfikuj ce o.p.f.p.:

iar

zaliczenie do osób pe ni cych funkcj publiczn (bez dalszej konkretyzacji) – 2 razy
Czynno ci:

wydawanie dokumentów prawa jazdy

uS

Kierownik ds. administracyjnych Oddzia u Krajowej Spó ki Cukrowej S.A.
(spó ka z udzia em Skarbu Pa stwa)
Kryterium identyfikuj ce o.p.f.p.:

zatrudnienie w jednostce organizacyjnej dysponuj cej rodkami publicznymi – 1 raz

pra

Spó ka Akcyjna z udzia em Skarbu Pa stwa

SR Szczecin prawobrze e i Zachód w Szczecinie, sygn. akt IV K 180/10
Nie ulega w tpliwo ci, i

pe ni c obowi zki kierownika ds. administracyjnych w

wie

Cukrowni Szczecin S.A., a nast pnie w krajowej Spó ce Cukrowej S.A. w Toruniu
Odzia „Cukrownia Szczecin” by osoba pe nica funkcje publiczn , któr , zgodnie z
art. 115 p 19 k.k. jest m.in. osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej
dysponuj cej

której

organem

za

ycielskim

i

nie

dli

cukrownia,

rodkami publicznymi, a taka jednostka organizacyjna by a w
wi kszo ciowym

udzia owcem

(niezale nie od formy organizacyjnej) by i jest Skarb Pa stwa, a wi c jej maj tek
rodki publiczne reprezentowane przez Ministra Skarbu Pa stwa (por.

wo

stanowi

postanowienie SN z 30.09.2010 r. w sprawie I KZP 16/10 oraz wyrok SN z
26.11.2009 r. w sprawie IV KK 141/09).
Czynno ci:

ci
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Ins

administrowanie zasobami lokalowymi cukrowni, sprzeda

maj tku, nadzorowanie

pracy podmiotów wykonuj cych us ugi na rzecz cukrowni, przygotowywanie

projektów umów

tyt

Komornik s dowy
Kryterium identyfikuj ce o.p.f.p.:

ut

brak odniesienia do kategorii osoby pe ni cej funkcj publiczn – 1 raz
Czynno ci:

zwi zane z egzekucj d ugu

m
Wy

Kontroler w p atnej strefie parkowania (firma prywatna)
Zatrudniony w prywatnej firmie ochroniarskiej na podstawie umowy zlecenia. Firma
wiadczy na podstawie umowy cywilnoprawnej us ugi dla gminy reprezentowanej
przez Zarz d Infrastruktury Komunalnej i Transportu.
SR dla Krakowa -

ródmie cia w Krakowie, sygn. akt II K 767/11/S; uzasadnienie w

iar

akcie oskar enia PR Kraków ródmie cie Zachód, sygn. akt 4 Ds. 58/11
Wnioskowanie z analogii do orzeczenia SN z 23.10.2003 r., sygn. IV KK 265/02:
osoba dokonuj ca z upowa nienia przewo nika, na podstawie art. 33 a ustawy z

uS

dnia 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. 2000 r., Nr 50, poz. 601 ze zm.),
kontroli dokumentów przewozu osób lub baga u w rodkach komunikacji publicznej
nale

cych do tego przewo nika, utworzonego przez jednostk

terytorialnego ze

samorz du

rodków publicznych, w ramach prowadzonej gospodarki

pra

komunalnej w formie spó ki prawa handlowego, pe ni funkcje publiczn w rozumieniu
art. 228 1 k.k.
Zlecenie

art. 91 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorz dzie

wie

Kraków zgodnie z tre ci

powiatowym (Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1592 ze zm.) jest miastem na prawach
powiatu. W zwi zku z tym wykonuje okre lone ustawami zadania publiczne, w
zakresie m.in. dróg publicznych (art. 4 ust. 1 tej ustawy). Funkcje publiczne kontroli

dli

przeprowadzonej zgodnie z uchwa

rady Miasta Krakowa Nr XXXII/268/03 z dnia

26.11.2003 r. w sprawach op at za parkowanie pojazdów samochodowych na

wo

drogach publicznych na terenie miasta Krakowa w strefie p atnego parkowania
zosta y na podstawie umowy z dnia 31.12.2010 r. przeniesione na spó

