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Kumulowanie stanowisk w organach spółek  
z udziałem Skarbu Państwa 

 
dr Waldemar Walczak 

 
Wprowadzenie 

Zagadnienia dotyczące standardów 

nadzoru korporacyjnego w spółkach prawa 

handlowego z udziałem Skarbu Państwa 

stanowią złożony temat badawczy. Nadzór 

korporacyjny w ogólnym rozumieniu –  

według definicji przyjętej przez OECD –  

dotyczy relacji między kadrą zarządzającą 

spółek, ich organami nadzorczymi, wspólni-

kami/akcjonariuszami i innymi interesariu-

szami (podmiotami zainteresowanymi dzia-

łaniem spółki). Dodatkowo określa struktu-

rę, za pośrednictwem której ustalane są cele 

spółki, środki realizacji tych celów oraz 

rozwiązania umożliwiające monitorowanie 

wyników spółki1. W dokumencie opracowa-

nym przez Ministerstwo Skarbu Państwa 

zawarte jest wyjaśnienie, że nadzór nad 

podległymi spółkami należy postrzegać jako 

sumę działań odnoszących się do: 

 nadzoru korporacyjnego – w zakre-

sie spraw wynikających z przepisów 

prawa oraz zasad nadzoru właści-

cielskiego, 

 nadzoru ekonomiczno-finansowego, 

który polega na monitorowaniu  

sytuacji ekonomiczno-finansowej 

nadzorowanych podmiotów, analizie 

efektywności ich funkcjonowania, 

                                                            
1 I. Postuła, Nadzór korporacyjny w spółkach 
Skarbu Państwa, Wolters Kluwer, Warszawa 
2013, s. 17.  

stanowiących podstawę do reko-

mendacji stosownych działań.  

Zdaniem MSP do głównych celów nadzoru 

właścicielskiego należy zaliczyć: 

 wzrost efektywności działania, sku-

teczności zarządzania i wartości 

spółek z udziałem Skarbu Państwa 

oraz optymalizacja wartości nadzo-

rowanych aktywów, 

 przygotowanie podmiotów do pro-

cesu przekształceń i prywatyzacji, 

usuwanie barier prywatyzacyjnych – 

określenie przybliżonego harmono-

gramu działań, w dążeniu do osią-

gnięcia docelowego modelu sektora 

państwowego w gospodarce, 

 zapewnienie transparentności dzia-

łalności spółek z udziałem Skarbu 

Państwa. 

W ocenie MSP dla skutecznej reali-

zacji wyżej nakreślonych celów istotne  

znaczenie ma „właściwe funkcjonowanie 

kodeksowych organów spółek prawa  

handlowego: walnego zgromadzenia/zgro-

madzenia wspólników, rady nadzorczej oraz 

zarządu”. Równie ważne elementy to „dobór 

właściwie przygotowanych członków rad 

nadzorczych, z uwzględnieniem zrównowa-

żonego udziału kobiet i mężczyzn, a także 

doskonalenie kryteriów doboru kadry  

zarządzającej spółkami z udziałem Skarbu 
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Państwa”2. W szczególności podkreśla się 

kluczową rolę, jaką pełnią rady nadzorcze, 

których usytuowanie w systemie nadzoru 

właścicielskiego jest instrumentem Ministra 

Skarbu Państwa stwarzającym możliwość 

monitorowania i kontrolowania procesów 

zachodzących w spółkach. Mając na wzglę-

dzie fakt, że rady nadzorcze sprawują bez-

pośrednią kontrolę nad działalnością spó-

łek, w literaturze przedmiotu podejmowane 

są próby udzielenia odpowiedzi na pytanie 

„o skuteczność istniejących systemów ładu 

korporacyjnego, a w szczególności o przy-

datność stosowanych w ich ramach rozwią-

zań prawnych i organizacyjnych”3. Ważny 

problem, który niesłusznie pozostaje nie-

zauważany dotyczy kwestii łączenia sta-

nowisk w organach spółek, dzięki czemu 

tworzone są wielowymiarowe sieci  

powiązań i zależności umożliwiające 

rozbudowywanie wpływów.  

W niniejszym opracowaniu skoncen-

trowano się na omówieniu i wyjaśnieniu 

szerokiego spektrum uwarunkowań organi-

zacyjno-prawnych związanych z problema-

tyką kumulowania stanowisk w organach 

spółek z udziałem Skarbu Państwa, a także 

tworzonych przez nie podmiotach zależ-

nych. Celem naukowym niniejszego artyku-

łu jest poszerzenie wiedzy z zakresu nadzo-

                                                            
2 Zob. Zasady nadzoru właścicielskiego nad spół-
kami z udziałem Skarbu Państwa, Ministerstwo 
Skarbu Państwa, Warszawa 28 stycznia 2013  
r., s. 2–3. 
3 J. Jeżak, Rada nadzorcza w procesie kreowania 
wartości spółki, „Zarządzanie i Finanse” 2012 nr 
4, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskie-
go, s. 238.  

ru korporacyjnego obejmującej możliwości 

łączenia określonych stanowisk w omawia-

nych spółkach. Przedstawiono rozważania  

i analizy identyfikujące prawne aspekty 

procesów decyzyjnych dotyczących po-

woływania tych samych osób do władz 

kilku spółek, uzupełnione wnioskami  

z prowadzonych własnych badań analitycz-

nych w okresie styczeń-czerwiec 2014  

r. Diagnoza najważniejszych problemów 

występujących w rzeczywistości organiza-

cyjnej może posłużyć wypracowaniu roz-

wiązań zapewniających nie tylko większą 

transparentność, ale przede wszystkim sku-

teczność mechanizmów nadzoru korpora-

cyjnego nad spółkami, co pozostaje w ści-

słym związku z celem utylitarnym pracy. 

Realizacja tak wyznaczonych celów wymaga 

udzielenia odpowiedzi na kilka kluczowych 

pytań:  

 jakie przesłanki legły u podstaw  

zakazów określonych w ustawie  

antykorupcyjnej? 

 w organach ilu spółek z udziałem 

Skarbu Państwa mogą łączyć stano-

wiska osoby podlegające regulacjom 

ustawy antykorupcyjnej? 

 jakiej zmianie ulegają zakazy ograni-

czeń odnośnie możliwości kumulo-

wania stanowisk w organach spółek 

w zależności od struktury właści-

cielskiej spółek? 

 jakie są ograniczenia dotyczące  

łączenia funkcji w organach nadzoru 

spółek w zależności od struktury 

własnościowej podmiotów? 
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 jakie są rzeczywiste motywy i cele 

związane ze zjawiskiem łączenia 

stanowisk w organach analizowa-

nych spółek? 

 czy model funkcjonowania rady 

nadzorczej, której członkowie jed-

nocześnie zasiadają w organach kil-

ku innych spółek umożliwia sku-

teczne, rzetelne i bezstronne wywią-

zywanie się z powierzonych zadań? 

 jaki wpływ na jakość procesów kon-

trolnych realizowanych przez człon-

ków rady nadzorczej mają takie 

czynniki jak: niezależność, poświę-

cany czas, bezstronność, konflikt  

interesów? 

Zasada incompatibilitas na tle 

przepisów ustawy antykorupcyj-

nej 

A. Rzetecka-Gil stwierdza, że zakazy 

łączenia określonych funkcji publicznych  

z innymi stanowiskami lub prowadzeniem 

działalności gospodarczej mieszczą się  

w pojęciu zasady incompatibilitas (z łaciny: 

"niepołączalności"). Autorka ponadto wyja-

śnia, że „instytucja incompatibilitas stanowi 

wyraz powszechnie akceptowanych wyma-

gań stawianych funkcjonariuszom władzy 

publicznej i ma zastosowanie w systemach 

demokratycznych wobec osób sprawują-

cych władzę zarówno na szczeblu ogólno-

państwowym, jak i lokalnym”. Jest ona trak-

towana jako „gwarancja należytego wywią-

zywania się z obowiązków madatariusza”. 

Ma zadanie „chronić przed uwikłaniem  

w powiązania i sprzeczności interesów  

wynikające z jednoczesnego łączenia róż-

nych ról społecznych, które mogłyby rzuto-

wać na niezależność wykonywania manda-

tu, podważać autorytet sprawowanej wła-

dzy lub budzić zastrzeżenia co do bezstron-

ności i uczciwości jej piastuna”4. 

W ocenie Trybunału Konstytucyjne-

go „zakazy dotyczące łączenia stanowisk  

i funkcji są dziś oczywiste, stanowią pewien 

standard przyjęty w państwach demokra-

tycznych”. W przypadku ustawy antykorup-

cyjnej „nie chodzi o ograniczenie praw  

indywidualnie oznaczonych osób fizycznych 

czy prawnych, lecz o rozwiązanie dotyczące 

pewnej klasy, odpowiadającej ogólnemu 

kryterium sprawowania funkcji publicznej”. 

Przedstawiając inne argumenty uzasadnia-

jące wprowadzenie określonych ograniczeń 

Trybunał Konstytucyjny akcentuje również 

„szczególne wyczulenie opinii publicznej  

na sposób postępowania osób zajmują- 

cych kierownicze stanowiska państwowe”5.  

Można zatem powiedzieć, że celem zakazów 

i ograniczeń o charakterze incompatibilitas 

przewidzianych w ustawie antykorupcyjnej 

jest zapobieżenie konfliktowi interesów,  

a także angażowaniu się w sytuacje mogące 

poddawać w wątpliwość osobistą bezstron-

ność i uczciwość osób pełniących określone 

funkcje publiczne oraz zajmujących wysokie 

                                                            
4 A. Rzetecka-Gil, Ustawa o ograniczeniu prowa-
dzenia działalności gospodarczej przez osoby 
pełniące funkcje publiczne. Komentarz, Wolters 
Kluwer, Warszawa 2009, s. 33.  
5 Zob. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
23 czerwca 1999 r. (K 30/98). 
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stanowiska menedżerskie w spółkach  

z udziałem Skarbu Państwa.  

Zdaniem A. Rzeteckiej-Gil ustawa  

antykorupcyjna6 „w swoim założeniu – naj-

ogólniej rzecz ujmując – ma przeciwdzia-

łać korupcji na najwyższych szczeblach 

władzy, zapobiegając wzajemnemu 

„przenikaniu się” sfery władztwa publi-

cznego i gospodarki”. Główną intencją jej 

stworzenia było „ograniczenie wykorzysty-

wania pełnionej funkcji publicznej do osią-

gania prywatnych korzyści”7. Regulacje  

zawarte w tej ustawie mają pełnić rolę pre-

wencyjną zapobiegając tworzeniu się ukła-

dów korupcjogennych (por. uchwała SN  

z dnia 18 października 2001 r., I KZP 

9/2001). Chodzi przede wszystkim „o prze-

ciwdziałanie patologiom, polegającym  

na wykorzystywaniu stanowisk przez osoby 

pełniące funkcje publiczne dla czerpania 

korzyści materialnych w sposób sprzeczny  

z zasadami współżycia społecznego, pow-

szechnie uznawanymi standardami przy-

zwoitości, ogólnie akceptowanymi normami 

moralnymi”. Do takich zachowań zalicza się 

m.in. stronnicze lub interesowne decyzje 

bądź umowy, eksploatację mienia państwo-

wego i komunalnego, a także wpływ  

na decyzje podmiotów gospodarczych lub 

nieobiektywną ocenę ich działalności 

(udział w zarządach, radach nadzorczych  

                                                            
6 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ogranicze-
niu prowadzenia działalności gospodarczej 
przez osoby pełniące funkcje publiczne  
(Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 z późn. zm.). 
7 A. Rzetecka-Gil, Ustawa o ograniczeniu prowa-
dzenia działalności gospodarczej..., op. cit. s. 13. 

i komisjach rewizyjnych określonych spó-

łek)8.  

Interesujący pogląd nawiązujący  

do tych stwierdzeń prezentują M. Gurtowski 

i R. Sojak uznając, że „korupcja to takie zło 

publiczne, od wpływu którego członkowie 

danego społeczeństwa nie są w stanie się 

samodzielnie odizolować”. Inna przemyśla-

na refleksja zawiera się w zdaniu, że uczciwi 

obywatele mogą nie popierać i nie uczestni-

czyć w działaniach o charakterze korupcyj-

nym, niemniej jednak nie mogą nie uczest-

niczyć w rozmaitych społecznych i ekono-

micznych skutkach zachowań korupcyjnych 

obecnych na różnych poziomach życia  

publicznego9. M. Jasińska i K. Kurpisz słusz-

nie stwierdzą, że głównych źródeł korupcji – 

jako zjawiska, którego podstawy można 

rozpatrywać także poprzez pryzmat kon-

kretnych rozwiązań prawnych – należy szu-

kać w arbitralnej władzy polityków, urzęd-

ników i innych osób, które posiadają upra-

wnienia do wydawania pieniędzy podatni-

ków10. Zgadzając się z opinią, że korupcja 

jest rzeczywistą przyczyną wielu dysfunkcji 

i patologii w sferze zarządzania oraz wystę-

puje wszędzie tam, gdzie ma miejsce zorga-

nizowane współdziałanie ludzi, dlatego też 

wprowadzenie ograniczeń dotyczących  

                                                            
8 Tamże, s. 14.  
9 M. Gurtowski, R. Sojak, Opracowanie koncepcji 
szacowania społecznych i ekonomicznych kosztów 
zachowań korupcyjnych, Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, Toruń 2011, s. 4.  
10 M Jasińska, K. Kurpisz, Analiza wybranych 
przepisów prawnych sprzyjających funkcjonowa-
niu korupcji, Fundacja Batorego, Warszawa 
2001, s. 8.  
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łączenia określonych funkcji wydaje się  

w pełni uzasadnione.  

Korupcja jest określana mianem 

„podstępnego i groźnego zjawiska społecz-

nego”11, niemniej jednak zagadnienia  

objęte przepisami ustawy antykorupcyjnej  

nie odnoszą się do zachowań noszących 

znamiona przestępstw. T. Grosse uważa,  

że nadużywanie władzy dla różnego rodzaju 

korzyści prywatnych zazwyczaj występuje 

w obszarze granicznym między sferą gospo-

darki a sektorem publicznym, tj. środowi-

skiem politycznym lub urzędniczym, które 

dysponuje odpowiednim wpływem na decy-

zje w zakresie dóbr publicznych12. P. Solarz 

postrzega procesy związane z nadużywa-

niem stanowiska państwowego w kontek-

ście pojęcia „klientelizm”, które oznacza 

nieformalną relację między patronem a jego 

klientem (klientami), w której każda  

ze stron świadczy określone usługi. Patron  

z racji posiadanej władzy i uprawnień decy-

zyjnych kreuje rozwiązania umożliwiające 

osiąganie wymiernych korzyści osobistych 

przez swoich klientów w zamian za ich 

usługi oraz lojalność. Co więcej, „silny  

patron tworzy całą siatkę klientelistyczną,  

a także wieloszczeblowe i hierarchiczne 

powiązania klientelistyczne”13. Takie pato-

                                                            
11 Por. J. Wójcik, Przeciwdziałanie przestępczości 
zorganizowanej, Zagadnienia prawne, kryminolo-
giczne i kryminalistyczne, Wolters Kluwer, War-
szawa 2011, s. 63.  
12 T. Grosse, Działania antykorupcyjne w pań-
stwach członkowskich OECD, Florencja 2000, s. 7.  
13 P. Solarz, Korupcja, klientelizm i kapitalizm 
polityczny – jako podstawowe pojęcia w dyskursie 
o jawności życia publicznego w Polsce, „Kontrola 
Państwowa” 2007 nr 3, s. 116. 

logiczne układy powstają na styku admini-

stracji publicznej i władzy politycznej – 

„najczęściej wiążą się z wykorzystywaniem 

funkcji i publicznych środków finansowych, 

a także stanowisk w aparacie urzędniczym 

do gratyfikacji klienteli politycznej”14. 

W praktyce zarządzania oznacza  

to, że liderzy partyjni stają się właśnie taki-

mi patronami, wokół których powstaje nie-

zwykle silna i rozbudowana sieć powiązań 

klientelistycznych, oparta na wykorzystaniu 

możliwości jakie wynikają z faktu posiada-

nej władzy, a tym samym kontroli aparatu 

państwowego. W rezultacie mamy do czy-

nienia ze zjawiskiem „kolonizacji machiny 

państwowej”15, które polega na obsadzaniu 

wszystkich ważniejszych stanowisk publi-

cznych przez osoby blisko związane z partią, 

tj. „swoimi zaufanymi ludźmi”. Takie ele-

menty jak: widoczna dewaluacja podsta-

wowych wartości moralnych (uczciwość, 

przyzwoitość, praworządność i sprawiedli-

wość), a także łatwość zdobycia dużych pie-

niędzy ze środków publicznych oraz brak 

właściwego nadzoru służbowego i kontroli, 

stanowią przesłanki sprzyjające rozwijaniu 

się zachowań korupcyjnych16.  

Przepisy ustawy antykorupcyjnej 

powstały przede wszystkim z myślą wpro-

wadzenia zakazów odnośnie łączenia okre-

ślonych stanowisk (funkcji), co w rezultacie 

ma zapobiegać nadużywaniu władzy. Zgod-

                                                            
14 Tamże, s. 116–117. 
15 Tamże, s. 117.  
16 Por. A. Melezini, Prawne instrumenty zapobie-
gania i zwalczania korupcji przez kontrolę skar-
bową, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 
2012, s. 17. 
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nie z treścią art. 1: Ustawa określa ograni-

czenia w prowadzeniu działalności gospo-

darczej przez osoby zajmujące kierownicze 

stanowiska państwowe, w rozumieniu prze-

pisów o wynagrodzeniu osób zajmujących 

kierownicze stanowiska państwowe, oraz 

przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego.  