I. oraz jej

pracowników, tak jak w stanie faktycznym opisanym we wskazanym postanowieniu
SN.
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ci

Kryterium identyfikuj ce o.p.f.p.:

Ins

zaliczenie do osób pe ni cych funkcj publiczn (bez dalszej konkretyzacji) - 1 raz

Czynno ci:

kontrola wnoszenia op at w strefie p atnego parkowania miasta

tyt

Kontroler biletów w rodkach komunikacji publicznej (firma prywatna)
Zatrudniony w prywatnej firmie, która podpisa a umow

odzi na kontrole biletów w pojazdach lokalnego transportu

ut

Transportu Miasta

z Zarz dem Dróg i

zbiorowego.

Kryterium identyfikuj ce o.p.f.p.:

m
Wy

zaliczenie do osób pe ni cych funkcj publiczn (bez dalszej konkretyzacji) - 1 raz
Czynno ci:

kontrola biletów w tramwaju, nak adanie op aty dodatkowej za podró bez wa nego
biletu

Kontroler biletów Zarz du Transportu Miejskiego

iar

Kryterium identyfikuj ce o.p.f.p.:

brak odniesienia do kategorii osoby pe ni cej funkcj publiczn – 4 razy
Czynno ci:

Policjant
Kryterium identyfikuj ce o.p.f.p.:

uS

kontrola biletów, nak adanie op aty dodatkowej za przejazd bez wa nego biletu

brak odniesienia do kategorii osoby pe ni cej funkcj publiczn – 215 razy

pra

zaliczenie do osób pe ni cych funkcj publiczn (bez dalszej konkretyzacji) – 34 razy
zaliczenie do grona funkcjonariuszy publicznych (bez dalszej konkretyzacji) – 21 razy
funkcjonariusz organu powo anego do ochrony bezpiecze stwa publicznego (art. 115

wie

§ 13 pkt 7 k.k. – 3 razy

SR dla Krakowa- ródmie cia w Krakowie, sygn. akt XIV K 1144/10/S
Niew tpliwe jest, e obaj oskar eni jako funkcjonariusze policji s funkcjonariuszami
publicznymi, w zwi zku z tym mog by podmiotami przest pstwa z art. 228 p 3 k.k.

dli

SR w Pruszkowie, sygn. akt II K 265/11

Granice poj cia osoba pe ni ca funkcje publiczna wyznacza w sposób dosy szeroki

cech

wo

definicja ustawowa w art. 115 p. 13 i 19 k.k. W ród mo liwych, posiadaj cych t
osób funkcjonariusz organu powo anego do ochrony bezpiecze stwa

publicznego zajmuje miejsce szczególne, a funkcja ta realizuje si

nie tylko w

ochronie publicznego interesu finansowego, a w ochronie ycia, zdrowia i mienia
85

ci

innych ludzi.

Ins

SR dla Warszawy Woli, sygn. akt IV K 650/10
Odnosz c si do znamienia osoby pe ni cej funkcje publiczna nale y zauwa

,i w

my l art. 115 p 19 k.k. w zw. z art. 115 3 pkt 7 k.k. o.p.f.p. jest funkcjonariusz

tyt

publiczny, tym za

jest m.in. funkcjonariusz organu powo anego do ochrony

bezpiecze stwa publicznego. Niew tpliwie takim funkcjonariuszem jest policjant.

ut

SR w Miko owie, II K 637/10
Nie ulega w tpliwo ci, e funkcjonariusz Policji jest o.p.f.p.
Czynno ci:

m
Wy

- kontrola kierowców pojazdów;
-

zwi zane

ze

ciganiem

sprawców

przest pstw

w

ruchu

l dowym

np.

spowodowanie wypadku komunikacyjnego (art. 177 § 1 k.k.), prowadzenie pojazdu
mechanicznego w stanie nietrze wo ci (art. 178a § 1 k.k.), jazda rowerem w stanie
nietrze wo ci po drodze publicznej
w

okresie

obowi zywania

iar

mechanicznego

(art. 178a § 2 k.k.), prowadzenie pojazdu
zakazu

prowadzenia

pojazdów

mechanicznych (art. 178a § 4 k.k.);

- zwi zane ze ciganiem i karaniem sprawców wykrocze drogowych np. ciganie

uS

sprawców przest pstw w ruchu drogowym (przekroczenie dozwolonej pr dko ci
jazdy, prowadzenie pojazdu bez dokumentu prawa jazdy (art. 95 k.w.), prowadzenie
pojazdu bez w czonych

wiate mijania (art. 88 k.w.), bez zapi tych pasów

bezpiecze stwa, parkowanie na ca ym chodniku (art. 97 k.w.), rozmowa przez

pra

telefon komórkowy w trakcie prowadzenia pojazdu mechanicznego, prze

enie

tablic rejestracyjnych z innego pojazdu, brak aktualnych bada technicznych pojazdu
(art. 94 § 2 k.w.), ubezpieczenia OC (art. 95 k.w.), niezastosowanie si

do znaku

przekroczenie podwójnej ci

wie

sygnalizatora wietlnego skr tu w lewo, wyprzedzanie na przej ciu dla pieszych i
ej linii (art. 92 § 1 k.w.), prowadzenie pojazdu

mechanicznego w stanie po u yciu alkoholu (art. 87 k.w.), brak wymaganej op aty na
przejazd po drogach krajowych samochodem ci

arowym, naruszenie zakazu

dli

wjazdu pojazdów o masie ca kowitej przekraczaj cej 3,5 tony

- sporz dzanie dokumentacji w zakresie przyczyn i okoliczno ci kolizji drogowych;
porz dkowych np. prowadzenie sprzeda y na

wo

- zwi zane ze ciganiem wykrocze

terenie gminy poza terenem do tego wyznaczonym (art. 60¹ § 1 k.w.), zak ócanie
spokoju i porz dku publicznego (art. 51 § 1 k.w.), spo ywanie alkoholu we miejscu
publicznym (art. 43¹ ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu

w trze wo ci i

86

ci

przeciwdzia aniu alkoholizmowi), interwencja podczas imprezy plenerowej, próba

Ins

uspokojenia m odych ludzi znajduj cych si pod wp ywem alkoholu, przeciwdzia anie

zak óceniu porz dku publicznego przez agresywnego sprawc

na dworcu PKP,

wylegitymowanie sprawców, zatrzymanie i przewiezienie na komend policji;

tyt

- zwi zane z przewiezieniem osoby nietrze wej, zak ócaj cej porz dek publiczny do
Punktu Pomocy Dora nej lub Izby Wytrze wie ;

ut

- zwi zane ze ciganiem przest pstw z ustawy o przeciwdzia aniu narkomanii (art. 62
ust. 1 i 2 )

- ustalenie to samo ci w celu realizacji nakazu doprowadzenia do zak adu karnego w

m
Wy

celu odbycia kry pozbawienia wolno ci, realizacja przymusowego doprowadzenia na
zarz dzenie prokuratora;

- zwi zane z zatrzymaniem sprawcy przest pstwa kradzie y, kradzie y z
amaniem, rozpytanie w zwi zku z podejrzeniem pope nienia kradzie y z
amaniem;

iar

- zatrzymanie sprawcy przest pstwa gro by karalnej art. 190 § 1 k.k. i naruszenia
miru domowego art. 193 k.k.
-

ujawnienie

i

wszcz cie

cigania

wykroczenia

przechowywania

wyrobów

uS

tytoniowych i alkoholowych bez znaków skarbowych akcyzy (art. 65 § 4 k.k.s.);
- ujawnienie i wszcz cie cigania wobec sprawców naruszaj cych zakaz posiadania i
przewozu wyrobów odzie owych opatrzonych podrobionymi znakami towarowymi
znanych producentów, rozpowszechniaj cych nielegalne programy komputerowe,

pra

gry, muzyk , tre ci pornograficzne;