Z punktu widzenia tematu opracowania 

należy podkreślić, że przepisy ustawy anty-

korupcyjnej mają m.in. zastosowanie  

do osób wchodzących w skład zarządu spó-

łek prawa handlowego z większościowym 

udziałem Skarbu Państwa. Przesądza o tym 

art. 2 pkt 9: Ustawa określa także ograni-

czenia w prowadzeniu działalności gospo-

darczej przez pracowników jednoosobowych 

spółek Skarbu Państwa oraz spółek, w któ-

rych udział Skarbu Państwa przekracza 50 % 

kapitału zakładowego lub 50 % liczby akcji, 

zajmujących stanowiska: prezesa, wicepreze-

sa i członka zarządu. Oznacza to, że ograni-

czenia wynikające z ustawy antykorup-

cyjnej mają zastosowanie wyłącznie  

do osób zarządzających spółkami z więk-

szościowym udziałem Skarbu Państwa, 

co ma istotne znaczenie dla dalszych rozwa-

żań. Zakazy przewidziane przepisami oma-

wianej ustawy zostały enumeratywnie  

wymienione w art. 4. – Osoby wymienione  

w art. 1 i 2, w okresie zajmowania stanowisk 

lub pełnienia funkcji, o których mowa w tych 

przepisach, nie mogą: 

1. być członkami zarządów, rad nad-

zorczych lub komisji rewizyjnych 

spółek prawa handlowego, 

2. być zatrudnione lub wykonywać  

innych zajęć w spółkach prawa han-

dlowego, które mogłyby wywołać  

podejrzenie o ich stronniczość lub  

interesowność, 

3. być członkami zarządów, rad nadzor-

czych lub komisji rewizyjnych spół-

dzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych 

spółdzielni mieszkaniowych, 

4. być członkami zarządów fundacji 

prowadzących działalność gospodar-

czą, 

5. posiadać w spółkach prawa handlo-

wego więcej niż 10 % akcji lub udzia-

ły przedstawiające więcej niż 10 % 

kapitału zakładowego – w każdej  

z tych spółek, 

6. prowadzić działalności gospodarczej 

na własny rachunek lub wspólnie  

z innymi osobami, a także zarządzać 

taką działalnością lub być przedsta-

wicielem czy pełnomocnikiem w pro-

wadzeniu takiej działalności; nie  

dotyczy to działalności wytwórczej  

w rolnictwie w zakresie produkcji  

roślinnej i zwierzęcej, w formie  

i zakresie gospodarstwa rodzinnego. 

Warto w tym miejscu zauważyć 

pewną niespójność analizowanych prze-

pisów prawa, gdyż w myśl art. 4 ustawy 

antykorupcyjnej osoby wymienione art. 2  

(a zatem również wskazane w art. 2 pkt 9), 

czyli członkowie zarządu spółek z większo-

ściowym udziałem Skarbu Państwa) nie 

mogą być członkami zarządów spółek pra-

wa handlowego. Mając na względzie fakt,  
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że spółki z większościowym udziałem Skar-

bu Państwa bez wątpienia zaliczają się  

do szerszego „zbioru spółek prawa handlo-

wego”, omawiane ograniczenia dotyczące 

zajmowania stanowisk wynikające z art. 4. 

mogą być dwuznacznie interpretowane. 

Od zakazów określonych w art. 4 

ustawodawca przewidział tylko jeden  

wyjątek, zawarty w art. 6 ust. 1 ustawy  

antykorupcyjnej, umożliwiający osobom 

wymienionym w art. 2 pkt 1, 2 i 6-10 (a więc 

m.in. członkom zarządu jednoosobowych 

spółek Skarbu Państwa oraz spółek, w któ-

rych udział Skarbu Państwa przekracza 50 

% kapitału zakładowego lub 50 % liczby 

akcji) zajmowanie stanowisk w organach 

spółek prawa handlowego jednakże pod 

warunkiem, iż zostały one zgłoszone  

do objęcia takich stanowisk przez upraw-

nione do tego podmioty, a także określono 

maksymalną liczbę dwóch spółek, do któ-

rych mogą zostać wyznaczeni (zgłoszeni). 

Dla uzasadnienia wyrażonych opinii trzeba 

odwołać się do treści zawartej w art. 6 ust. 

1: Zakaz zajmowania stanowisk w organach 

spółek, o którym mowa w art. 4 pkt 1, nie 

dotyczy osób wymienionych w art. 2 pkt 1, 2  

i 6–10, o ile zostały zgłoszone do objęcia 

takich stanowisk w spółce prawa handlowe-

go przez: Skarb Państwa, inne państwowe 

osoby prawne, spółki, w których udział 

Skarbu Państwa przekracza 50 % kapitału 

zakładowego lub 50 % liczby akcji, jednostki 

samorządu terytorialnego, ich związki lub 

inne osoby prawne jednostek samorządu 

terytorialnego; osoby te nie mogą zostać 

zgłoszone do więcej niż dwóch spółek 

prawa handlowego z udziałem podmiotów 

zgłaszających te osoby. 

Analiza cytowanych przepisów pra-

wa skłania do zauważenia, że osoby, do któ-

rych mają zastosowanie ograniczenia anty-

korupcyjne mogą zostać zgłoszone do obję-

cia stanowisk tylko w organach określonej 

kategorii spółek wyłącznie przez:  

 Skarb Państwa, 

 inne państwowe osoby prawne, 

 spółki z większościowym udziałem 

Skarbu Państwa. 

Jednocześnie osoby te mogą być 

zgłoszone nie więcej niż do dwóch orga-

nów spółek (a więc dotyczy to zarówno 

rady nadzorczej i zarządu), w których mają 

swoje udziały podmioty dokonujące wska-

zania kandydata w charakterze reprezen-

tanta danego podmiotu. Zgodnie z taką  

wykładnią należy uznać w świetle zakazu 

określonego w art. 4 ustawy antykorupcyj-

nej, że skoro wszystkie osoby objęte regula-

cjami tej ustawy co do zasady nie mogą być 

członkami zarządów, rad nadzorczych lub 

komisji rewizyjnych spółek prawa handlowe-

go, to pełnienie funkcji w zarządzie spółki  

z większościowym udziałem Skarbu Pań-

stwa jest wyjątkiem przewidzianym w art. 6 

ust. 1, jako zgłoszenie do objęcia tego sta-

nowiska właśnie przez Skarb Państwa. 

Wówczas osoby wymienione w art. 2 pkt. 9) 

w okresie pełnienia swojej funkcji na mocy 

wyjątku z art. 6 ust 1. mogłyby zostać zgło-

szone do objęcia jednego dodatkowego sta-
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nowiska w organie drugiej spółki, aby nie 

naruszać ograniczenia, że „osoby te nie mo-

gą zostać zgłoszone do więcej niż dwóch 

spółek prawa handlowego”. Przyjmując inne 

założenie, że wyjątek zawarty w art. 6 ust. 1 

przewiduje, aby osoby objęte zakazem okre-

ślonym w art. 4 mogły „dodatkowo” (tj. nie 

wliczając zajmowanego stanowiska) zostać 

zgłoszone do nie więcej niż dwóch spółek, 

wtedy istniałaby możliwość objęcia kolej-

nych dwóch stanowisk w organach innych 

spółek. W tej sytuacji osoby, do których  

ma zastosowanie omawiany wyjątek z art. 6 

ustawy antykorupcyjnej mogą pełnić mak-

symalnie 3 funkcje, a określona kategoria 

osób będzie mogła jednocześnie zasiadać  

w organach trzech spółek. Taka interpreta-

cja stosowana w praktyce przez MSP pro-

wadzi do występowania sytuacji, w których 

osoby pełniące funkcje prezesów zarządu 

spółek z większościowym udziałem Skarbu 

Państwa, dodatkowo zasiadają w dwóch 

radach nadzorczych, a więc de facto zajmu-

ją stanowiska we władzach trzech spó-

łek. Warto w tym miejscu zaznaczyć,  

że w ocenie Najwyższej Izby Kontroli  

takie praktyki „są niezgodne z art. 6 ww. 

ustawy, który stanowi, że członkowie  

zarządu spółki mogą być członkami zarzą-

dów, rad nadzorczych lub komisji rewizyj-

nych spółek prawa handlowego w przypad-

ku ich zgłoszenia do powyższych organów 

przez SP lub spółkę z większościowym 

udziałem SP, lecz nie więcej niż w dwóch 

spółkach prawa handlowego z udziałem 

ww. zgłaszających podmiotów”17. Oznacza 

to, że organy państwowe stosują odmienną 

wykładnie tych samych powszechnie obo-

wiązujących przepisów prawa, co musi  

budzić dwuznaczność i uzasadnione wąt-

pliwości. W konsekwencji można powie-

dzieć, że stosowane są zróżnicowane stan-

dardy sprawowania nadzoru właścicielskie-

go nad spółkami z większościowym udzia-

łem Skarbu Państwa.  

W trakcie prowadzonych badań 

identyfikujących zjawiska kumulowania 

stanowisk w organach spółek z udziałem  

SP, opartych na wiarygodnych i łatwych  

do potwierdzenia źródłach informacji  

zawartych w KRS, natrafiono na szczególną 

sytuację, kiedy jedna osoba w tym samym 

czasie łączyła stanowiska w organach czte-

rech spółek prawa handlowego:  

1. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. – 

prezes zarządu, 

2. Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. – 

prezes zarządu, 

3. MS Towarzystwo Funduszy Inwe-

stycyjnych S.A – członek rady nad-

zorczej, 

4. Bilfinger Crist Offshore Sp. z o.o. – 

członek rady nadzorczej (do 22 maja 

2014 r.). 

W świetle wcześniej analizowanych 

bezwzględnie obowiązujących przepisów 

prawa, w zaistniałej sytuacji bezspornie 

                                                            
17 Zob. Informacja o wynikach kontroli sprawo-
wania nadzoru właścicielskiego w spółkach  
z większościowym udziałem Skarbu Państwa  
(Nr ewid. 144/2009/P08051/KGP), NIK, War-
szawa 2009, s. 51. 
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doszło do ewidentnego naruszenia przepi-

sów ustawy antykorupcyjnej z racji jedno-

czesnego zajmowania stanowisk w orga-

nach 4 spółek prawa handlowego. Nie daje 

się tego wytłumaczyć, że było to zjawisko 

przejściowe, a w biznesie stosowane  

są praktyki łączenia przez członków zarzą-

du funkcji w organach nadzorczych innych 

spółek. Można w tym miejscu zadać pytania: 

kto dokonał zgłoszenia prezesa zarządu  

do pełnienia dodatkowych funkcji w orga-

nach kolejnych spółek i dlaczego statutowe 

organy spółek ARP S.A. i PGZ S.A. taki stan 

rzeczy akceptowały? Sankcja za naruszenie 

przepisów ustawy antykorupcyjnej jest pre-

cyzyjnie zdefiniowana przez ustawodawcę. 

Art. 5. ust. 1 – Naruszenie zakazów, o których 

mowa w art. 4, przez osoby: 

1. wymienione w art. 2 pkt 1–4 stanowi 

przewinienie służbowe, które podlega 

odpowiedzialności dyscyplinarnej lub 

stanowi podstawę do rozwiązania 

stosunku pracy bez wypowiedzenia  

z winy pracownika, 

2. wymienione w art. 2 pkt 5 i 7–10 sta-

nowi podstawę do odwołania ze sta-

nowiska. 

W dniu 13 czerwca 2014 r. pojawił 

się komunikat medialny, że prezes złożył 

rezygnację z funkcji w zarządzie ARP S.A., 

aby skoncentrować się na działalności ope-

racyjnej spółki PGZ S.A. Z formalnego punk-

tu widzenia taka decyzja w istocie przesądza 

o tym, że wniosek o wyciągnięcie konse-

kwencji z tytułu złamania zakazów antyko-

rupcyjnych staje się bezprzedmiotowy.  

Warto wyjaśnić, że w opisywanym przypad-

ku jedna osoba łączyła funkcje prezesa  

zarządu w dwóch JSSP, a więc z racji zaj-

mowania tych dwóch stanowisk podlegała 

ograniczeniom antykorupcyjnym. Istotne 

znaczenie ma zatem fakt, które stanowisko 

zostało objęte wcześniej i jakie dodatkowe 

funkcje były wykonywane w czasie zajmo-

wania tegoż stanowiska.  

Kumulowanie funkcji w spółkach  

z udziałem Skarbu Państwa i podmiotach 

zależnych może być również rozpatrywane 

w kontekście procesów zawłaszczania pań-

stwa i tworzenia swoistych sieci powiązań 

towarzysko-biznesowych przez wąską gru-

pę beneficjentów wykreowanego systemu18. 

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że okre-

ślona grupa osób sprawująca władzę, korzy-

stając z przysługujących im kompetencji 

może wywierać istotny wpływ na obsadę 

kadrową nie tylko władz spółek SP, lecz 

również podmiotów zależnych. To właśnie 

umieszczenie „zaufanych ludzi” w radzie 

nadzorczej w istocie staje się pierwszym 

etapem na drodze przejmowania władzy  

i kontroli nad spółką, a przede wszystkim 

służy zdobyciu przez wybranych członków 

zarządu uprawnień decyzyjnych w zakresie 

dysponowania finansami kierowanego 

podmiotu. Właśnie w takim ujęciu należy 

postrzegać i właściwie interpretować (tzn. 

prawidłowo rozumieć) zagadnienie łączenia 

                                                            
18 Por. Ł. Afeltowicz, Zawłaszczone państwa, sieci 
społeczne i wyobraźnia socjologiczna: krytyczna 
analiza koncepcji state capture, „Studia Socjolo-
giczne” 2010 nr 1, s. 69–105. 
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stanowisk w radach nadzorczych przez pre-

zesów zarządu państwowych spółek.  

I. Postuła zwraca uwagę na fakt,  

że do ważnej grupy osób trafiających do rad 

nadzorczych spółek Skarbu Państwa zalicza 

się urzędników zatrudnionych w MSP. Autor 

dodatkowo wyraża pogląd, że pracownicy 

MSP wywierają istotny wpływ na funkcjo-

nowanie rad nadzorczych z kilku powodów. 

Osoby te zazwyczaj wchodzą w skład komi-

sji konkursowych wyłaniających kandyda-

tów na członków rad nadzorczych, a także 

pełnią istotne funkcje wobec Ministra lub 

Wiceministra Skarbu Państwa przekazując 

informacje o sytuacji w spółkach, a także 

obsługują organizacyjnie WZA, które  

co do zasady odbywają się w siedzibie MSP. 

Urzędnicy MSP mogą również zobowiązać 

członków rad nadzorczych do przeprowa-

dzenia kontroli działalności spółki we wska-

zanym zakresie, a w sprawach budzących 

pewne niejasności wykonywanie określo-

nych zdań i funkcji przez rady nadzorcze 

jest warunkowane przez zastosowanie się 

do pisemnych wskazówek (podpowiedzi 

bądź zaleceń), otrzymywanych z komórek 

organizacyjnych MSP na zgłoszone przez 

radę wątpliwości. Ponadto w odróżnieniu 

od pozostałych kandydatów na członków 

RN spółek SP, urzędnicy MSP nie muszą 

przechodzić postępowania kwalifikacyjnego 

– minister powołuje ich poza procedurą 

konkursową. Zdaniem I. Postuły pracownicy 

MPS zasiadający w radach nadzorczych  

występują w podwójnej roli: jako członko-

wie RN działającej in gremium jako organ 

spółki, a także indywidualnie w relacjach  

z innymi komórkami organizacyjnymi MSP. 

W ocenie Autora taka dwoistość funkcji  

może powodować osłabienie mechanizmów 

nadzorczo-kontrolnych przez statutowy 

organ spółki i prowadzić do wzmacniania 

roli tzw. „nadzoru urzędniczego”19.  

Zjawisko dość częstego wyznaczania 

urzędników MSP do rad nadzorczych spółek 

z udziałem Skarbu Państwa można rozpa-

trywać z punktu widzenia „niezależności” 

osób trafiających do organów nadzoru. Nie 

ulega najmniejszej wątpliwości, że osoby 

zawodowo związane z MSP będą bardziej 

skłonne i podatne na wszelkiego rodzaju 

nieformalne sugestie oraz podpowiedzi,  

w szczególności dotyczące instrukcji nomi-

nacyjnych na członków zarządu spółek. 

Prawidłowo rozumiane wykonywanie funk-

cji nadzorczo-kontrolnych przez radę winno 

gwarantować zapewnienie pełnego bezpie-

czeństwa ekonomicznego i skutecznej 

ochrony interesów Skarbu Państwa, a nie-

koniecznie uleganie pewnym naciskom bądź 

sugestywnym presjom, mającym na wzglę-

dzie np. legitymizację realizacji partykular-

nych interesów wąskiej grupy beneficjen-

tów. Ten problem, podobnie jak zjawisko 

łączenia stanowisk w organach spółek nie-

stety są zagadnieniami wyjątkowo rzadko 

poruszanymi w literaturze przedmiotu. 

Można sądzić, że niesłuszne pomijanie tych 

niezwykle ważnych okoliczności w rezulta-

                                                            
19 I. Postuła, Nadzór urzędniczy jako szczególny 
instrument nadzoru korporacyjnego (corporate 
governance spółek Skarbu Państwa, „Organizacja 
i Kierowanie” 2013 nr 4, s. 60. 
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cie utrudnia dogłębne poznanie złożoności 

funkcjonowania analizowanych podmiotów 

gospodarczych. Nie powinno podlegać dys-

kusji, że holistyczne (systemowe) podejście, 

uwzględniające wszystkie wzajemne powią-

zania oraz istotne współzależności występu-

jące pomiędzy cząstkowymi elementami,  

ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego 

odbioru, zrozumienia i właściwej oceny 

całokształtu badanej rzeczywistości organi-

zacyjnej.  

Tworzenie spółek zależnych  

w aspekcie możliwości łączenia 

stanowisk  

Zjawisko przejmowania kolejnych 

stanowisk w organach spółek zależnych 

przez wybraną grupę osób staje się obecnie 

powszechnie stosowaną praktyką, która jest 

tłumaczona – na potrzeby medialne – jako 

poszerzanie zakresu obowiązków i pono-

szenia dodatkowej odpowiedzialności  

z tytułu pełnionych funkcji menedżerskich 

w spółkach z większościowym udziałem 

Skarbu Państwa. Rzeczywistym celem  

podejmowanych działań jest tworze- 

nie oraz umacnianie rozbudowywanej  

sieci powiązań personalno-biznesowych, 

umożliwiającej koncentrację władzy oraz 

zdobycie uprawnień decyzyjnych w zakresie 

dysponowania majątkiem oraz finansami 

spółek przez wąskie grono współpracują-

cych ze sobą osób. Trzeba w tym miejscu 

koniecznie zwrócić uwagę na fakt, że two-

rzenie przez spółki SP spółek zależnych 

stanowi rozwiązanie prawne, dzięki które-

mu w stosunku do członków zarządu  

takiego podmiotu nie mają zastosowania 

ograniczenia w prowadzeniu działalności 

gospodarczej wynikające z ustawy anty-

korupcyjnej, a ponadto nie jest wymaga-

ne składanie oświadczeń majątkowych20. 