- przeciwdzia anie zjawisku prostytucji przydro nej,

ciganie wykrocze

w ruchu

drogowym, naruszenie zakazu wjazdu do lasu (art. 161 k.w.);

wie

- dysponowanie informacjami operacyjnymi i procesowymi z prowadzonego
post powania przygotowawczego co do planowanych zatrzyma , przes ucha ,
innych dzia

, dost p do danych Krajowego Systemu Informacyjnego Policji;

- przeprowadzanie bada psychologicznych kandydatów na policjantów (psycholog -

dli

funkcjonariusz policji);

- ciganie wykroczenia z art. 27a pkt 3 Ustawy o rybactwie ródl dowym.

wo

Inspektor referatu ewidencji wiadcze i informacji Powiatowego Urz du Pracy
Kryterium identyfikuj ce o.p.f.p.:

zaliczenie do osób pe ni cych funkcj publiczn (bez dalszej konkretyzacji) - 56 razy

ci
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Ins
osoba

zatrudniona

dysponuj cej

w

jednostce

organizacyjnej

samorz du

terytorialnego,

rodkami publicznymi, której uprawnienia i obowi zki w zakresie

dzia alno ci publicznej s okre lone uznane przez ustaw

– 17 razy

tyt

Czynno ci:

- prowadzenie dokumentacji urz dowej "Karta zg osze

i sk adania o wiadcze

o

ut

dochodach w PUP", obejmuj cej odnotowanie stawiennictwa bezrobotnych w
wyznaczonych dniach celu potwierdzenia gotowo ci do podj cia pracy,
przyjmowanie zg osze

potwierdzaj cych gotowo ci do podj cia zatrudnienia

m
Wy

przez osoby bezrobotne i poszukuj ce pracy, przyjmowanie comiesi cznych
wiadcze o osi ganych dochodach;
-

przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych o utracie statusu osoby
bezrobotnej,

przyznaniu,

odmowie

przyznania,

wstrzymaniu

wyp aty

lub

pozbawieniu prawa do zasi ku osoby bezrobotnej

iar

SR w Kluczborku, sygn. akt II K 35/11

„Nale y podkre li , i Powiatowy Urz d Pracy jest urz dem jednostki samorz dowej,
poniewa podlega organizacyjnie Staro cie, który przez ten urz d wydaje decyzje

najmniejszych w tpliwo ci, i
pe ni

funkcj

publiczn

uS

administracyjne, jakie s przygotowywane przez pracowników PUP. Nie ma zatem
pracownik Powiatowego Urz du Pracy jest osob
poniewa

osoba taka jest zatrudniona w jednostce

organizacyjnej samorz du terytorialnego, dysponuj cej rodkami publicznymi, której

pra

uprawnienia i obowi zki w zakresie dzia alno ci publicznej s okre lone lub uznane
przez ustaw lub wi

Rzeczpospolit Polsk umow mi dzynarodow .”.

Pracownik Zak adu Ubezpiecze Spo ecznych

wie

Kryterium identyfikuj ce o.p.f.p.:

brak odniesienia do kategorii osoby pe ni cej funkcj publiczn – 1 raz
Czynno ci:

wyrejestrowanie statusu osoby prowadz cej dzia alno

gospodarcz

i

ci ganie

dli

zaleg ych sk adek
Stra nik graniczny

wo

Kryterium identyfikuj ce o.p.f.p.:

brak odniesienia do kategorii osoby pe ni cej funkcj publiczn – 17 razy;

zaliczenie do osób pe ni cych funkcj publiczn (bez dalszej konkretyzacji) – 7 razy;
zaliczenie do grona funkcjonariuszy publicznych (bez dalszej konkretyzacji) – 7 razy.

ci

88

Ins
Czynno ci:

- odprawa osób przekraczaj cych pojazdem granic , kontrola paszportu i wizy;

- kontrola kieruj cych samochodami ci

arowymi w zakresie posiadania zezwolenia

tyt

na wykonywanie transportu drogowego w UE;
-

ciganie sprawców wykrocze
granicznej)

np.

ut

stra y

w ruchu drogowym

przekroczenie

(grupa graniczno-patrolowa

dozwolonej

pr dko ci

w

pojazdów,

niezastosowanie si do znaku stop, niezastosowanie si do sygna u drogowego (art.
92 § 1 k.w.), prowadzenie pojazdu, który nie zosta dopuszczony do ruchu na

m
Wy

drogach publicznych (art. 94 § 2 k.w.); brak ubezpieczenia OC, samochodem
podró uje wi cej osób ni dopuszczono w dowodzie rejestracyjnym (art. 97 k.w.).
Stra nik Miejski

Kryterium identyfikuj ce o.p.f.p.:

brak odniesienia do kategorii osoby pe ni cej funkcj publiczn – 6 razy;

razy.
Czynno ci:

ciganie i karanie wykrocze

w ruchu drogowym np. przekroczenie dozwolonej

pr dko ci jazdy, niezatrzymanie si
podwójnej linii ci

ej,

(bez dalszej konkretyzacji) – 58

uS

-

publiczn

iar

zaliczenie do osób pe ni cych funkcj

do kontroli drogowej, wyprzedzanie na

- zawiadomienie Policji o fakcie ujawnienia przest pstwa prowadzenia pojazdu w

pra

stanie nietrze wo ci;

- ciganie i karanie wykrocze porz dkowych np. zak ócanie ciszy nocnej;
- interwencja porz dkowa w zwi zku z ukaraniem sprawcy wykroczenia spo ywania

trze wo ci i przeciwdzia aniu alkoholizmowi.
Stra nik Ochrony Kolei
Kryterium identyfikuj ce o.p.f.p.:

dli

wie

alkoholu w miejscu publicznym art. 43¹ ustawy dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w

brak odniesienia do kategorii osoby pe ni cej funkcj publiczn – 2 razy
Czynno ci:

wyrobów tytoniowych bez polskich znaków skarbowych akcyzy;
- na

enie mandatu za palenie papierosów na terenie dworca.

Osoby pe ni ce funkcj publiczn w s

bie zdrowia:
89

ci

Dyrektor administracyjny szpitala

wo

- zawiadomienie organów cigania o fakcie ujawnienia przest pstwa przewo enia

Ins

Kryterium identyfikuj ce o.p.f.p.:

osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponuj cej rodkami publicznymi -

3 razy

tyt

Czynno ci:

dysponowanie rodkami publicznymi na zakup rodków medycznych np. zakup ta m

ut

TVT do korekty wysi kowego nietrzymania moczu oraz szwów chirurgicznych
produkcji Sp. z o.o. Johnson@ Johnson Poland
Dyrektor g ówny szpitala

m
Wy

Kryterium identyfikuj ce o.p.f.p.:

osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponuj cej rodkami publicznymi –
razy 3

zaliczenie do osób pe ni cych funkcj publiczn (bez dalszej konkretyzacji) – 1 raz
Czynno ci:

iar

dysponowanie rodkami publicznymi na zakup rodków medycznych, np. zakup ta m
TVT do korekty wysi kowego nietrzymania moczu produkcji Sp. z o.o. Johnson@
Johnson Poland;

uS

kontakty z przedstawicielami handlowymi i wybór produktów medycznych
SR w Wolsztynie, sygn. akt II K 1/10

(Czyn pope niono przed wej ciem w ycie przepisu art. 115 § 19 k.k., wyrok wydano
04.08.2011 r., ale na podstawie przepisów w brzmieniu sprzed wej cia w ycie art.

pra

115 § 19 k.k).