Należy dostrzec, iż zgodnie z art. 10 ust. 6 

pkt. 4) ustawy stosowne oświadczenie pre-

zes spółki, o której mowa w art. 2 pkt. 9) 

składa Ministrowi Skarbu Państwa, tak więc 

jeśli władze spółki nie podlegają przepisom 

ustawy antykorupcyjnej wówczas taki obo-

wiązek nie występuje. W związku z powyż-

szym, sformułowana wcześniej teza, że two-

rzenie spółek zależnych przez spółki Skarbu 

Państwa jest idealnym rozwiązaniem umoż-

liwiającym rozbudowywanie i umacnianie 

sieci powiązań kapitałowych nakładających 

się na siatkę powiązań i zależności o charak-

terze personalnym jest w pełni zasadna, 

gdyż spółki te wyjęte są spod rygorów 

przepisów antykorupcyjnych. Co więcej, 

w odniesieniu do tych podmiotów nie mają 

zastosowania zasady doboru kandydatów 

                                                            
20 Art. 10 ust. 1. Osoby określone w art. 1 oraz  
w art. 2 pkt 1–5 i 7–11 są obowiązane do złoże-
nia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. 
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy mają-
tku odrębnego oraz objętego małżeńską wspólno-
ścią majątkową. Oświadczenie to powinno zawie-
rać w szczególności informacje o posiadanych 
zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udzia-
łach i akcjach w spółkach prawa handlowego,  
a ponadto o nabytym przez tę osobę albo jej mał-
żonka od Skarbu Państwa, innej państwowej oso-
by prawnej, jednostek samorządu terytorialnego 
lub ich związków mieniu, które podlegało zbyciu 
w drodze przetargu. Oświadczenie to powinno 
również zawierać dane dotyczące prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji 
w spółkach lub spółdzielniach, o których mowa  
w art. 4. 
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do rad nadzorczych określone zarządzaniem 

MSP21. Dzięki temu wąska grupa osób może 

przejąć praktycznie nieograniczoną władzę i 

kontrolę nad majątkiem i finansami licznych 

tzw. „spółek córek”, dla których zalążkiem 

powstania jest oczywiście majątek Skar-

bu Państwa. Prowadzone badania jedno-

znacznie potwierdzają, że w takich podmio-

tach (kontrolowanych przez spółki z udzia-

łem Skarbu Państwa) mamy do czynienia  

z powszechnie występującym zjawiskiem 

łączenia przez członków zarządu – zgodnie 

z prawem – kolejnych stanowisk, nawet  

w 4-6 radach nadzorczych spółek powiąza-

nych ze sobą kapitałowo.  

Kumulowanie przez jedną osobę 

stanowisk w organach nadzoru tak wielu 

spółek zależnych musi budzić uzasadnione 

zastrzeżenia i wątpliwości od strony etycz-

no-moralnej, czy nie jest to aby wykorzy-

stywanie zajmowanego stanowiska w celu 

zapewnienia sobie korzyści finansowych.  

Z punktu widzenia przepisów prawa jest  

to jednak dopuszczalne, gdyż podmioty 

utworzone przez spółki z udziałem  

SP w praktyce funkcjonują jak pozostałe 

spółki prywatne. Inną dyskusyjną kwestią 

jest m.in. łączenie funkcji członka rady nad-

zorczej ze stanowiskiem prezesa zarządu  

w spółkach, które prowadzą względem sie-

bie konkurencyjną działalność. 

                                                            
21 Zob. szerzej: W. Walczak, Zróżnicowane stan-
dardy nadzoru korporacyjnego w spółkach  
z udziałem Skarbu Państwa, „Przegląd Corporate 
Governance” 2013 nr 3, Polski Instytut Dyrekto-
rów, Warszawa 2013, s. 76–93.  

Można zauważyć, że ustawa z dnia 

30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i pry-

watyzacji określa ograniczenia dotyczące 

łączenia stanowisk przez członków rady 

nadzorczej w sytuacji, gdy zasiadają w orga-

nie nadzoru JSSP22. Zgodnie z art. 13 ust. 1: 

W czasie gdy Skarb Państwa pozostaje jedy-

nym akcjonariuszem spółki, członkowie rady 

nadzorczej tej spółki nie mogą: 

1. pozostawać w stosunku pracy ze spół-

ką ani świadczyć pracy lub usług  

na jej rzecz na podstawie innego tytu-

łu prawnego, 

2. posiadać akcji lub udziałów u przed-

siębiorców tworzonych przez spółkę, 

z wyjątkiem akcji dopuszczonych  

do obrotu na rynku regulowanym,  

3. pozostawać u przedsiębiorców, o któ-

rych mowa w pkt 2, w stosunku pracy 

ani świadczyć pracy lub usług na ich 

rzecz na podstawie innego tytułu 

prawnego,  

4. wykonywać zajęć, które pozostawa-

łyby w sprzeczności z ich obowiąz-

kami albo mogłyby wywołać podej-

rzenie o stronniczość lub interesow-

ność. 

2. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 

3, nie dotyczą członkostwa w radach nadzor-

czych, z wyjątkiem rad nadzorczych konku-

rencyjnych przedsiębiorców. 

W sytuacji gdy spółka nie zalicza się 

to tej kategorii podmiotów powyższe zakazy 

nie mają zastosowania. Z kolei mając  
                                                            
22 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercja-
lizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 1996 r. Nr 118, 
poz. 561, z późn. zm.). 



Wiedza Prawnicza nr 3/2014 Strona 15 
 

na uwadze, że w ramach przysługujących 

kompetencji rada nadzorcza sprawuje stały 

nadzór nad działalnością spółki we wszyst-

kich dziedzinach jej działalności (art. 219 § 

1, art. 382 § 1 ksh)23, można nie wyrazić 

zgody na to, aby członkowie zarządu spółki 

dodatkowo angażowani się w inne przed-

sięwzięcia biznesowe, które mogłyby wywo-

łać podejrzenie o stronniczość lub intere-

sowność, np. zarządzanie innym konkuren-

cyjnym podmiotem. Jest ponadto możliwe, 

aby określone rygory obowiązujące człon-

ków zarządu zostały zawarte w postano-

wieniach statutu spółki24, co może zasadni-

czo wpłynąć na ograniczenie możliwości 

kumulowania stanowisk w organach innych 

spółek. Jest to szczególnie ważne, jeśli takie 

łączenie funkcji może budzić uzasadnione 

podejrzenia o konflikt interesów i stwarzać 

niejasne sytuacje w zakresie bezstronności, 

zważywszy na transakcje handlowe zawie-

rane pomiędzy tymi podmiotami. 

Zagadnienia związane z kumulowa-

niem stanowisk w organach nadzoru spółek 

podlegają dodatkowo innym bezwzględnie 

obowiązującym regulacjom prawnym. 

Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że w myśl  

art. 4. ust 1. ustawy z dnia 3 marca 2000  

r. o wynagradzaniu osób kierujących niektó-

rymi podmiotami prawnymi (tzw. ustawy 

kominowej): Jedna osoba może być człon-

kiem rady nadzorczej tylko w jednej spośród 

                                                            
23 M. Michalski, Spółka Akcyjna, Lex a Wolters 
Kluwer business, Warszawa 2014, s. 671–672.  
24 Ł. Gasiński, Granice swobody kształtowania 
treści statutu spółki akcyjnej, Lex a Wolters Klu-
wer business, Warszawa 2014, s. 78–90. 

spółek, o których mowa w art. 1 pkt 4-725. 

Należy stwierdzić, że tak sformułowane 

precyzyjne i jednoznacznie brzmiące zdanie, 

nie powinno skłaniać do poszukiwania  

innego rozumienia jego sensu26. Oznacza  

to, że ustawowy zakaz dotyczy wszystkich 

osób, niezależnie od tego czy wyznaczo-

na/zgłoszona do rady nadzorczej osoba 

dodatkowo akurat zajmuje stanowisko 

(pełni funkcję) np. prezesa innej JSSP, 

członka zarządu spółki z większościowym 

udziałem Skarbu Państwa, bądź też członka 

zarządu spółki utworzonej przez inną spół-

kę z większościowym udziałem Skarbu Pań-

stwa, itd. Rozstrzygające znaczenie ma tutaj 

wyłącznie określona kategoria spółek pra-

wa handlowego (określony zbiór podmio-

tów wskazanych w art. 1 pkt 4-7)27, do któ-

                                                            
25 Ustawa z dnia 3 marca 2000 roku o wynagra-
dzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami 
prawnymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 254 – t.j.) 
26 Co więcej, nie powinno się dokonywać nieu-
prawnionych nadinterpretacji, że ograniczenie 
kumulacji stanowisk jest uzależnione od faktu 
pobierania wynagrodzenia, gdyż ustawodawca 
wyraźnie tym przepisem ustanowił zakaz jedno-
czesnego pełnienia funkcji przez jedną osobę  
w 2–óch organach nadzoru określonych – lite-
ralnie wskazanych – kategorii spółek prawa 
handlowego. Kwestia uzyskiwania dochodów 
przez jedną osobę za pracę w 2–óch radach nad-
zorczych spółek objętych ustawą kominową, 
będzie miała natomiast związek z zagadnieniem 
dotyczącym nienależnie pobieranych wynagro-
dzeń.  
27 Art. 1. Ustawa ma zastosowanie do: 
4) jednoosobowych spółek prawa handlowego 
utworzonych przez Skarb Państwa lub jednostki 
samorządu terytorialnego, 
5) spółek prawa handlowego, w których udział 
Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału 
zakładowego lub 50% liczby akcji, 
6) spółek prawa handlowego, w których udział 
jednostek samorządu terytorialnego przekracza 
50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji, 
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rych rad nadzorczych mają zastosowanie 

cytowane przepisy. 

Niepodważalnym argumentem  

potwierdzającym w stosunku do jakich osób 

stosuje się przepisy ustawy kominowej jest 

zapis art. 2 pkt 7, stanowiący, że ustawa  

ma zastosowanie do członków organów 

nadzorczych jednostek organizacyjnych 

wymienionych w art. 1 pkt 2–8, a w szczegól-

ności rad nadzorczych i komisji rewizyjnych. 

W orzecznictwie sądowym powszechną 

akceptację zyskuje pogląd, że przepisy 

ustawy kominowej mają charakter ściśle 

bezwzględnie obowiązujący28, a zatem nie-

uprawnione są twierdzenia, że np. zakazy 

łączenia funkcji w dwóch radach nadzor-

czych określonych kategorii spółek wynika-

jące z art. 4 ust. 1 ustawy kominowej nie 

mają zastosowania w stosunku do osób, 

które zawarły ze spółką umowę o świadcze-

niu usług w zakresie zarządzania (tzw. kon-

trakt menedżerski) oraz na własny koszt 

ubezpieczyły się od odpowiedzialności  

cywilnej w związku z zarządzaniem29.  

Ponadto warto zauważyć, że do rad nadzor-

czych spółek prawa handlowego zgłasza-

ne/wyznaczane są osoby fizyczne, a nie 

„podmioty zarządzające”, tak więc zakaz 

łączenia stanowisk przewidziany w art. 4 

                                                                                      
7) spółek prawa handlowego, w których udział 
spółek, o których mowa w pkt 4-6, przekracza 
50% kapitału zakładowego lub 50% liczby 
akcji. 
28 Por. wyrok SN z dnia 27 lutego 2014 r. (sygn. 
akt. II PK 134/13). 
29 Zob. szerzej: W. Walczak, Kontrola zakazu 
łączenia stanowisk w radach nadzorczych spółek 
a budowanie zaufania do państwa, „Kontrola 
Państwowa” 2014 nr 1, s. 66–83. 

ust. 1 ustawy kominowej ma charakter bez-

względnie obowiązujący i musi być prze-

strzegany. 

Wykorzystując lukę prawną przewi-

dzianą przez ustawodawcę w art. 3 ustawy 

kominowej30, można natomiast obejść rygo-

ry prawne w zakresie ograniczeń dotyczą-

cych maksymalnej wysokości świadczeń 

pieniężnych dla kadry zarządzającej, które 

zostały określone w art. 8 pkt. 3), tj. maksy-

malna wysokość wynagrodzenia miesięczne-

go nie może przekroczyć dla osób zatrud-

nionych w podmiotach, o których mowa  

w art. 1 pkt 4–6 – sześciokrotności przecięt-

nego miesięcznego wynagrodzenia w sekto-

rze przedsiębiorstw bez wypłat nagród  

z zysku w czwartym kwartale roku poprzed-

niego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego. Drugą ważną konse-

kwencją wynikającą z wykorzystywania 

tego przepisu (tj. art. 3) jest kwestia braku 

jawności wynagrodzeń kadry zarządzającej 

zatrudnionej na tzw. kontraktach mene-

dżerskich, o której jest mowa w art. 15 

ustawy: Informacje o wynagrodzeniu osób 

podlegających przepisom ustawy oraz 

                                                            
30 Art. 3 ust. 1. Ustawa ma również zastosowanie 
do osoby fizycznej i spółki cywilnej prowadzącej 
działalność gospodarczą na podstawie wpisu  
do ewidencji działalności gospodarczej oraz osoby 
prawnej, z którą podmiot prawny, o którym mowa 
w art. 1 pkt. 1 i 4–10, zawarł umowę o świadcze-
niu usług w zakresie zarządzania, zwanej dalej 
„podmiotem zarządzającym”.  
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli podmiot 
zarządzający ustanowi zabezpieczenie osobowe 
lub rzeczowe ewentualnych roszczeń powstałych 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykona-
nia umowy albo na własny koszt ubezpieczy się 
lub ubezpieczy osobę wskazaną do pełnienia 
funkcji członka zarządu od odpowiedzialności 
cywilnej powstałej w związku z zarządzaniem. 
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o nagrodach rocznych, świadczeniach dodat-

kowych i odprawach są jawne i nie podlegają 

ochronie danych osobowych ani tajemnicy 

handlowej. 

Analizując kwestie związane z wyna-

grodzeniami członków zarządu dodatkowo 

zasiadających w organach nadzoru innych 

spółek, trzeba także uwzględnić fakt, że tzw. 

„ustawa kominowa” zgodnie z art. 2 pkt 7) 

ma zastosowanie do członków organów nad-

zorczych jednostek organizacyjnych wymie-

nionych w art. 1 pkt 2–8, a w szczególności 

rad nadzorczych i komisji rewizyjnych. Mak-

symalna wysokość wynagrodzenia mie-

sięcznego członków rad nadzorczych nie 

może przekroczyć jednego przeciętnego mie-

sięcznego wynagrodzenia w sektorze przed-

siębiorstw bez wypłat nagród z zysku  

w czwartym kwartale roku poprzedniego, 

ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego (art. 8 pkt 8). Natomiast  

w przypadku spółek, które nie są objęte 

regulacjami tej ustawy (tj. spółek prawa 

handlowego, w których udział Skarbu Pań-

stwa nie przekracza 50% kapitału zakła-

dowego lub 50% liczby akcji, a także pod-

miotów, w których udział spółek, o których 

mowa w pkt 4–6, nie przekracza 50% kapi-

tału zakładowego lub 50% liczby akcji), 

powyższe ograniczenia płacowe nie wystę-

pują.  

Zgadzając się z opinią, że ratio legis 

ustawy antykorupcyjnej jest wyeliminowa-

nie sytuacji związanych z wykorzystaniem 

funkcji do uzyskania nieuprawnionych  

korzyści dla siebie lub bliskich31, podmioty 

gospodarcze utworzone przez spółki Skarbu 

Państwa stwarzają członkom zarządu wyko-

rzystywanie posiadanej władzy do zapew-

nienia sobie dodatkowych intratnych zajęć 

w radach nadzorczych kolejnych spółek,  

w których podmiot jest zaangażowany kapi-

tałowo. Z punktu widzenia standardów  

nadzoru korporacyjnego łączenie funkcji  

w organach wielu spółek z pewnością  

ma negatywny wpływ na możliwość  

poświęcenia odpowiedniej ilości czasu  

na wywiązywanie się z ustawowych obo-

wiązków. Takie „wielofunkcyjne osoby”, 

które łączą zajmowanie stanowiska w zarzą-

dzie spółki z jednoczesnym nadzorowaniem 

kilku innych podmiotów, siłą rzeczy z racji 

ograniczeń czasowych zawsze będą miały 

trudności z pogodzeniem sumiennego  

wykonywania zadań. Mając na względzie 

przepisy prawne można dostrzec, że przy 

wykonywaniu swoich obowiązków członek 

rady nadzorczej powinien dołożyć staran-

ności wynikającej z zawodowego charakteru 

swojej działalności (art. 293 § 2/ 483 § 2 

ksh). 

Właściwie rozumiane oczekiwania 

stawiane przed członkami rady nadzorczej 

polegają na sprawowaniu bieżącej kontroli 

nad całokształtem działalności spółki  

we wszystkich obszarach funkcjonalnych,  

z uwzględnieniem takich przesłanek jak: 

legalność, rzetelność, gospodarność i celo-

wość podejmowanych przez zarząd czynno-

                                                            
31 Por. wyrok NSA z dnia 12 czerwca 2007 r.  
(II OSK 132/07). 
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ści. Skuteczna realizacja takich zadań  

wymaga bezwzględnie bardzo dużo czasu  

i osobistego zaangażowania, odpowiednich 

kwalifikacji formalnych, poznania specyfiki 

funkcjonowania nadzorowanego podmiotu, 

a przede wszystkim posiadania określonych 

predyspozycji oraz zdolności w zakresie 

analitycznego myślenia i przeprowadzania 

merytorycznych kontroli. Ocena działalności 

spółki i pracy zarządu winna opierać się  

na szczegółowej analizie wiązki istotnych 

informacji popartych dokumentacją źró-

dłową na temat funkcjonowania spółki,  

a także wynikać z rozeznania w zakresie 

najważniejszych problemów ściśle związa-

nych z uwarunkowaniami bieżącej działal-

ności, jak również potencjalnych zagrożeń 

(bądź szans) odnoszących się do przyszłych 

zdarzeń. Zdobycie rozległej i ugruntowanej 

wiedzy o bieżącej sytuacji spółki nie jest 

możliwe dzięki incydentalnym spotkaniom 

rady w trakcie posiedzeń zwoływanych raz 

na kwartał. Jeśli ktoś chce pełnić funkcję 

członka rady nadzorczej w sposób rzetelny  

i odpowiedzialny powinien mieć świado-

mość tych wyzwań. 

W sytuacji gdy „praca” w radzie dla 

niektórych osób sprowadza się głównie  

do legitymizacji poczynań zarządu, pozba-

wionej należytej (wszechstronnej i szczegó-

łowej) kontroli ważnych procesów organi-

zacyjnych, bez dokonywania wnikliwej ana-

lizy podejmowanych decyzji, wówczas moż-

na jednocześnie figurować nawet w 10  

radach nadzorczych, lecz powstaje pytanie: 

czy na tym ma polegać prawidłowe wyko-

nywanie funkcji nadzorczo-kontrolnych 

oraz dbanie o interes spółki? Zdaniem  

A. Wierzbickiej interes spółki handlowej 

„może być rozumiany jako dążenie do reali-

zacji celu, w jakim dana spółka została  

powołana”32. W nieco innym ujęciu interes 

spółki będzie postrzegany w kategorii  

wypadkowej interesów wszystkich grup jej 

akcjonariuszy, z uwzględnieniem zapisane-

go w statucie spółki wspólnego celu,  

do osiągnięcia którego udziałowcy zobowią-

zali się dążyć. Warto zauważyć, że z jednej 

strony spółka kapitałowa posiada własną 

sferę interesów ze względu na przyznaną jej 

osobowość prawną i własny majątek  

oddzielony od akcjonariatu, niemniej jednak 

w praktyce mogą występować sytuacje, kie-

dy interes spółki niekoniecznie będzie się 

pokrywać z celami, dążeniami i oczekiwa-

niami jej akcjonariuszy33. Podobnie jest  

w przypadku statutowych organów spółki, 

których przedstawiciele mogą mieć różne 

priorytety, cele i zamierzenia, które nie  

w każdym przypadku będą wynikały  

z troski o dobro samej spółki, lecz mogą 

mieć zupełnie inne podłoże. W. Szydło pod-

kreśla, że członek zarządu powinien zajmo-

wać się przede wszystkim sprawami spółki  

i „ma zarządzać spółką w interesie akcjona-

riuszy, a nie dla osiągania własnych korzy-

                                                            
32 A. Wierzbicka, Konflikt między interesem spółki 
akcyjnej a interesem akcjonariuszy i próby ich 
niwelowania za pomocą zasad corporate gover-
nance, „Ekonomia i Prawo” 2012 nr 4. s. 78. 
33 Tamże, s. 78–79. 



Wiedza Prawnicza nr 3/2014 Strona 19 
 

ści”34. W sytuacji, gdy osoba pełniąca funkcję 

w zarządzie spółki zasiada dodatkowo  

w organach innych podmiotów, wśród któ-

rych jest firma zajmująca się interesami 

konkurencyjnymi, to takie zachowanie może 

być odczytywane jako przejaw naruszenia 

zasady lojalności wobec spółki. Wydaje się, 

że analogicznie można postrzegać zjawisko, 

kiedy osoba wyznaczona do rady nadzorczej 

danego podmiotu podejmuje dodatkowe 

zajęcia w organach innych spółek (nie tylko 

nadzorczych), chociaż zawsze można  

powiedzieć, że czyni to za wiedzą i zgodą 

osób, które jej powierzają takie stanowiska.  

Rozpatrując zjawisko kumulowania 

stanowisk w organach nadzoru podmiotów 

powiązanych kapitałowo ze spółkami Skar-

bu Państwa wydaje się słuszne zwrócenie 

uwagi także na kwestie związane z powoły-

waniem do zarządów spółek z udziałem  

SP osób, które wcześniej pełniły ekspono-

wane stanowiska w administracji rządowej. 

W ocenie Trybunału Konstytucyjnego  

„postawa wysokich urzędników publicznych 

polegająca na zagwarantowaniu sobie pozy-

cji na przyszłość, w praktyce może być bar-

dziej naganna niż "bieżące" nadużywanie 

funkcji. Osoba, która liczy się z zakończe-

niem służby publicznej nie obawia się już 

bowiem odpowiedzialności politycznej 

(zwłaszcza wobec wyborców) w razie 

sprzeniewierzenia się swym obowiąz-

                                                            
34 W. Szydło, Powołanie członka rady nadzorczej 
spółki do rady innego podmiotu, „Kontrola Pań-
stwowa” 2011 nr 5, s. 111.  

kom”35. Uzasadnienie podstaw zakazu sfor-

mułowanego w art. 7 ust. 1 ustawy antyko-

rupcyjnej stanowią zatem przesłanki doty-

czące uniemożliwienie nadużywania zaj-

mowanego stanowiska do załatwiania swo-

ich prywatnych interesów, które ujawnia się 

dopiero po zakończeniu pełnionej funkcji.  

Art. 7 ust. 1: Osoby wymienione w art. 

1 oraz w art. 2 pkt 1–3 i 6–6b nie mogą, 

przed upływem roku od zaprzestania zajmo-

wania stanowiska lub pełnienia funkcji, być 

zatrudnione lub wykonywać innych zajęć  

u przedsiębiorcy, jeżeli brały udział w wyda-

niu rozstrzygnięcia w sprawach indywidual-

nych dotyczących tego przedsiębiorcy; nie 

dotyczy to decyzji administracyjnych w spra-

wie ustalenia wymiaru podatków i opłat  

lokalnych na podstawie odrębnych przepi-

sów, z wyjątkiem decyzji dotyczących ulg  

i zwolnień w tych podatkach lub opłatach. 

Oczywiście również w tym przypadku usta-

wodawca przewiduje odstępstwo od zakazu 

zatrudnienia u określonych pracodawców. 

Art. 7 ust. 2: W uzasadnionych przypadkach 

zgodę na zatrudnienie przed upływem roku 

może wyrazić komisja powołana przez Preze-

sa Rady Ministrów, zwana dalej „komisją”. 

Praktyka dowodzi, że wielu osobom zajmu-

jącym, wcześniej wysokie stanowiska pań-

stwowe (m.in. w ministerstwach lub urzę-

dach centralnych) udaje się natychmiast  

po zakończeniu kariery urzędniczej zdobyć 

następne intratne stanowiska menedżerskie 

właśnie w spółkach z udziałem Skarbu Pań-

                                                            
35 Zob. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
23 czerwca 1999 r. (K 30/98). 
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stwa, oczywiście uzyskując na to stosowną 

zgodę. Przejście ze struktur administracji 

rządowej do biznesu w spółkach SP zazwy-

czaj wiąże się z łączeniem przez członka 

zarządu kolejnych stanowisk: w radzie nad-

zorczej innej spółki z udziałem SP lub  

innych podmiotach, w których udziały  

posiada spółka z większościowym udziałem 

SP lub w organie nadzoru powiązanej kapi-

tałowo tzw. „spółki wnuczki”. Takie są naj-

częściej stosowane rozwiązania w praktyce 

zarządzania. 

Zasadniczy problem polega na tym, 

że właśnie pod pozorem szczytnych haseł 

m.in. uzasadnianiu takich decyzji dbaniem  

o interes i dobro spółki, w rzeczywistości 

kumulacja tak wielu stanowisk w organach 

licznych spółek przez jedną osobę jest  

podyktowana możliwością wykorzystywa-

nia posiadanej władzy dla zapewnienia  

sobie wymiernych korzyści finansowych. 

Takie rozmyślnie i celowo podejmowane 

działania ponadto służą koncentracji wła-

dzy i kontroli przez wąską grupę osób,  

co w efekcie ma znaczący wpływ na umac-

nianie rozbudowywanej sieci powiązań  

i zależności. Umożliwiają one przejęcie 

uprawnień w zakresie powoływania z góry 

wybranych osób w skład zarządów kontro-

lowanych spółek, a także oddziaływanie na 

decyzje o charakterze finansowym, co stwa-

rza „określonej grupie uprzywilejowanych 

wybrańców” możliwość załatwiania swoich 

prywatnych interesów.  

W nawiązaniu do wcześniejszych 

rozważań poświęconych wykonywaniu kon-

trolnej funkcji przez radę nadzorczą  

w aspekcie powoływania w jej skład ludzi, 

którzy z racji jednoczesnego zajmowania 

innych stanowisk nie mogą być określani 

mianem osób niezależnych, warto odwołać 

się do opinii wyrażonej przez A. Nartow-

skiego. Autor przytacza swoją parafrazę 

słynnego powiedzenia lorda Actona, iż wła-

dza korumpuje, a władza absolutna korum-

puje absolutnie. Brzmi ona: „Władza korum-

puje, władza pozbawiona skutecznego 

nadzoru korumpuje nadzór”. Druga cenna 

myśl zawiera się w zdaniu, że „rada nadzor-

cza skomponowana spośród przyjaciół  

zarządu, albo dobrana przez zarząd, często 

nie spełnia zadań, jakie powierza jej pra-

wo”36. Można sądzić, że te wyraziste reflek-

sje trafnie odzwierciedlają istotę wzajem-

nych relacji zachodzących między organami 

spółki. Rady nadzorcze są ważnym ogniwem 

w systemie corporate governance, gdyż ich 

kontrolna działalność winna również obej-

mować swoim zakresem zapobieganie  

potencjalnym konfliktom interesów, jakie 

mogą występować w spółce pomiędzy oso-

bami zarządzającymi spółką i jej akcjonariu-

szami.  

A. Adamska słusznie zauważa,  

że „zestaw elementów kontroli występują-

cych w konkretnej spółce jest wypadkową 

oddziaływania czynników specyficznych dla 

otoczenia danej spółki oraz dla niej samej, 

                                                            
36 A. S. Nartowski o corporate governance, 
http://www.andrzejnartowski.pl/przyjaciele-
zarzadu/ [29.06.2014 r.].  
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między innymi struktury jej własności”37. 

Dlatego też, w pełni zasadne było przybliże-

nie tych wszystkich opisywanych uwarun-

kowań prawno-organizacyjnych, mających 

znaczenie z punktu widzenia celu niniejsze-

go opracowania.  

Podsumowanie  

W literaturze przedmiotu podkreśla 

się, że dla zapewnienia prawidłowego funk-

cjonowania spółek kapitałowych, stosownie 

do przepisów zawartych w Kodeksie spółek 

handlowych przewiduje się rozwiązanie 

zakładające rozdzielenie funkcji nadzorczej 

od zarządzania bieżącą działalnością spółki 

w myśl zasady, że kontrolowany nie może 

być jednocześnie kontrolującym. W konse-

kwencji mamy do czynienia z zakazem  

łączenia funkcji w zarządzie spółki i stano-

wisk bezpośrednio podległych zarządowi  

z mandatem członka rady nadzorczej, wyni-

kającym z art. 214 i 387 ksh38. Zakazy  

kumulowania stanowisk określone tymi 

przepisami stanowią, że członek zarządu, 

prokurent, likwidator, kierownik oddziału 

lub zakładu, główny księgowy, radca praw-

ny lub adwokat, a także inne zatrudnione 

osoby, podlegające bezpośrednio członkowi 

zarządu nie mogą być jednocześnie człon-

                                                            
37 A. Adamska, Mechanizmy sprawowania kontro-
li w spółkach publicznych z udziałem Skarbu Pań-
stwa, „Zarządzanie i Finanse” 2013 nr 2/6 (część 
6), s. 187.  
38 A. Lubicz-Posochowska, Zakaz łączenia funkcji 
w spółkach kapitałowych, [w:] Restrukturyzacja 
spółek handlowych. Zagadnienia ekonomiczne  
i prawne, „Studia Ekonomiczne” nr 49, Akademia 
Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2008,  
s. 109–123. 

kami rady nadzorczej lub komisji rewizyj-

nej. Uważa się, że są one niejako fundamen-

tem autonomii organów spółek kapitało-

wych. Te regulacje dotyczą jednakże tylko 

przypadków odnoszących się do jednej i tej 

samej spółki. Z tej racji problematyka łącze-

nia stanowisk w organach spółek nie może 

być rozpatrywana wyłącznie w kontekście 

przywołanych przepisów ksh i ograniczać 

się do wąskiego zakresu rozważań.  

Przyjęte w artykule podejście  

w szczególności koncentruje się na przybli-

żeniu i omówieniu najważniejszych przepi-

sów prawnych, mających zastosowanie  

do kategorii spółek prawa handlowego  

z udziałem Skarbu Państwa, bowiem funk-

cjonowanie statutowych organów tych spó-

łek (zarządu i rady nadzorczej) wymaga 

uwzględnienia również innych ważnych 

ustaw. Istotnym elementem prowadzonych 

analiz jest zwrócenie uwagi na występujące 

powiązania i relacje międzyorganizacyjne, 

jakie są wynikiem kumulowania stanowisk 

w organach spółek. Kolejny problem, który 

wiąże się z rozpatrywanym zagadnieniem 

dotyczy identyfikacji wiązki celów przy-

świecających tym procesom. M. Srebro wy-

raża pogląd, że „wypracowanie wspólnego 

celu między interesariuszami lub kompro-

misu decyzyjnego w praktyce zarządzania, 

nie może naruszać podstawowej wartości  

i jednocześnie głównego założenia, jakim 

jest byt samej spółki”. Zdaniem Autora  

racjonalne argumenty winny stanowić „bazę 

modus vivendi rozbieżnych celów interesa-

riuszy w spółce z udziałem Skarbu Pań-
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stwa”39. Rzeczywistość organizacyjna nie-

stety jest o wiele bardziej złożona i skom-

plikowana, gdyż w praktyce mamy do czy-

nienia z wzajemnym przenikaniem się czę-

sto odmiennych i sprzecznych ze sobą celów 

oraz interesów poszczególnych grup:  

tj. instytucjonalnych celów Skarbu Państwa 

jako akcjonariusza, autonomicznych celów 

samej spółki (związanych z profilem pro-

wadzonej działalności) oraz partykularnych 

celów (interesów) osób zasiadających w jej 

władzach, a także osób reprezentujących 

ugrupowania polityczne, które aktualnie 

sprawują władzę. W tej wielowymiarowej 

płaszczyźnie należy postrzegać, jak również 

właściwie interpretować problematykę jed-

noczesnego zajmowania stanowisk we wła-

dzach wielu spółek przez wąską (wybraną) 

grupę ludzi. Prawdziwym motywem tych 

działań jest przejęcie władzy i kontroli nad 

majątkiem państwa, a także wykorzystywa-

nie rozwiązań prawnych umożliwiających 

tworzenie kolejnych podmiotów zależnych 

(powiązanych kapitałowo), działających 

według porównywalnych reguł jak inne 

spółki prywatne, które nie podlegają przepi-

som ustawy antykorupcyjnej i kominowej. 

W rezultacie można wykreować rozbudo-

waną, niezwykle silną i rozległą sieć wpły-

wów bazujących na powiązaniach personal-

nych, właśnie dzięki powoływaniu wybranej 

grupy osób w skład organów kolejnych spó-

łek zależnych. 

                                                            
39 M. Srebro, Cele głównych interesariuszy w spół-
ce z udziałem Skarbu Państwa, „Kwartalnik nauk 
o przedsiębiorstwie” 2012 nr 2, s. 35.  

Jak wcześniej wspominano, w litera-

turze przedmiotu omawiane zagadnienia 

dotyczące kumulowania stanowisk w orga-

nach spółek z udziałem Skarbu Państwa  

są bardzo rzadko podejmowaną tematyką 

badawczą. Pojawiają się wprawdzie opra-

cowania poświęcone problematyce zasad  

i trybu doboru kandydatów do rad nadzor-

czych spółek SP na kanwie regulacji wynika-

jących z zarządzenia MSP nr 45 z dnia 

6.12.2007 r.40, zapominając jednocześnie,  

iż mają one zastosowanie wyłącznie  

do określonej kategorii spółek pozostają-

cych w nadzorcze właścicielskim MSP, a nie 

dotyczą one pozostałych podmiotów, w sto-

sunku do których uprawnienia właściciel-

skie przysługują innym ministrom, jak rów-

nież tworzonych spółek zależnych, „córek  

i wnuczek”. Wydaje się zatem, że poruszony 

w opracowaniu temat wypełnia lukę pozna-

wczą, a także może stanowić inspirację dla 

kolejnych badaczy, będąc jednocześnie inte-

resującym przyczynkiem do dalszych dys-

kusji i dociekań.  

 

Dr Waldemar Walczak, adiunkt, Uniwersy-

tet Łódzki 

 

 

                                                            
40 Zob. F. Grzegorczyk, Zasady i tryb doboru kan-
dydatów do rad nadzorczych spółek akcyjnych 
Skarbu Państwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie nr 816, Kraków 
2010, s. 73–89; 
I. Postuła, Cechy charakterystyczne i problemy 
funkcjonowania rad nadzorczych spółek Skarbu 
Państwa, „Zarządzanie i Finanse” 2013 nr 2/6 
(część 6), s. 230–243.  
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Accumulating positions in bodies  

of companies with State Treasury partic-

ipation 

 

Key words: corporate governance, compa-

nies with State Treasury participation, 

anticorruption act, chimney act, supervisory 

board, management board 

 

Summary 

The aim of the article is to indicate 

problems associated with issues of combin-

ing membership in management board with 

some other functions in bodies of another 

companies. Presented deliberation concen-

trated on interdisciplinary analytical exami-

nations devoted in depth analysis of the 

wide spectrum of organizational-legal con-

ditions and provisions of law enabling one 

person accumulate positions in bodies  

of companies with State Treasury participa-

tion, as well as created by them subsidiaries. 

Author paid special attention to issues con-

cerning bans resulting from provisions  

of the anticorruption and chimney act.  

The article is an attempt to answer 

the important question about real objectives 

and motives for appointing the same per-

sons to authorities of many companies with 

the capital contribution of state treasury. 

Additionally, were discussed key factors 

determining effective realization of control 

functions by the supervisory board: person-

al competences, devoted time, independ-

ence, impartiality. 
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Problematyka karnoprawnych ocen w przypadku  

przestępstwa rozboju 

Piotr Bogacki 

 

Zasadniczym celem niniejszego 

opracowania jest próba uporządkowania  

i ujęcia wszystkich wariantów kwalifika-

cyjnych w przypadku przestępstwa rozboju 

w ramy spójnego i przejrzystego zbioru.  

Z uwagi na złożony przedmiot ochrony  

i przedmiot czynności wykonawczej przepis 

typizujących przestępstwo rozboju chara-

kteryzuje się tym, że realizacja jego ustawo-

wych znamion wyczerpuje często równo-

cześnie znamiona przestępstw określonych 

w innych przepisach, w związku z czym 

istotnym zagadnieniem jest określenie sytu-

acji, w których dopuszczalne, a w pewnych 

przypadkach nawet konieczne jest przyjęcie 

kumulatywnego zbiegu przepisów okre-

ślających przestępstwa tej kategorii  

z innymi przepisami. Zagadnienie to zasłu-

guje na omówienie w czterech różnych 

aspektach, a mianowicie:  

 wzajemnych relacji przestępstw 

rozbójniczych i określających  

je przepisów, 

 relacji przepisów określających typ 

przestępstwa rozboju z przepisami 

określającymi typy przestępstw 

przestępstwa przeciwko mieniu, 

 relacji przepisów określających typ 

przestępstwa rozboju z przepisami 

określającymi typy przestępstw 

przeciwko życiu i zdrowiu oraz 

 relacji omawianych przepisów  

z przepisami określającymi typy 

innych przestępstw, zwłaszcza 

wobec występujących w tym 

zakresie różnic poglądów zarówno 

w doktrynie, jak i orzecznictwie. 

Wzajemne relacje przestępstw 

rozbójniczych i określających  

je przepisów 

Zbieg przepisu art. 280 § 1 k.k.  

z przepisem art. 281 k.k. 