W argumentacji s d nawi zuje do ustawy z dnia 30.08.21991 r. o zak adach opieki
zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, ze zm.), wskazuj c, e wed ug ustawy zak ady

wie

opieki zdrowotnej dzieli si na publiczne i niepubliczne, w zale no ci od charakteru
podmiotu powo uj cego zak ad. Publiczny zak ad powo ywany jest przez ministra lub
centralny organ administracji pa stwowej wojewod
terytorialnego.

„Oskar ony

pe ni

funkcj

albo przez organ samorz du

dyrektora

szpitala

Samodzielnego

dli

Publicznego Zak adu Opieki Zdrowotnej, w ocenie S du, nie ma wi c jakichkolwiek
tpliwo ci, e pe ni on funkcj publiczn w rozumieniu art. 228 § 1 k.k.”
Orzecznik

Powiatowej

Komisji

niepe nosprawno ci
Kryterium identyfikuj ce o.p.f.p.:

Lekarskiej

ds.

orzekania

wo

Lekarz

o

brak odniesienia do kategorii osoby pe ni cej funkcj publiczn – 1 raz
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ci

Czynno ci:

Ins

badanie osoby, orzekanie o stopniu jej niepe nosprawno ci

Lekarz orzecznik Zak ad Ubezpiecze Spo ecznych

Kryterium identyfikuj ce o.p.f.p.:

tyt

brak odniesienia do kategorii osoby pe ni cej funkcj publiczn – 2 razy
Czynno ci:

ut

wydawanie orzecze o niezdolno ci do pracy, uprawniaj cych do pobierania z ZUS-u
wiadcze pieni

nych

Lekarz prowadz cy (w zale no ci od miejsca zatrudnienia):

m
Wy

Miejsce zatrudnienia: Szpital - Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej
Kryterium identyfikuj ce o.p.f.p.:

zaliczenie do osób pe ni cych funkcj publiczn (bez dalszej konkretyzacji) – 7 razy
Czynno ci:

iar

- decyzja o przeprowadzeniu cesarskiego ci cia (refundowane ze
publicznych tylko w sytuacji uzasadnionej wzgl dami medycznymi), b

rodków
porodzie

si ami natury, opieka medyczna nad kobiet przed porodem, przyj cie porodu;

uS

- wystawianie zwolnie lekarskich oraz skierowa na badania
SR w G ogowie, sygn. akt II K 1674/10

Lekarz-ginekolog, prowadz cy prywatn praktyk lekarsk , jednocze nie zatrudniony
na podstawie rocznych kontraktów w Szpitalu – Samodzielnym Publicznym Zak adzie

Miejsce i sprz t

pra

Opieki Zdrowotnej.

e

oskar ony dzia

jako o.p.f.p. Lekarz zatrudniony w

publicznej placówce s

by zdrowia jest o.p.f.p. (wyrok SA we Wroc awiu z dnia

wie

Nie budzi w tpliwo ci,

16.12.2009 r., II AKa 373/09). Obowi zuj cy w Polsce system refundacji zabiegów
leczniczych nie zezwala na przeprowadzanie tzw.

yczeniowych zabiegów

cesarskiego ci cia, refundowane s jedynie te uzasadnione medycznie. Zabiegi jakie

dli

wykonywa

oskar ony mia y miejsce w publicznej placówce, a ich charakter

wyklucza mo liwo

wykonania ich w prywatnym gabinecie. Zabiegi by y zawsze

wo

planowane na terminy, kiedy mia dy ur w pracy. Oskar ony doprowadzi do
wykorzystania publicznego sprz tu na zabiegi, które ustala w ramach swojej
prywatnej praktyki lekarskiej.