W orzecznictwie i doktrynie budzi 

kontrowersje zbieg przepisu art. 280 i 281 

k.k. W odniesieniu do konkurencji tych 

dwóch przepisów możliwe są dwie sytuacje 

związane z przypadkiem zbiegu prze-

stępstw, z których pierwsza polega  

na dokonaniu przez sprawcę rozboju,  

a następnie na użyciu przemocy wobec 

pokrzywdzonego w celu utrzymania się  

w posiadaniu skradzionej rzeczy. W sytuacji 

tej przemoc ze strony sprawcy została użyta 

dwukrotnie wobec tej samej osoby i w takim 

wypadku zachodzi pomijalny zbieg 

przestępstw, rozstrzygany według zasady 

lex consumens derogat legi consumptae,  

a więc – że rozbój pochłania kradzież 

rozbójniczą. Taką ocenę tej sytuacji 



Wiedza Prawnicza nr 3/2014 Strona 25 
 

przedstawił Sąd Apelacyjny w Łodzi1, 

stwierdzając, że tożsamość sprawcy rozboju 

i kradzieży rozbójniczej oraz tożsamość 

osoby pokrzywdzonej tymi przestępstwami 

prowadzi do konieczności przyjęcia 

pomijalnego zbiegu przestępstw i zastoso-

wania zasady konsumpcji, a więc, że zacho-

wanie sprawcy po dokonanym rozboju, 

będące znamieniem kradzieży rozbójniczej, 

stanowi współukaraną czynność następczą  

i odpowiedzialność za taki czyn ulega 

wyłączeniu.2 Odmiennie uważa W. Cieślak, 

który postuluje stosowanie w takim 

wypadku kumulatywnej kwalifikacji z art. 

280 § 1 k.k. w zw. z art. 281 k.k.3  

Nie kwestionując w zasadzie 

słuszności stanowiska wyrażonego przez 

Sąd Apelacyjny w Łodzi, należy jednak 

uznać, że budzi ono pewne wątpliwości  

w odniesieniu do pewnych stanów 

faktycznych, związanych z zachowaniem 

sprawcy realizującego wobec tej samej 

osoby znamiona rozboju i późniejszej 

kradzieży rozbójniczej. Dotyczy to sytuacji, 

w której sprawca realizuje swym 

zachowaniem zarówno znamiona rozboju, 

                                                            
1 Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 21 lutego 
1996 r., II AKa 6/96, Lex 
2 B. Michalski [w:] prof. UAM dr hab. Robert Zaw-
łocki Autorzy: dr Janusz Bojarski, dr Joanna Dłu-
gosz, dr hab. Ewa Guzik-Makaruk, dr Elżbieta 
Hryniewicz, dr hab. Piotr Kardas, dr Marek Kulik, 
dr Bogusław Michalski, dr Tomasz Oczkowski,  
dr Justyn Piskorski, prof. dr hab. Emil Pływa-
czewski, prof. UWr dr hab. Jerzy Skorupka,  
dr Wojciech Zalewski, prof. UAM dr hab. Robert 
Zawłocki, prof. dr hab. Andrzej Marek, Przestęp-
stwa przeciwko mieniu i gospodarcze. Tom  
9, 2011 r., Legalis. 
3 W. Cieślak, Przestępstwa rozbójnicze i ich wza-
jemne relacje (na tle kodeku karnego z 1997 r.), 
GSP 2000, t. 7, s. 133 i n. 

jak i kradzieży rozbójniczej wobec tego 

samego pokrzywdzonego, jednakże przy 

popełnieniu tych przestępstw stosuje różne 

sposoby działania, np. przy dokonaniu 

rozboju grozi pokrzywdzonemu natychmia-

stowym użyciem przemocy, a po jego 

dokonaniu stosuje wobec niego przemoc  

w celu utrzymania się w posiadaniu 

skradzionej rzeczy. W odniesieniu do tej 

sytuacji, przyjęcie, że rozbój pochłania 

późniejszą kradzież rozbójniczą powodowa-

łoby, że z czynu sprawcy wyeliminowano – 

by w ogóle rzeczywiście zastosowaną przez 

niego przemoc wobec osoby, co miałoby 

szczególne znaczenie, gdyby skutkiem 

użycia tej przemocy były uszkodzenia ciała 

lub dalej nawet idące skutki. Przedstawiona 

tu sytuacja uzasadnia, zakwalifikowanie 

takiego czynu z przyjęciem kumulatywnego 

zbiegu art. 280 § 1 i art. 281 k.k., 

konstrukcja taka uwzględniałaby bowiem 

„wszystko, co zrobił sprawca”4. 

Podobny pogląd prezentowany jest 

przez A. Marek, P. Gensikowski, wedle 

których w pewnych wypadkach, gdy 

sprawca po dopuszczeniu się rozboju typu 

podstawowego, a następnie po zabraniu 

rzeczy w celu utrzymania się w jej 

posiadaniu używa przemocy lub posłuży się 

                                                            
4 B. Michalski [w:] prof. UAM dr hab. Robert Zaw-
łocki Autorzy: dr Janusz Bojarski, dr Joanna Dłu-
gosz, dr hab. Ewa Guzik-Makaruk, dr Elżbieta 
Hryniewicz, dr hab. Piotr Kardas, dr Marek Kulik, 
dr Bogusław Michalski, dr Tomasz Oczkowski,  
dr Justyn Piskorski, prof. dr hab. Emil Pływa-
czewski, prof. UWr dr hab. Jerzy Skorupka,  
dr Wojciech Zalewski, prof. UAM dr hab. Robert 
Zawłocki, prof. dr hab. Andrzej Marek, Przestęp-
stwa przeciwko mieniu i gospodarcze. Tom 9, 
2011 r., Legalis. 
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nożem lub bronią palną wobec pokrzyw-

dzonego, przyjąć należy, z uwagi  

"na nieznaczną różnicę stopnia społecznej 

szkodliwości czynów sprawcy, realny zbieg 

przestępstw"5. 

Druga z możliwych sytuacji dotyczy 

wypadku, w którym zachodzi wprawdzie 

tożsamość sprawcy rozboju i późniejszej 

kradzieży rozbójniczej, jednakże ofiara 

rozboju nie jest tożsama z osobą, wobec 

której sprawca, w celu utrzymania się  

w posiadaniu skradzionej rzeczy, użył 

przemocy wobec osoby lub groził 

natychmiastowym jej użyciem albo dopro-

wadził ją do stanu nieprzytomności lub 

bezbronności. W orzecznictwie odnoszącym 

się do takiej sytuacji prezentowane jest 

stanowisko, że można i należy przypisać 

sprawcy dwa czyny – oprócz rozboju 

również kradzież rozbójniczą6. 

 

 

                                                            
5 A. Marek, P. Gensikowski, Konstrukcja czynów 
współukaranych i jej implikacje praktyczne, Prok. 
i Pr. 2004, nr 10, s. 7 i n.. 
6 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 września 
1973 r., II KR 123/73, Legalis cyt. za B. Michalski 
[w:] prof. UAM dr hab. Robert Zawłocki Autorzy: 
dr Janusz Bojarski, dr Joanna Długosz, dr hab. 
Ewa Guzik-Makaruk, dr Elżbieta Hryniewicz,  
dr hab. Piotr Kardas, dr Marek Kulik, dr Bogu-
sław Michalski, dr Tomasz Oczkowski, dr Justyn 
Piskorski, prof. dr hab. Emil Pływaczewski, prof. 
UWr dr hab. Jerzy Skorupka, dr Wojciech Zalew-
ski, prof. UAM dr hab. Robert Zawłocki, prof.  
dr hab. Andrzej Marek, Przestępstwa przeciwko 
mieniu i gospodarcze. Tom 9, 2011 r., Legalis; 
także wyrok Sądu Najwyższego z 28 września 
1973 r., II KR 123/73, Legalis. 

Zbieg przepisu art. 280 § 1 k.k.  

z przepisem art. 282 k.k. 

Według Sądu Najwyższego między 

tymi przepisami zachodzi stosunek 

wykluczania, zatem nie można mówić  

o zbiegu kumulatywnym. Rozbój polega  

na tym, że sprawca stosuje przemoc lub 

groźbę natychmiastowego jej użycia wobec 

osoby po to, aby niezwłocznie zawładnąć 

cudzą rzeczą, przy czym obojętne jest, czy 

czyni to własnoręcznie, czy też zmusza 

pokrzywdzonego do natychmiastowego 

wydania jej. Istota wymuszenia rozbójni-

czego polega na tym, że sprawca zmusza  

do rozporządzenia mieniem na przyszłość. 

Ta właśnie różnica w czasie powoduje,  

że stopień społecznej szkodliwości 

wymuszenia rozbójniczego jest mniejszy niż 

rozboju, co znalazło wyraz w wydatnym 

zróżnicowaniu sankcji za te przestępstwa. 

W sytuacji natomiast, gdy sprawca stosując 

te same środki przymusu zmusza pokrzyw-

dzonego do natychmiastowego wydania 

mienia (natychmiastowego rozporządzenia) 

zastosowanie ma przepis art. 280 k.k.7  

Odmienne stanowisko w tym 

zakresie zajął jednakże Sąd Apelacyjny  

w Lublinie, stwierdzając, że działanie 

                                                            
7 Zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 3 
marca 1970 r., V KRN 25/70 cyt. za P. Piszczek, 
Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Oficyna Praw-
nicza IUSTITIA Sp. z o.o., s. 335; także wyrok 
Sądu Najwyższego z dnia16 grudnia 1999 r., IV 
KKN 478/99, Legalis; także Wyrok Sądu Apela-
cyjnego w Krakowie z dnia 24 listopada 2010  
r. II AKa 218/10; Wyrok Sądu Apelacyjnego  
w Katowicach z dnia 22 lipca 2004 r. II AKa 
219/04, Lex 150741. 
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sprawców polegające na posłużeniu się 

wobec pokrzywdzonego przemocą  

z użyciem noża oraz groźbą pozbawienia  

go życia celem dokonania zaboru należących 

do niego pieniędzy i jednocześnie poprzez 

takie ich zachowanie wymuszenie na nim 

rozporządzenia mieniem poprzez wypłatę 

im kwoty 2000 USD – powinno być 

kwalifikowane jako czyn z art. 280 § 2  

w zw. z art. 282 k.k. w zw. z art. 11 § 1 i 2 

k.k. Z treści tegoż art. 11 § 1 wynika 

bowiem, że zachowanie będące zewnę-

trznym przejawem jednego impulsu woli 

stanowi tylko jeden czyn, niezależnie  

od liczby naruszonych przez nie norm.  

O jedności lub wielości przestępstw nie 

decyduje liczba spowodowanych przez 

sprawcę skutków czy też liczba podjętych 

przez niego działań. Zgodnie bowiem z art. 

11 § 1 k.k., jeden czyn może stanowić tylko 

jedno przestępstwo. Stąd też, skoro  

to przedmiotowe działanie oskarżonych 

było jednym, w znaczeniu historycznym, 

naturalnym czynem, toteż winno być ono 

właśnie w ten sposób kwalifikowane 

(orzeczenie dotyczy przepisu określającego 

kwalifikowany typ rozboju, zachowuje 

jednak aktualność w odniesieniu do prze-

pisu określającego typ podstawowy tego 

przestępstwa)8. 

                                                            
8 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 
2004 r., II AKa 371/03, Legalis, cyt. za B. Michal-
ski [w:] prof. UAM dr hab. Robert Zawłocki Auto-
rzy: dr Janusz Bojarski, dr Joanna Długosz,  
dr hab. Ewa Guzik-Makaruk, dr Elżbieta Hrynie-
wicz, dr hab. Piotr Kardas, dr Marek Kulik,  
dr Bogusław Michalski, dr Tomasz Oczkowski,  
dr Justyn Piskorski, prof. dr hab. Emil Pływa-
czewski, prof. UWr dr hab. Jerzy Skorupka,  

Relacje przepisów określających 

typ przestępstwa rozboju z prze-

pisami określającymi typy prze-

stępstw przeciwko mieniu 

Rozbój to niewątpliwie szczególna 

postać kradzieży, jest przepisem szcze-

gólnym w stosunku do art. 278 k.k. Na tej 

podstawie nie zachodzi pomiędzy tymi 

przepisami zbieg kumulatywny, gdyż 

wyłączona jest wielość ocen. W przypadku 

popełnienia przestępstwa rozboju również 

do zbiegu z art. 278 § 5 k.k. dojść nie może 

albowiem przepis art. 280 k.k. mówi  

o "kradzieży" przy użyciu środków 

wymienionych w jego paragrafie pierwszym 

lub drugim, a więc obejmuje wszystkie 

postaci kradzieży z art. 278, także  

tą z paragrafu piątego. Dochodzi więc  

do sytuacji, w której przepis art. 280 k.k. 

pochłania wszystkie znamiona przestę-

pstwa z art. 278 k.k. i dodaje dodatkowe9.  

Przestępstwo określone w art. 280 

k.k. polega na tym, że jego sprawca używa 

lub grozi natychmiastowym użyciem 

przemocy wobec osoby doprowadzając 

człowieka do stanu nieprzytomności lub 

bezbronności dlatego, aby zabrać w celu 

przywłaszczenia mienie. Sposób działania 

wskazany w art. 280 k.k. jest zatem 

środkiem do realizacji zaboru mienia. 

Środek ten sprawca musi stosować mając  

                                                                                      
dr Wojciech Zalewski, prof. UAM dr hab. Robert 
Zawłocki, prof. dr hab. Andrzej Marek, Przestęp-
stwa przeciwko mieniu i gospodarcze. Tom 9, 
2011 r., Legalis.  
9 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 3 
października 2006 r. II AKa 99/06, Lex 283411. 
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z góry powzięty zamiar zaboru mienia. 

Oczywiście nie można wyłączyć, że zamiar 

stosowania środków wskazanych w art. 280 

k.k. w celu dokonania zaboru mienia w celu 

przywłaszczenia może powstać również  

w toku wzajemnego bicia się, ale zamiar ten 

musi być zawsze zamiarem celowym  

i zawsze poprzedzać zabór rzeczy.  

We wszystkich natomiast tych wypadkach, 

gdy sprawca dokonuje pobicia człowieka, 

obojętnie z jakich pobudek, lecz nie 

używając tego jako środka do zabrania 

rzeczy w celu przywłaszczenia, a dopiero  

po pobiciu dochodzi do wniosku, że można 

wykorzystać powstały stan dla okradzenia 

pokrzywdzonego - sprawca dopuszcza się 

dwóch przestępstw pozostających ze sobą  

w zbiegu realnym. Jednym z nich jest 

przestępstwo przeciwko zdrowiu, drugim 

zaś przestępstwo określone w art. 278 § 

1 k.k. (w orzeczeniu - art. 208 k.k. z 1969  

r., ale przepis ten nie posiada odpowiednika 

w Kodeksie karnym)10. 

Zbieg przepisu art. 280 § 1 k.k.  

z przepisem art. 279 k.k. 

Podobnie dotyczy to kradzieży  

z włamaniem określonej w art. 279 k.k. 

Rozbój pochłania jako współukarane 

czynności polegające na przełamaniu 

zabezpieczenia mienia, bowiem każde z nich 

                                                            
10 Zob. wyrok SN z 16.8.1974 r., V KRN 243/74, 
OSNPG 1975, Nr 2). Por. także uchw. SN(7)  
z 16.4.1975 r., VI KZP 47/74 z glosą G. Rejman, 
NP 1977, Nr 3 oraz glosą A. Barana, OSPiKA 
1976, Nr 5, poz. 97; wyr. SN z 16.8.1974 r., V KR 
243/74, OSNPG 1975, Nr 2, poz. 19. 

dokonane jest dopiero z chwilą zaboru 

mienia, a nie wcześniejszych działań. 

Jednakże samo włamanie wpływa niewąt-

pliwie na wyższy stopień szkodliwości 

czynu sprawcy, co powinno być uwzglę-

dnione przy wymiarze kar11. 

Zbieg przepisu art. 280 § 2 k.k.  

z przepisem art. 294 § 1 k.k. 

Czy sprawca, który dopuścił się 

zaboru mienia „znacznej wartości” podlega 

kwalifikacji kumulatywnej, tj. z art. 280 § 2 

k.k. i art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 278 § 1 k.k. 

w zw. z art. 11 § 2 k.k. Żaden bowiem  

z wyżej wymienionych przepisów: tzn. ani 

art. 280 § 2 k.k., ani też 294 § 1 k.k.  

w zw. z art. 278 § 1 k.k. (stanowiące  

w istocie jedną normę), w których znamiona 

sprawca w takim przypadku realizuje nie 

może być bowiem wyeliminowany  

w oparciu o którekolwiek reguł wyłącza-

jących. Zbieg przepisów ma tu charakter 

rzeczywisty, oddając w sposób właściwy  

to, że sprawca dopuścił się czynu 

podlegającego surowszej, kwalifikowanej 

odpowiedzialności nie tylko dlatego,  

że działał szczególny sposób (dokonując 

rozboju), ale także dlatego, że przedmiot 

tego działania był szczególny (mieniem 

znacznej wartości). Inaczej rzecz ujmując 

stwierdzić należy, że zakresy norm objętych 

                                                            
11 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 1972 
r., I KR 293/71, Lex nr 35268; wyrok Sądu Ape-
lacyjnego w Krakowie z dnia 29 października 
1992 r., II AKr 95/92, Legalis; postanowienie 
Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 16 wrze-
śnia 1998 r., II AKa 165/98, Legalis. 
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wyżej wymienionymi przepisami krzyżują 

się, a to uzasadnia kwalifikację kumula-

tywną. Nie ma tu natomiast znaczenia 

okoliczność, że ustawodawca w art. 294 k.k. 

nie wymienił przestępstwa z art. 280 k.k.  

W szczególności nie oznacza to, że wyłą-

czono tą drogą możliwość stosowania  

w omawianym zakresie ogólnych reguł 

kwalifikacji wynikającej z art. 11 § 1 i 2 k.k. 

Art. 294 k.k. to wyłącznie wyraz szczególnej 

techniki legislacyjnej zastosowanej  

do skonstruowania kwalifikowanych postaci 

wymienionych w nim przestępstw przez 

„zbiorcze” uzupełnienie ich norm o dodat-

kowe znamię12. 

Zbieg przepisu art. 280 § 1 k.k.  

z przepisem art. 286 § 1 k.k. 

W przypadku realizacji przez 

sprawcę znamion rozboju przewidzianego 

w art. 280 § 1 k.k., a następnie wypełnienia 

innym czynem znamion przestępstwa 

określonego w ar t. 286 § 2 k.k. w ten 

sposób, że sprawca rozboju zażąda  

od pokrzywdzonego korzyści majątkowej  

w zamian za zwrot uprzednio zabranej 

rzeczy, przyjąć należy konstrukcję 

współukaranego czynu następczego i kwali-

fikować zachowanie sprawcy wyłącznie  

na podstawie art. 280 § 1 k.k.13 

                                                            
12 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach  
z dnia 16 grudnia 1999 r., II AKa 199/99, Prz. 
Orz. PA w Katowicach 1999, s. 12-13 , cyt.  
za R. A. Stefański, Kodeks karny. Orzecznictwo  
i piśmiennictwo, Zakamycze 2000, s.252-253. 
13 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia  
1 grudnia 2003 r., V KK 89/03, Legalis. 

Relacje przepisów określających 

typ przestępstwa rozboju z prze-

pisami określającymi typy prze-

stępstw przeciwko życiu i zdro-

wiu 

Jednym z przedmiotów ochrony 

przestępstwa rozboju jest życie i zdrowie 

człowieka, a zagrożenia dla tego dobra 

wynikają z użycia przez sprawcę przemocy 

wobec osoby. Użycie przemocy wobec osoby 

może spowodować skutki w postaci 

uszkodzenia ciała (w różnym stopniu), 

ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a nawet 

śmierci człowieka, a w związku z tym może 

ono pozostawać w kumulatywnym zbiegu  

z odpowiednimi przepisami z Rozdziału XIX 

kodeksy karnego, określającymi odpowie-

dzialność za ich spowodowanie – art. 

157, art. 156 § 1–3, art. 148 § 1 lub art. 

155 k.k. Konieczność przyjęcia kumula-

tywnego zbiegu przepisu art. 280 § 1 k.k.  

z odpowiednim przepisem określającym 

odpowiedzialność za spowodowanie uszko-

dzeń ciała lub ciężkiego uszczerbku  

na zdrowiu, a nawet śmierci człowieka  

w wyniku użytej przez sprawcę przemocy 

wobec osoby, jest potrzebą oddania pełnej 

zawartości kryminalnej czynu, ukazując tym 

samym całość bezprawia. 

Zbieg przepisu art. 280 § 1 k.k.  

z przepisem art. 157 § 2 k.k. 

W sytuacji gdy działanie sprawcy 

rozboju polega jedynie na naruszeniu 

nietykalności cielesnej władającego rzeczą, 
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która następnie ulegnie zaborowi,  

to dochodzi do ziszczenia się znamienia 

"przemocy" w rozumieniu art. 280 k.k.  

Nie sposób bowiem przyjąć, aby możliwe 

było ziszczenie się tego znamienia bez 

naruszenia nietykalności cielesnej osoby. 

Tak więc w przypadku, gdy wskutek 

działania sprawcy rozboju powstanie 

naruszenie czynności narządu ciała lub 

rozstrój zdrowia trwających poniżej 7 dni, 

będziemy mieli do czynienia z tzw. 

pozornym zbiegiem przepisów14. 

Przypisanie przestępstwa lekkiego 

uszkodzenia ciała z art. 157 § 2 k.k. 

uwarunkowane jest ustaleniem faktycznym, 

że dany sprawca spowodował konkretne 

uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia. 

Wobec czego, mimo możliwości stosowania 

kumulatywnej kwalifikacji prawnej, obej-

mującej art. 280 i 157 § 2 k.k., ze względu  

na krzyżowanie się tych przepisów, brak 

powyższego ustalenia faktycznego prakty-

cznie eliminuje możliwość uwzględnienia 

art. 157 § 2 k.k. w kumulatywnym zbiegu  

z art. 280 § 2 k.k.15 

Zbieg przepisu art. 280 § 1 k.k.  

z przepisem art. 148 § 1 k.k. jako 

zbieg kumulatywny 

Przemoc zastosowana wobec osoby 

może mieć różne postacie, natężenie, skutki, 

a z okoliczności tych można wyprowadzać 

                                                            
14 Kasprzycki Janusz, Czy rozbój to także prze-
stępstwo przeciwko życiu i zdrowiu? Teza I, Lex 
nr 643150. 
15 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie  
z 7.5.1993 r., II AKr 44/93, Lex. 

wnioski o zamiarze sprawcy. Chociaż 

zamiarem bezpośrednim sprawcy może być 

rozbój, nie wyłącza to jednak działania  

w innym jeszcze zamiarze. W usiłowaniu 

rozboju nie musi się kryć usiłowanie zabicia 

człowieka. Jedno nie pochłania drugiego.  

W razie więc ustalenia, że obok zamiaru 

rozboju sprawca działa także z zamiarem 

zabójstwa, kwalifikuje się czyn z obu 

zbiegających się kumulatywnie przepisów16. 

Dla możliwości przypisania oskarżeniu 

zbrodni rozboju w kumulatywnym zbiegu  

za zbrodnię zabójstwa konieczne będzie 

ustalenie, iż przemoc wobec osoby  

w postaci zamachu na życie pokrzyw-

dzonego było środkiem zmierzającym  

do zawładnięcia mieniem17.  

Zbieg przepisu art. 280 § 1 k.k.  

z przepisem art. 148 § 2 pkt 2 k.k., 

jako zbieg kumulatywny lub realny 

Konstrukcja typu kwalifikowanego  

z art. 148 § 2 pkt 2 k.k. zmusza  

do kwalifikowania czynów realizujących 

znamiona tego typu kwalifikowanego  

z odwołaniem się do przepisu określającego 

typ przestępstwa, w związku z którym 

popełnione zostało zabójstwo. Związek 

zabójstwa z rozbojem może zachodzi wtedy, 

gdy sprawca dopuszcza się zabójstwa  

i rozboju tym samym czynem, ale i wtedy 

gdy sprawca dopuszcza się zabójstwa 

                                                            
16 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 stycznia 
1974 r., II KR 258/73, Legalis; Wyrok Sądu Naj-
wyższego - Izba Wojskowa z dnia 23 marca 1979 
r., RNw 11/77, Legalis. 
17 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 
28 stycznia 1992 r., II AKr 25/92, Legalis. 
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czynem odrębnym od rozboju, w sytuacji 

realnego zbiegu przestępstw18. W dotych-

czasowym okresie obowiązywania Kodeksu 

karnego z 1997 r. w orzecznictwie Sądu 

Najwyższego nie ma judykatu, w którym 

dokonano pogłębionej wykładni pojęcia 

"związek" zabójstwa z rozbojem jako 

znamienia kwalifikującego w sytuacji, gdy 

przestępstwa te występują w zbiegu 

realnym. Dominuje zapatrywanie, że zwią-

zek ten może być różnorodny19. Wskazuje 

na to pojemność semantyczna, niezawiera-

jąca sama w sobie ograniczenia pojęcia 

"związku" do określonego rodzaju, poza 

odniesieniem go do obu typów przestępstw. 

"Związek" oznacza powiązanie funkcjonalne 

między przestępstwami zabójstwa i rozboju 

nie tylko o charakterze przyczynowo-

skutkowym, co zawężałoby je do tego 

właśnie kryterium. Ma ono szerszy zakres  

i spełnia się zawsze wtedy, gdy zabójstwo 

zostaje popełnione z każdego rodzaju 

motywacji nawiązującej do rozboju. Obej-

muje te sytuacje, w których popełnienie 

rozboju naprowadza sprawcę na dokonanie 

zabójstwa20.  

Mając na uwadze powyższe przyjąć 

należy, że w wypadku popełnienia zabój-

stwa w zbiegu jednoczynowym należy obok 

przepisu wskazującego na typ przestępstwa 

                                                            
18 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia  
6 kwietnia 2005 r., V KK 370/04, Lex 148694. 
19 A. Zoll red. w: Kodeks karny. Część szczególna, 
t. 2, Kraków 1999, s. 223. 
20 Por. R. Kokot: Zabójstwo kwalifikowane, Akta 
Universitatis Wratislaviensis No 2332, Wrocław 
2001, s. 173-181; J. Kasprzycki: Zabójstwa kwali-
fikowane, Czas. Pr. Karn. i Nauk Pen., 1999,  
z. 2, s. 127-128. 

pozostającego w zbiegu z zabójstwem 

powołać art. 11 § 2 k.k. (np. art. 148 § 2 pkt 

2 w zw. z art. 280 § 1 i w zw. z art. 11 § 2 

k.k.). Dopiero kumulatywna kwalifikacja 

oddaje całą zawartość kryminalną konkre-

tnego czynu21. Należy dodać, że życie chro-

nione jest na podstawie art. 280 k.k. jedynie 

w aspekcie narażenia na niebezpieczeństwo, 

przepis ten nie obejmuje bowiem skutku  

w postaci naruszenia tego dobra prawnego. 

Stąd też w wypadku, gdy w związku  

z rozbojem dochodzi do wywołania przez 

zachowanie sprawcy skutku śmiertelnego 

objętego przez tego sprawcę umyślnością, 

konieczna jest kumulatywna kwalifikacja 

obejmująca przepis art. 280 § 1 k.k. w zw.  

z art. 148 § 2 pkt 2 k.k. przy zastosowaniu 

art. 11 § 2 k.k. Podobnie uznają M. Budyń-

Kulik22 oraz O. Górniok23. 

W wypadku popełnienia przestęp-

stwa zabójstwa w zbiegu wieloczynowym 

(realnym) z jednym z trzech wymienionych 

w przepisie tym przestępstw, w naszym 

przypadku rozbojem. Wtedy kwalifikacja 

złożona kwalifikowanego typu zabójstwa 

nie powinna wyrażać związku z art. 11 § 2. 

Sprawca będzie także odpowiadał odrębnie 

za przestępstwo pozostające w związku  

z zabójstwem. Odmiennie uważa A. Marek 

                                                            
21 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach  
z dnia 13 lutego 2000 r., II AKa 132/99, Legalis. 
22 M. Budyń-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, 
(red.) M. Mozgawa, Kodeks karny. Praktyczny 
komentarz, Oficyna 2010, Lex nr 8699. 
23 M. Budyń-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, 
(red.) M. Mozgawa, Kodeks karny. Praktyczny 
komentarz, Oficyna 2010, Lex nr 8699; O. Gór-
niok [w:] O. Górniok, S. Hoc, M. Przyjemski,  
Kodeks karny. Komentarz, Gdańsk 1999, t. II,  
s. 396. 
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„w wypadku umyślnego spowodowania 

śmierci ofiary w związku z popełnionym 

rozbojem, czyn podlega kwalifikacji  

na podstawie art. 148 § 2 pkt 2 (zabójstwo 

rozbójnicze). Wystarczy w tym wypadku 

stwierdzenie umyślności sprawcy w formie 

zamiaru ewentualnego co do spowodowania 

śmierci ofiary rozboju24. 

Również w sytuacji gdy sprawca 

rozboju dla uzyskania pieniędzy poświęca 

życie ludzkie, jest to działanie z motywacji 

zasługującej na szczególne potępienie.  

Dla własnego niegodziwego zysku sprawca 

poświęca bowiem najważniejsze dobro 

prawne - ludzkie życie. Czyn taki należy 

kwalifikować jako zbrodnię z art. 148 § 2 

pkt 2 i 3 k.k. w zw. z art. 280 § 1 i w zw. z art. 

11 § 2 k.k., bowiem ta kwalifikacja oddaje 

prawny obraz zbrodni zabójstwa rabunko-

wego25. 

Nie jest natomiast właściwe stoso-

wanie kwalifikacji z art. 148 § 2 pkt 2 k.k. 

(także i 148 § 1 k.k.) i art. 280 § 2 k.k.  

w zw. z art. 11 § 2 k.k. Trzeba bowiem zau-

ważyć, że przestępstwo rozboju ma złożony 

przedmiot ochrony - podstawowy, jakim jest 

mienie oraz uboczny - życie lub zdrowie 

człowieka. Przewidziany w art. 280 § 2 k.k. 

kwalifikowany typ rozboju umacnia ochro-

nę drugiego przedmiotu, określa surowszą 

sankcję karną w przypadku działania 

sprawcy, bezpośrednio zagrażającego życiu 

człowieka. Tak więc w art. 148 § 2 pkt 2 k.k. 

                                                            
24 Marek A., Kodeks karny. Komentarz wyd. V, 
2010 r., Lex 7379. 
25 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 
3 lipca 2002 r., II AKa 28/02, Lex 57025. 

i w art. 280 § 2 k.k. określony został przez 

ustawodawcę ten sam przedmiot ochrony, 

tj. życie człowieka, z tym że norma art. 280 § 

2 k.k. przewiduje karalność za narażenie 

życia na niebezpieczeństwo, zaś art. 148 § 2 

pkt 2 k.k. - za naruszenie tego dobra,  

tj. pozbawienie życia człowieka. W sytuacja, 

gdy czyn sprawcy wypełnia znamiona obu 

analizowanych przepisów, tym niemniej  

w oparciu o regułę tak zwanej subsy-

diarności milczącej możliwe jest kumula-

tywne zakwalifikowanie tego czynu obok 

art. 148 § 2 pkt 2 k.k. również z art. 280 § 2 

k.k., a to dlatego, że w przypadku zbiegu 

przepisów określających typ narażenia 

dobra prawnego na niebezpieczeństwo  

i jego naruszenia, zbieg przepisów ma cha-

rakter niewłaściwy (pomijamy). Dlatego 

przyjąć należy kwalifikacje wyczerpującą 

dyspozycję art. 148 § 2 pkt 2 k.k. w zw. art. 

280 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.26 

Zbieg przepisu art. 280 § 1 k.k.  

z przepisem art. 155 k.k. 

W wypadku nieumyślnego spowodo-

wanie śmierci w ramach realizacji znamion 

rozboju, właściwym będzie zastosowanie 

kwalifikacji kumulatywnej tj. art. 280 k.k.  

w zw. z art. 155 k.k. Spowodowanie śmierci 

nie mieści się w znamionach rozboju.  

W orzecznictwie pojawił się odmienny 

pogląd, bowiem Sąd Apelacyjny w Katowi-

cach uznał, że „wysoce dyskusyjną jest 

kwalifikacja prawna czynu, który jest 

                                                            
26 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia  
15 listopada 2004 r., II AKa 246/04, Legalis 
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interpretowany jako wyczerpujący jedno-

cześnie znamiona czynu nieumyślnego  

z art. 155 k.k. oraz umyślnego przestępstwa 

z art. 280 § 1 k.k.”27 

Zbieg przepisu art. 280 § 1 k.k.  

z przepisem z art. 158 § 1 k.k. 

Czy możliwy jest kumulatywny zbieg 

przestępstwa rozboju i pobicia. W tej 

kwestii orzecznictwo i doktryna nie jest 

jednomyślna. Zdaniem A. Wąska nie można 

mówić o realnym zbiegu przestępstwa z art. 

280 § 1 k.k. z występkiem z art. 158 § 1 k.k. 

Zachodzi bowiem między tymi unormowa-

niami stosunek lex consumens derogat  

legi consumptae28. Podobnie uważają  

M. Dąbrowska-Kardas i P. Kardas, jednak 

według autorów między tymi przepisami 

zachodzi lex specialis. Narażenie na niebez-

pieczeństwo mieści się bowiem w zakresie 

ochrony przewidzianej przez art. 280 § 1 

k.k., co przesądza, że przepis art. 280 § 1 k.k. 

ma charakter lex specialis w stosunku  

do przepisu art. 158 § 1 k.k.29  

Pogląd powyższych autorów opiera 

się na trzech orzeczenia sądów, których tezy 

                                                            
27 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach -  
II Wydział Karny z dnia 21 czerwca 2012  
r., II AKa 203/12. Legalis. 
28 Wąsek A., pod red. Zabłocki R., Kodeks karny. 
Część szczególna. Komentarz do artykułów 222–
316. Tom II, Wydanie 4, 2010 r., 
29 M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas [w:] Andrzej 
Zoll (red.), Barczak-Oplustil Agnieszka, Bogdan 
Grzegorz, Ćwiąkalski Zbigniew, Dąbrowska-
Kardas Małgorzata, Kardas Piotr, Majewski Jaro-
sław, Raglewski Janusz, Rodzynkiewicz Mateusz, 
Szewczyk Maria, Wróbel Włodzimierz, Kodeks 
karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz  
do art. 278-363 k.k., Wydanie II, Zakamycze 
2006r., Lex 23175. 

brzmią następująco: „Nie można mówić  

o realnym zbiegu zbrodni z art. 210 §1 

k.k.69 z występkiem z art. 158 § 1 k.k.. 

Zachodzi bowiem między tymi unormowa-

niami stosunek lex consumens derogat legi 

consumpte. Art. 210 k.k.69 wymaga stoso-

wania przemocy lub jej groźby oraz zaboru 

mienia, zatem naruszenie nietykalności 

cielesnej zostaje przez ten przepis skon-

sumowane”30; „Narażenie na niebezpie-

czeństwo przewidziane w art. 158 § 1 k.k. 

mieści się w istocie gwałtu na osobie z art. 

210 § 1 k.k.69 (zagrożenia życia z art. 280 § 

2 k.k.), zatem między tymi przepisami 

zachodzi zbieg pozorny (pomijalny), a nie 

kumulatywny”31; „Znamiona skutku z nara-

żenia, zawarte w art. 158 § 1 k.k., mieszczą 

się implicite w znamionach przestępstwa  

z art. 280 § 2 k.k., gdy podstawą kwalifikacji 

czynu jest niebezpieczny sposób wykonania 

rabunku. Oznacza to, że w takim przypadku 

nie zachodzi realny (rzeczywisty) zbieg obu 

tych przepisów, lecz tzw. pomijalny zbieg 

przepisów, redukowany na podstawie zasa-

dy konsumpcji”32. 

Nie można zgodzić się z poglądem 

autorów, jak i treścią powyższych orzeczeń, 

gdyż każda sytuacja faktyczna wymaga 

oddzielnej oceny prawno-karnej oraz 

przypisania właściwej kwalifikacji prawnej 

czynu. Nie można stosować analogii poprzez 

                                                            
30 Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku 
z dnia 30 lipca 1991 r., II AKr 52/91, Legalis. 
31 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie 
z dnia 16 września 1998 r., II AKa 165/98, Lega-
lis. 
32 Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu  
z dnia 6 marca 2002 r., II Aka 45/02, Legalis. 
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treść powyższych orzeczeń i uznawać, że nie 

zachodzi nigdy i zbieg kumulatywny art. 280 

§ 1 k.k. i art. 158 § 1 k.k. 