Miejsce zatrudnienia: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
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ci

Kryterium identyfikuj ce o.p.f.p.:

Ins

osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponuj cej rodkami publicznymi –

2 razy

SR w Che mie, sygn. akt II K 417/07

tyt

Miejsce zatrudnienia
Zatrudniony by w jednostce dysponuj cej rodkami publicznymi w PUBLICZNYM

ut

Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym.
Czynno ci:

prowadzenie leczenia, sporz dzanie dokumentacji medycznej

m
Wy

Miejsce zatrudnienia: przychodnia lekarska (b.d. co do formy prawnej, w jakiej by a
zorganizowana)

Kryterium identyfikuj ce o.p.f.p.:

zaliczenie do osób pe ni cych funkcj publiczn (bez dalszej konkretyzacji) – 6 razy
brak odniesienia do kategorii osoby pe ni cej funkcj publiczn – 2 razy

1 raz
Czynno ci:

iar

osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponuj cej rodkami publicznymi –

uS

- wystawianie za wiadcze lekarskich,

- prowadzenie dokumentacji medycznej maj cej znaczenie dla mo liwo ci ubiegania
si o wiadczenie rentowe, zasi ek chorobowy z ZUS,
- przeprowadzanie specjalistycznych bada lekarskich

Niepubliczny Zak ad Opieki Zdrowotnej
Kryterium identyfikuj ce o.p.f.p.:

pra

Miejsce zatrudnienia:

wie

brak odniesienia do kategorii osoby pe ni cej funkcj publiczn – 15 razy
Czynno ci:
- wystawianie skierowa do szpitala

- prowadzenie dokumentacji medycznej maj cej znaczenie dla kwestii przyznania

dli

kategorii wojskowej przez WKU
Lekarz rodzinny

wo

(zatrudniony w przychodni, b.d. co do formy prawnej, w jakiej by a zorganizowana)
Kryterium identyfikuj ce o.p.f.p.:

zaliczenie do osób pe ni cych funkcj publiczn (bez dalszej konkretyzacji) – 6 razy
Czynno ci:
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ci

wystawianie zwolnie lekarskich

Ins

Lekarz specjalista w zakresie medycyny pracy
(wspó pracuj cy z firm

prywatn

na podstawie umowy zlecenia w zakresie

wiadczenia profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników oraz prowadzenia

tyt

bada okresowych)
Kryterium identyfikuj ce o.p.f.p.:

razy.

ut

zaliczenie do osób pe ni cych funkcj

publiczn

(bez dalszej konkretyzacji) – 36

Czynno ci:

m
Wy

przeprowadzanie

bada

wst pnych

i

okresowych

pracowników,

wydawanie

za wiadcze o zdolno ci do wykonywania pracy na okre lonym stanowisku
Lekarz specjalista w zakresie medycyny ruchu drogowego
(dzia aj cy na podstawie upowa nienia wojewody do przeprowadzania bada
lekarskich osób kieruj cych pojazdami)

iar

Kryterium identyfikuj ce o.p.f.p.:

zaliczenie do osób pe ni cych funkcj publiczn (bez dalszej konkretyzacji) – 5 razy
Czynno ci:

lekarskich osób kieruj cych pojazdami, wystawianie

za wiadcze

przeszkód

o

braku

mechanicznych
Ordynator

uS

przeprowadzanie bada

zdrowotnych

prowadzenia

pojazdów

pra

Kryterium identyfikuj ce o.p.f.p.:

do

osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponuj cej rodkami publicznymi –
1 raz

wie

SR w Che mie, sygn. akt II K 417/07
Miejsce zatrudnienia

Zatrudniony by w jednostce dysponuj cej rodkami publicznymi w PUBLICZNYM
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym.

dli

Czynno ci:

sporz dzanie dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia

wo

Zast pca ordynatora
Kryterium identyfikuj ce o.p.f.p.:

osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponuj cej rodkami publicznymi –
2 razy
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ci

SR w Che mie, sygn. akt II K 417/07

Ins

Miejsce zatrudnienia
Zatrudniony by w jednostce dysponuj cej rodkami publicznymi w PUBLICZNYM

Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym.

tyt

Czynno ci:

prowadzenie leczenia

ut
wo

dli

wie

pra

uS

iar

m
Wy
ci
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