Rzeczywisty (kumulatywny) zbieg 

przepisów typizujących przestępstwo 

rabunku i przestępstwo pobicia jest możli-

wy, w sytuacji wykluczającej konsumpcję 

tych przepisów. Tak będzie np. w przypadku 

popełnienia przez co najmniej dwie osoby 

rabunku z art. 280 § 1 k.k., gdy formą 

stosowanej wobec ofiary przemocy jest 

pobicie, w wyniku czego jest ona narażona 

na bezpośrednie niebezpieczeństwo skutku 

określonego w art. 156 § 1 k.k. lub art. 157  

§ 1 k.k. Narażenie ofiary przestępstwa 

pobicia z art. 158 § 1 k.k., wykona-

nego w celu zaboru rzeczy, na bezpośrednie 

niebezpieczeństwo takich skutków nie 

kwalifikuje czynu jako zbrodni z art. 280  

§ 2 k.k. (to kwalifikuje dopiero narażenie 

ofiary na bezpośrednie niebezpieczeństwo 

utraty życia), natomiast przy kwalifi-

kacji z art. 280 § 1 k.k. jest to element czy-

nu, który wyraźnie wykracza poza zna-

miona art. 280 § 1 k.k. i znacząco wpływa  

na skalę popełnionego bezprawia, co uza-

sadnia zastosowanie obu przepisów,  

na podstawie art. 11 § 2 k.k.33 Podobnie 

uważa M. Kulik34.  

                                                            
33 Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu 
z dnia 6 marca 2002 r., II AKa 45/02, Legalis; 
także wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach  
z dnia 17 września 1992 r., II AKR 318/92, Lega-
lis. 
34 M Kulik, Komentarz do art. 280 Kodeksu kar-
nego [w:] Mozgawa Marek (red.), Budyn-Kulik 
Magdalena, Kozłowska-Kalisz Patrycja, Kulik 
Marek, Kodeks karny. Komentarz, 2013 r., Lex 
141126.  

Zbieg przepisu art. 280 § 2 k.k.  

z przepisem z art. 158 § 1 k.k. 

Z treści przywołanych powyżej 

orzeczeń i stanowiska części doktryny 

wynika pogląd, że nie można mówić  

o kumulatywnej kwalifikacji w przypadku 

przestępstwa z art. 280 § 2 k.k. i z art. 158  

§ 1 k.k. Zbieg taki jest natomiast możliwy  

do czynu, w którym o kwalifikowanej 

postaci rabunku decyduje użycie przez  

co najmniej dwóch sprawców (lub jedne-

go z nich) broni palnej, noża lub innego 

podobnie niebezpiecznego przedmiotu lub 

środka obezwładniającego, a jednocześnie 

ofiara napadu jest bita i narażona tym  

na bezpośrednie niebezpieczeństwo nastę-

pstw wymienionych w art. 158 § 1 k.k., ale 

także za wyjątkiem skutku najpoważniej-

szego jakim jest narażenie ofiary na bezpo-

średnie niebezpieczeństwo utraty życia.  

Ten bowiem skutek mieści się w art. 280 § 

2 k.k. i w razie jego wystąpienia dojdzie -

 w omawianym przypadku - do kumulacji 

znamion kwalifikujących rabunek jako 

zbrodnię z art. 280 § 2 k.k. i skonsumowa-

nia, tak samo jak w sprawie niniejszej, 

przepisu art. 158 § 1 k.k.35 

Niewłaściwa jest natomiast kwalifi-

kacja między przepisami z art. 158 § 1 k.k.  

i 280 § 2  k.k. Jedna z alternatywnych norm, 

określona w przepisie art. 280 § 2 k.k. 

                                                            
35 Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie  
z dnia 26 października 1999 r., II AKa 168/99, 
Legalis; a także wyrok Sądu Apelacyjnego  
w Katowicach z dnia 28 lipca 2005 r., II AKa 
230/05, Legalis. 
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brzmi: "(...) sprawca rozboju, który działa 

w inny sposób bezpośrednio zagrażający 

życiu (...)" Skutek w postaci narażenia 

innego człowieka na bezpośrednie niebez-

pieczeństwo utraty życia jest też znamię-

niem przestępstwa pobicia, określone-

go w art. 158 § 1 k.k. (w alternatywnym 

ujęciu z narażeniem człowieka na bezpośre-

dnie niebezpieczeństwo skutku określo-

nego w art. 156 § 1 k.k. lub art. 157 § 1 k.k.). 

To sprawia, że w przypadku rabunku 

kwalifikowanego z art. 280 § 2 k.k., kiedy 

atak na osobę pokrzywdzonego co najmniej 

dwóch sprawców przybiera formę pobi-

cia, w wyniku którego jest on narażony  

na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty 

życia, co decyduje o zakwalifikowaniu 

rabunku właśnie z art. 280 § 2 k.k.,  

a jednocześnie stanowi znamię skutku  

z art. 158 § 1 k.k., powstaje problem czy 

czyn taki należy kwalifikować na podstawie 

obutych przepisów (w związku z art. 11 § 

2 k.k.), czy też art. 158 § 1 k.k. podle- 

ga eliminacji w oparciu o zasadę lex 

consumens derogat legi consumptae. 

Tradycyjnie zasada konsumpcji przyjmuje, 

że podstawą logiczną jej działania jest 

krzyżowanie się przepisów, natomiast przy 

przedstawionym wyżej ujęciu należy brać 

pod uwagę stosunek logiczny norm. Sam ten 

stosunek nie przesądza jednak zastoso-

wania reguły lex consumens derogat legi 

consumptae. O konsumpcji bowiem decy-

duje taka konstrukcja typu czynu zabronio-

nego, która niejako zawiera lub może 

zawierać przy wyczerpaniu znamion 

jednego typu realizację czynu znamion 

innego typu czynu, kiedy "znamiona innego 

przestępstwa są już wkalkulowane w ten 

typ". Znamiona skutku z narażenia, zawar-

te w art. 158 § 1 k.k. mieszczą się 

implicite w znamionach przestępstwa z art. 

280 § 2 k.k., gdy podstawą kwalifikacji 

czynu jest niebezpieczny sposób wykonania 

rabunku. Oznacza to, że w takim przypadku 

nie zachodzi realny (rzeczywisty) zbieg obu 

tych przepisów, lecz tzw. pomijalny zbieg 

przepisów redukowany na podstawie 

zasady konsumpcji. Okolicznością, która 

mogłaby podważać taką ocenę obu prze-

pisów, nie może być wzgląd na wystę-

pujące w art. 158 § 1 k.k. znamię udziału  

po stronie sprawców pobicia co najmniej 

dwóch osób, którzy wspólnie muszą 

wykonać napaść na inną osobę (lub grupę 

osób), co nie występuje w znamionach 

rabunku. Znamię to w porównaniu  

ze znamieniem wyrażającym skutek pobicia, 

nie wpływa jednak w takim stopniu na skalę 

popełnianego bezprawia, żeby w sytuacji, 

gdy pobicie jest sposobem zastosowania 

przemocy wobec ofiary napadu rabun-

kowego, w następstwie czego zostaje  

on narażony na bezpośrednie niebezpie-

czeństwo utraty życia, co decyduje o kwali-

fikacji rabunku z art. 280 § 2 k.k., konie-

cznym było, wyłącznie z powodu udzia-

łu w rabunku więcej niż jednego sprawcy, 

przyjmować w podstawie prawnej skazania 

art. 158 § 1 k.k., dla oddania pełnej 

zawartości kryminalnej przypisanego czynu. 

Tę zawartość kryminalną, w przypadku 
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takiego czynu, w zupełności oddaje już art. 

280 § 2 k.k. Poza tym należy dodać,  

że przedstawione wyżej stwierdzenie,  

iż występująca w art. 158 § 1 k.k. wielość 

(w sensie więcej niż jeden) sprawców nie 

mieści się w znamionach art. 280 § 2 k.k. 

oznacza jedynie to, że nie jest to znamię 

stanowiące warunek sine qua non dla bytu 

przestępstwa z art. 280 § 2 k.k. Rabunek 

jednak - co oczywiste - może być popeł-

niony we współsprawstwie. Dla omawianej 

tu kwestii zbiegu przepisów istotne jest,  

że, jak wprost wynika z treści art. 280  

§ 2 k.k., przestępstwo kwalifikowanego 

rabunku popełnia nie tylko ten sprawca, 

który sam posługuje się bronią palną, nożem 

lub innym podobnie niebezpiecznym 

przedmiotem lub środkiem obezwład-

niającym albo działa w inny sposób 

bezpośrednio zagrażającym życiu, ale także 

sprawca działający wspólnie z inną osobą, 

która posługuje się taką bronią, przed-

miotem, środkiem lub sposobem. Przy 

wykonywaniu rabunku z art. 280 § 2 

k.k. we współsprawstwie w sposób 

bezpośrednio zagrażający życiu ofiary, 

zawsze więc czyn sprawców z punktu 

widzenia znamion przedmiotowych, oddają-

cych sposób ich zachowania się, przybierze 

formę pobicia z art. 158 § 1 k.k. W takim 

przypadku kwalifikowanej zbrodni z art. 

280 § 2 k.k., znamiona art. 158 § 1 k.k. już 

bez wyjątku zawierają się w znamionach art. 

280 § 2 k.k.36 

                                                            
36 Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu 
z dnia 6 marca 2002 r., II AKa 45/02, Legalis, 

Zbieg przepisu art. 280 § 2 k.k.  

z przepisem art. 159 k.k. 

Niedopuszczalny jest natomiast 

kumulatywny zbieg art. 280 § 2 k.k. z art. 

159 k.k., bowiem określony w tym ostatnim 

przepisie sposób działania sprawcy pobicia 

mieści się w zasadzie w zespole ustawo-

wych znamion kwalifikowanego rozboju37. 

Odmiennie uważa Sąd Apelacyjny w Lubli-

nie w wyroku z dnia 25 kwietnia 2001  

r. (II Aka 63/2001, Legalis), który przyjmuje 

zbieg kumulatywny, opierając się na szer-

szym zakresie pojęcia "posługuje się"  

(art. 280 § 2 k.k.) od pojęcia "używa"  

(art. 159 k.k.). Z tym poglądem trudno się 

zgodzić, skoro pojęcie posługiwania się 

występujące w art. 280 § 2 k.k. jest bliższym 

określeniem sposobu użycia przemocy jako 

znamienia typu opisanego w art. 280 § 1 

k.k.38 

Zbieg przepisu z art. 280 § 2 k.k.  

z przepisem art. 160 § 1 k.k. 

Element narażenia człowieka  

na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty 

życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub 

ciężkiego rozstroju zdrowia - mieści się 

implicite w dyspozycji przepisu art. 280 § 2 

                                                                                      
Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia  
3 października 1973 r.,IV KR 256/73, Legalis. 
37 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
z dnia 26 kwietnia 2001 r., II AKa 134/01, Lega-
lis. 
38 Postanowienie Sadu Apelacyjnego w Krakowie 
z dnia 16 września 1998 r., II AKA 165/98,  
Leglais; wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu 
z dnia 6 marca 2002 r., II AKA 45/02, Legalis; 
wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia  
14 października 2004 r., II AKA 182/04, Legalis. 
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k.k. Posługiwanie się bowiem przy napadzie 

rabunkowym bronią palną albo innym 

niebezpiecznym narzędziem stanowi nara-

żenie człowieka na bezpośrednie niebez-

pieczeństwo, o jakim jest mowa w art. 160  

§ 1 k.k. Istota przestępstwa narażenia 

człowieka na bezpośrednie niebezpieczeń-

stwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia 

ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia polega 

na takim pozytywnym działaniu sprawcy, 

przy pomocy którego dokonuje on zmiany 

sytuacji, w jakiej pewna osoba się znajduje, 

w szczególności na przeniesieniu jej  

z położenia bezpiecznego w niebezpieczne 

bezpośrednio dla życia lub zdrowia. 

Przestępstwo dokonane jest z chwilą 

narażenia na niebezpieczeństwo, chociażby 

osoba narażona nie doznała krzywdy. Jeśli 

zatem sprawca przestępstwa określonego  

w art. 280 § 2 k.k. posługuje się bronią palną 

albo innym niebezpiecznym narzędziem - 

przy czym przez pojęcie "posługuje się" 

należy rozumieć wszelkie manipulacje  

tą bronią lub niebezpiecznym narzędziem - 

to, już z chwilą, gdy trzymając w ręku broń 

palną lub nóż zabiera lub żąda wydania  

od pokrzywdzonego pieniędzy - przenosi  

go z położenia bezpiecznego w jakim się 

znajdował dotychczas w położenie niebez-

pieczne bezpośrednio dla życia lub zdrowia 

bez względu na to, czy z posiadanej broni 

sprawca zrobi użytek, tj. odda strzał, czy też 

pchnie nożem. W tej sytuacji mamy do czy-

nienia z pozornym zbiegiem przepisów, 

gdyż przepis art. 280 § 2 k.k. pozostaje  

w takim stosunku do przepisu art. 160 § 1 

k.k. jak lex consumens do lex consumpta39. 

Jak widać w oparciu o powyższe 

orzeczenie Sądu Najwyższego i o relację roz-

boju do przestępstw narażenia na niebez-

pieczeństwo, to nie zawsze będzie można 

zastosować kumulacyjnej kwalifikacji. 

Nastąpi to tylko w tych przypadkach,  

w których samo użycie broni palnej, noża 

lub innych niebezpiecznych narzędzi 

stwarza realne niebezpieczeństwo dla 

chronionych dóbr. Zrozumiałe jest, że posłu-

żenie się bronią palną, nożem lub innym 

podobnie niebezpiecznym przedmiotem  

w celu dokonania zaboru rzeczy mieścić się 

będzie w znamionach kwalifikowanego 

rozboju. Po kumulatywną kwalifikację, 

obejmującą element zachowania się 

skierowany przeciwko bezpośredniemu 

niebezpieczeństwu tak powszechnemu, jak  

i indywidualnemu sięgnąć można jedynie 

wówczas, gdy skala zagrożenia wykra- 

cza poza znamiona wspomnianego typu  

(np. wówczas, gdy posłużenie się bronią 

palną i innymi niebezpiecznymi przedmio-

tami zagraża dobrom osób innych niż ofiara 

rozboju lub gdy sprawca obejmuje jedynie 

groźbę, nieumyślnie sprowadzając zagroże-

nie dla bardziej wymiernych dóbr). W tych 

więc sytuacjach, podobnie jak w zbiegu  

z przestępstwem zabójstwa, można 

                                                            
39 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 październi-
ka 1973 r., IV KR 256/73, Legalis. 
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twierdzić, iż zaatakowane zostało dobro 

prawne - życie ludzkie40. 

Relacje omawianych przepisów  

z przepisami określającymi typy 

innych przestępstw, zwłaszcza 

wobec występujących w tym 

zakresie różnic poglądów zarów-

no w doktrynie, jak i orzeczni-

ctwie 

Przepis przestępstwa rozboju może 

pozostawać w pewnych szczególnych przy-

padkach w zbiegu z przepisami określają-

cymi typy przestępstwa zamieszczonych  

w innych rozdziałach Kodeku karnego.  

I tak np.: 

Zbieg przepisu art. 280 § 1 k.k.  

z przepisem art. 57a § 1 k.k. 

W doktrynie i orzecznictwie zgodnie 

przyjmuje się, że przestępstwo rozboju jest 

działaniem dwutorowym nakierowanym  

na cudzą rzecz ruchomą oraz na życie  

i zdrowie człowieka. Zatem pod ochroną 

przepisu art. 280 § 1 k.k. pozostaje też życie 

i zdrowie człowieka. Z kolei przepis art. 115 

§ 21 k.k. wyraźnie też stanowi o "umyślnym 

zamachu na zdrowie". Z tego też względu 

nic nie stoi na przeszkodzie, aby in concreto 

przypisany sprawcy występek określony  

                                                            
40 Glosa, Kasprzycki Janusz, Czy rozbój to także 
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu? Teza 
nr 2, Lex nr 43150. 

w art. 280 § 1 k.k. zakwalifikować również  

z art. 57a § 1 k.k.41 

Zbieg przepisu art. 280 k.k.  

z przepisem art. 191 k.k. 

 W orzecznictwie prezentowany jest 

również pogląd, że sprawca rozboju, który 

wszedł w posiadanie mienia przez naru-

szenie wolności pokrzywdzonego, grożąc 

mu użyciem gwałtu albo doprowadzając go 

do stanu bezbronności, a następnie 

(bezpośrednio po dokonaniu tego czynu) 

wypowiada pod adresem pokrzywdzonego 

groźby mające na celu zapewnienie sobie 

bezkarności, które to groźby wzbudzają 

uzasadnioną obawę, że będą spełnione, nie 

odpowiada za odrębne przestępstwo z art. 

191 k.k., ale dopuszcza się współukaranego 

czynu następnego, pochłoniętego przez czyn 

z art. 280 k.k.42 

Zbieg przepisu art. 280 § 1 k.k.  

z przepisem art. 190 § 2 k.k. 

Wielokrotnie w orzecznictwie sądów 

wyrażony był pogląd, iż cel, dla którego 

sprawcy dokonują zaboru mienia, nie 

związany z chęcią przywłaszczenia (zamiar 

kierunkowy), a ze świadomością wymusze-

nia na pokrzywdzonym faktycznie istnieją-

cej wierzytelności, w sytuacji, gdy jej 

wartość nie odbiega zasadniczo od wartości 

rzeczy będącej przedmiotem zaboru, a gdy 

zachowanie to poprzedza użycie przemocy 

                                                            
41 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia  
20 sierpnia 2009 r. WK 13/09, Lex 598202. 
42 Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 
30 lutego 1994 r., II AKr 44/94, Legalis. 
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odpowiadającej cechom pobicia, ma istotne 

znaczenie dla przyjęcia właściwej 

kwalifikacji prawnej. Brak jest wówczas 

podstaw do przypisania rozboju, a właściwe 

jest przyjęcie, iż zachowaniem swoim 

dopuścili się w zależności od następstw, 

występku określonego w przepisie art. 158 

k.k. i art. 191 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.43 

Dostrzeżona przez ustawodawcę 

potrzeba penalizacji działań wypełniających 

znamiona określone w art. 191 § 2 k.k. 

niezależnie od zasad dotyczących prze-

stępstw rozboju przewidzianych w art. 280 

§ 1 i 2 k.k. sprawia, że nieuprawnione 

pozostają również zabiegi zmierzające  

do nadmiernego doszukiwania się tożsamo-

ści w obu zachowaniach sprawczych.  

Z pewnością, wyróżnikiem pozwalającym  

na dokonanie prawidłowej w tym zakresie 

oceny będzie subiektywne przekonanie 

sprawcy. Jeśli zatem towarzyszy mu przeko-

nanie, że wierzytelność jest istniejąca,  

a osoba, wobec której stosuje przemoc bądź 

groźby bezprawne, ma obowiązek 

spełnienia świadczenia, to taki sprawca 

wypełnia znamiona przestępstwa z art. 191 

§ 2 k.k., a nie rozboju z art. 280 k.k.44 

 

 

                                                            
43 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach  
z dnia 11 sierpnia 2005 r., II AKa 230/05, Legalis 
44 Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie  
z dnia 18 listopada 2004 r., II AKa 304/04, Lex 
157125 oraz wyrok Sądu Apelacyjnego w Bia-
łymstoku z dnia 30 marca 2003 r. II AKa 62/04, 
Legalis. 

Zbieg przepisu art. 280 § 1 k.k.  

z przepisem art. 197 § 1 k.k. 

W razie ustalenia, że obok zamiaru 

rozboju, sprawca działał z zamiarem 

doprowadzenia pokrzywdzonej do podda-

nia się czynowi nierządnemu i w celu 

jednoczesnej realizacji tych zamiarów, 

używał przemocy wobec osoby - czyn taki 

należy zakwalifikować z art. 280 § 1 k.k.  

i art. 197 § 1 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k., 

gdyż zastosowana wobec osoby pokrzyw-

dzonej przemoc w postaci przemocy wobec 

osoby stanowi wspólny element należący  

do istoty obu tych przestępstw45. 

Niewykluczona jest i taka sytuacja 

faktyczna, w której przestępstwo rozboju 

oraz zgwałcenia pozostanie w ramach 

jednoczynowej koncepcji przestępstwa 

ciągłego. Taką kwalifikację prawną czynu 

przyjął Sąd Apelacyjny w Katowicach  

w wyroku z dnia 31 stycznia 2002 r. (sygn. 

akt II AKa429/01) uznając, że skoro 

każdorazowo oskarżony terroryzował swe 

ofiary bijąc je rękami, kopiąc po ciele, 

szarpiąc, ciągnąc w ustronne miejsce,  

co niewątpliwie realizowało znamię prze-

mocy na osobie oraz grożąc im zabójstwem 

tak słownie jak i poprzez przyłożenie ostrza 

noża do szyi, obezwładniał pokrzywdzone 

odbierając im wolę obrony, a następnie 

zmuszał je do obcowania płciowego  

w różnych konfiguracjach, by w efekcie  

już nie używając wówczas żadnego niebez-

piecznego przedmiotu dokonać kradzieży 

                                                            
45 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia  
21 grudnia 1992 r., II AKr 222/92, Legalis. 
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ich mienia lub usiłując tego, co miało 

swoistą zwartość czasowo-miejscową,  

to niezbędnym jest przyjęcie, że dwoma lub 

więcej zachowaniami podjętymi w krótkich 

odstępach czasu, z góry powziętym zamia-

rem, w sposób ratalny zrealizował on całość 

swego przestępczego przedsięwzięcia,  

o którym mowa w przepisie art. 12 k.k.,  

a więc przepis ten winien uzupełniać 

potrzebę przyjęcia kumulatywnego zbiegu 

przepisów określających tak rozbój, jak  

i zgwałcenie. Każdorazowo bowiem można 

mu przypisać w oparciu o jego zamiar 

ustalony na podstawie okoliczności strony 

przedmiotowej, co najmniej usiłowanie 

popełnienia całości czynu zabronionego  

w ramach jednoczynowej koncepcji 

przestępstwa ciągłego. Przyjęcie natomiast 

koncepcji realnego zbiegu przestępstw,  

np. z art. 197 § 1 k.k. i art. 280 § 2 k.k. 

wymagałoby wykazania, że po fakcie 

zgwałcenia, sprawca chcąc dokonać kradzie-

ży na szkodę tej samej ofiary, podjął pono-

wnie takie zachowania, terroryzujące  

ją, które opisane są w przepisie art. 280  

§ 1 k.k. jak i art. 280 § 2 k.k., o ile posłużyłby 

się niebezpiecznym przedmiotem lub 

środkiem obezwładniającym46. 

Z kolei w wyroku z dnia 16 sierpnia 

1973 roku Sąd Najwyższy (sygn. akt IV KR 

170/13) uznał, że niesłusznie przypisano 

oskarżonym dwa oddzielne czyny, zamiast 

jednego przestępstwa. Faktem jest,  

                                                            
46 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach  
z dnia 31 stycznia 2002 r., II AKa 429/01, Lega-
lis. 

że oskarżeni dopuścili się w stosunku  

do pokrzywdzonej po doprowadzeniu jej 

przy użyciu siły do stanu bezbronności -  

i gwałtu zbiorowego i zaboru mienia, 

jednakże działali w realizacji powziętego  

z góry założonego zamiaru dokonania 

rabunku i gwałtu zbiorowego, przy użyciu 

tej samej przemocy. Zastosowana jedna 

przemoc umożliwiła oba te działania. Jest  

to zatem element, który oba różne działania, 

oba czyny zespala w jedno przestępstwo, 

które zgodnie z przepisem art. 11 § 2 k.k. 

należy kwalifikować z obu przepisów  

tj. z art. 280 § 1 k.k.1 i art. 197 § 2 k.k. 

Natomiast potraktowanie tych czynów jako 

oddzielne przestępstwa prowadzi do tego, 

że wspólny obu czynom jeden element, 

stosowanie przemocy i doprowadzenie  

do stanu bezbronności, jest karany dwu-

krotnie, bo w ramach każdego przestępstwa. 

Takiej zaś sytuacji zapobiega potraktowanie 

czynów oskarżonych jako jednego przestę-

pstwa zakwalifikowanego zgodnie z art. 11 

§ 2 k.k. z obu przepisów47. 

Należy pamiętać, że dwie fazy 

zdarzenia nie stanowią automatycznie  

o popełnieniu przez sprawcę czynu wyczer-

pującego znamiona określone w dwóch  

lub więcej przepisach ustawy karnej. 

Rozważenie konstrukcji właściwego zbiegu 

przepisów należy poprzedzić zawsze anali-

zą zachowania sprawcy, jego zamiaru,  

a na podstawie podejmowanych działań  

i zaistniałych skutków wnioskować  

                                                            
47 Zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 sierp-
nia 1973 r., IV KR 170/73, Legalis. 
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o jedności lub wielości przestępstw. Ocena 

prawna czynu winna zostać dokonana  

po analizie całości zachowania sprawcy,  

a nie w odniesieniu do fragmentu jego 

działania. 

Rozbój należy do kategorii tzw. 

przestępstw złożonych, co oznacza,  

że całość zachowania objętego znamionami 

tego typu czynu zabronionego traktowana 

jest jak ten sam (jeden) czyn. W konse-

kwencji całość aktywności sprawcy podlega 

łącznie prawnokarnemu wartościowaniu  

i stanowić może tylko jedno przestępstwo. 

W przypadku rozboju nigdy więc nie 

wystąpi osobno kradzież oraz oddzielnie 

oceniane użycie przemocy wobec osoby  

lub groźby jej użycia. Czyn sprawcy, chociaż 

złożony z naturalistycznego punktu widze-

nia, stanowi jedność w rozumieniu prawa 

karnego. Między poszczególnymi elemen-

tami zachowania zachodzą wewnętrzne 

więzi, oparte na jedności miejsca, czasu, lecz 

przede wszystkim wyznaczane przez zestaw 

znamion typu czynu zabronionego. W takich 

przypadkach więc nie zachodzi realny zbieg 

przestępstw, lecz występuje jedno przestę-

pstwo obejmujące całość zachowania 

sprawcy48. 

                                                            
48 Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia  
17 kwietnia 1986 r., I KR 104/86, OSNPG 1986, 
nr 12, poz. 163 oraz glosę do tego orzeczenia  
A. Spotowskiego: PiP 1988, z. 2, cyt. za. Dąbrow-
ska-Kardas M, Kardas P. w: Zoll Andrzej (red.), 
Barczak-Oplustil Agnieszka, Bogdan Grzegorz, 
Ćwiąkalski Zbigniew, Dąbrowska-Kardas Małgo-
rzata, Kardas Piotr, Majewski Jarosław, Raglew-
ski Janusz, Rodzynkiewicz Mateusz, Szewczyk 
Maria, Wróbel Włodzimierz, Kodeks karny. Część 
szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278-363 
k.k., Wydanie II, Zakamycze 2006r.,Lex. 

Jedność czasu, miejsca, osób, akcji 

uczestniczących w zajściu oraz jedność 

zamiaru sprawców znamionują jedność 

rozboju niezależnie od ilości ograbionych  

w nim osób. Odmienna ocena – przypisy-

wanie dokonania tylu rozbojów, ile ofiar 

ograbiono - jest pochodną stosowania 

wadliwej metody, czyli podporządkowy-

wania obiektywnej rzeczywistości konstru-

kcjom prawnym, zamiast rejestrowania 

rzeczywistości dla wyrażenia jej normami 

prawnymi49. 

Gdy kilku sprawców jednocześnie, 

wspólnie i w porozumieniu, w wykonaniu 

założonego planu rabunku atakuje kilku 

pokrzywdzonych, zachodzi jeden rozbój,  

a nie kilka takich przestępstw. Sama wielość 

pokrzywdzonych, a i odbieranie im (czy każ-

demu z nich) poszczególnych rzeczy nie 

świadczą o wielości dokonywanych prze-

stępstw, bo jeden jest zamiar sprawców, 

choć spełnienie go polega na wielości 

czynności wykonawczych50. 

                                                            
49 Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie  
z dnia 21 lutego 2001 r., II Aka 12/01, KZS 2001, 
Nr 3, poz. 37; por. też wyrok Sądu Najwyższego  
z dnia 5 października 1978 r., IV KR 269/78, 
Legalis; wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie  
z dnia 18 stycznia 2001 r., II AKa 142/00, KZS 
2001, Nr 2, poz. 23, cyt. za A.Wąsek, R. Zabłocki, 
Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz  
do artykułów 222–316. Tom II, Wydanie 4, 2010 
r., Legalis. 
50 Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi  
z 31.1.1995 r., II AKr 334/95, Prok. i Pr. - wkł. 
1996, Nr 12, poz. 15). Por. też wyrok Sadu Ape-
lacyjnego w Poznaniu z 30.1.1992 r., II AKr 
31/92, OSA 1992, Nr 5, poz. 2; wyr. SN  
z 4.4.1985 r., I KR 51/85, OSNKW 1986, Nr 1-2, 
poz. 11; a także wyrok Sądu Apelacyjnego  
w Lublinie z 7.9.2004 r., II AKa 155/04, Prok.  
i Pr. - wkł. 2005, Nr 6, poz. 8. 
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Natomiast zbieg przestępstw 

rozboju zajdzie wówczas, mimo nawet, gdy 

poszczególne działania sprawców są ze sobą 

ściśle zintegrowane, zachodzi zwartość 

czasowa i miejscowa oraz tożsamość 

motywacji i planu działania, ale stanowią 

odrębne działania i różne formy zamachu  

na dobra ściśle osobiste kilku osób w celu 

zawładnięcia ich mieniem51. 

                                                            
51 Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie  
z 15.7.1999 r., II AKa 1999, Prok. i Pr. - wkł. 
2000, Nr 3, poz. 19). Por. też wyrok Sądu Naj-
wyższego z 16.5.1985 r., Rw 381/85, OSNKW 
1966, Nr 1-2, poz. 12. 

Piotr Bogacki - prawnik, doktorant  

w Katedrze Prawa Karnego Międzynarodo-

wego w Zakładzie Międzynarodowego 

Wymiaru Sprawiedliwości Uniwersytetu 

Łódzkiego; absolwent Krajowej Szkoły 

Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, 

asystent sędziego Wydziału Karnego Sądu 

Okręgowego w Łodzi. Autor specjalizuje  

się prawie karnym materialnym oraz 

międzynarodowym prawie karnym. Dodat-

kowo zajmuje się prawem informatycznym, 

w tym problematyką przestępczości 

komputerowej. W praktyce koncentruje się 

również na zagadnieniach związanych  

z postępowaniem w sprawach karnych  

ze stosunków międzynarodowych ze szcze-

gólnym uwzględnieniem procedury wyko-

nywania europejskiego nakazu areszto-

wania.
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Działalność zorganizowanych grup przestępczych  

w obszarze uprowadzeń dla okupu 

Joanna Siwińska 

 
„W warunkach niewoli prześladowca staje się 

najpotężniejszą osobą w życiu ofiary; psychi-

ka więźnia kształtowana jest przez działanie 

i przekonania jego kata.” J. L. Herman 

XXI wiek obfituje w intratne finan-

sowo przedsiębiorstwa, których z każdym 

dniem przybywa. Pieniądz w dzisiejszych 

czasach choć mówi się, że szczęścia nie daje, 

poprawia standard życia. Aby takie firmy 

istniały a ich zyski wciąż rosły, muszą mieć 

kogoś kto zarządza ich zasobami, kto w swo-

ich kompetencjach zajmuje się ich działal-

nością. Takimi osobami są kierownicy,  

dyrektorzy czy prezesi w języku potocznym 

zwani kumulatywnie „biznesmanami”.  

To ich kieszenie i konta pełne są bankno-

tów, jednakowoż proporcjonalnie do tego 

zagrożone o wiele bardziej są ich życia.  

Czy nie najprostszym sposobem „zdobycia” 

wysokiej kwoty pieniędzy jest jej bezpraw-

ne żądanie, w tym wypadku za życie ludz-

kie? Choć jest ono bezcenne, zorganizowane 

grupy przestępcze przez ostatnie kilkana-

ście lat sukcesywnie kierowały swoje dzia-

łania na uprowadzenia. 

Uprowadzenie dla okupu, porwanie 

w celu wymuszenia okupu, kidnaping.  

To synonimy dotyczące tego samego  

zachowania. Definicja pojęcia porwania dla 

okupu wbrew pozorom nie jest łatwa.  

Porwanie jest to przestępstwo polegające  

na bezprawnym pozbawieniu człowieka 

wolności i uprowadzeniu go przy wykorzy-

staniu siły fizycznej bądź podstępu. Współ-

cześnie porwania stały się jedną z częst-

szych form działań zorganizowanych grup 

przestępczych. Na zachowanie przestępcze 

sankcjonowane art. 252 k.k. składa się kilka 

elementów. Porwanie- moment pozbawie-

nia wolności, a w toku dalszych czynności- 

przetrzymywanie w roli zakładnika. Ponad-

to, aby dopełnić czynności uprowadzenia 

dla okupu ważny jest również cel. Oczywi-

stym jest, iż w tym przypadku głównym 

celem sprawców jest osiągnięcie korzyści 

majątkowej, czyli wymuszenie okupu.  

Wzrost ilości porwań blisko o 800% 

na początku XXI wieku w porównaniu  

z latami uprzednimi świadczy o powodzeniu 

tego procederu. W czasach współczesnych 

ilość zorganizowanych grup przestępczych 

cały czas wzrasta. Porwanie dla okupu  

to działanie zyskowne i stosunkowo nie-

trudne dla zorganizowanej grupy przestęp-

czej. Dobrze skonstruowany plan oraz  

odpowiednie narzędzia doprowadzić mogą 

do „życiowych interesów”. 

Jednak ciemna liczba przestępstwa 

porwania dla okupu nadal plasuje się sto-

sunkowo wysoko. Specyfika porwań polega 

na tym, iż duża liczba ofiar tudzież rodzin 

ofiar, nie zgłasza organom ścigania faktu 

popełnienia przestępstwa gdyż groźba utra-
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ty życia przez bliską osobę realnie wzbudza 

w nich strach. Drugi powód zaniechania 

zgłoszenia zaistniałego zdarzenia organom 

ścigania wynikać może z tego, iż rodzina 

ofiary bądź sama ofiara prowadzi działal-

ność przestępczą. Wybierają oni drogę,  

w której sami podejmują kroki ku uwolnie-

niu zakładnika. Kontakt utrzymywany  

z oprawcą pozostaje w tajemnicy, wykonują 

polecenia sprawcy chcąc zapłacić jak naj-

szybciej okup i odbić z jego rąk ofiarę. 

Wiele przypadków porwań, to pora-

chunki między zorganizowanymi grupami 

przestępczymi. Porywanie członków rodzin, 

dzieci czy współmałżonków to najprostszy 

sposób na uzyskanie żądanego efektu. 

Średnio raz na dwa tygodnie dla 

okupu porywany jest człowiek. Mimo wagi 

sytuacji niestety nie każde uprowadzenie 

jest zgłaszane organom ścigania. Szacunko-

wo zgłaszany jest tylko co drugi, trzeci tego 

typu incydent1. Statystyki wykazują, że oko-

ło 50% spraw nie jest zgłaszanych organom 

ścigania. Są to jednak statystyki szacunko-

we, tak naprawdę nie wiemy jak wysoka jest 

ciemna liczba tego czynu zabronionego, 

przypuszczać jednak można, że jest ona 

wyższa. Należy jednak zwrócić uwagę,  

iż liczba ta będąc wysoką wśród ogółu prze-

stępstw z art. 252 k.k., jest niewielka jeśli 

ofiarami są dzieci. Blisko 80% porwań  

                                                            
1 http://www.porwaniadlaokupu.pl/pieniadze-
za-zycie/, 13.02.2014 r. 

dokonywanych na dzieciach jest zgłasza-

nych organom ścigania2. 

Specyfika uprowadzenia dla okupu 

jest ogromna. Zarówno w jej dokonaniu jak  

i zwalczaniu. Dokonanie takiego przestęp-

stwa przez zorganizowaną grupę przestęp-

czą wiąże się niechybnie ze szczegółowo 

dopracowanym planem działania. Odpo-

wiednie przygotowanie miejsca przetrzy-

mywania, narzędzi niezbędnych podczas 

pozbawienia wolności, określenie dokład-

nego czasu i miejsca uprowadzenia oraz 

środków transportu. Każde z tych działań 

jest bardzo ważne podczas czynności zwią-

zanych z uprowadzeniem dla okupu. Jednak 

zgodnie z treścią artykułu 252 k.k., do takiej 

kategorii zalicza się również przetrzymy-

wanie zakładników czy ich branie. Przykła-

dem takiej sytuacji może być napad na bank, 

gdzie zorganizowana grupa przestępcza 

bierze jako zakładników wszystkie osoby 

przebywające wewnątrz siedziby banku.  

W takim przypadku czynności brania i prze-

trzymywania zakładników z całą pewnością 

wypełniają znamiona przestępstwa z art. 

252 k.k.  

Zorganizowany, planowy i etapowy 

sposób działania są niewątpliwie domeną 

dokonywanych porwań dla okupu. Jak mówi 

literatura, sprawcy często są osobami bez-

względnymi, pozbawionymi skrupułów, dla 

których jedynym celem jest osiągnięcie  

korzyści majątkowej bez względu na ponie-

sione ryzyko. Profesjonalny sposób działa-
                                                            
2 J.W. Wójcik, Przeciwdziałanie przestępczości 
zorganizowanej, Wolters Kluwer Polska Sp. z.o.o. 
, 2011 r., s. 269-270. 
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nia, ignorancja wobec warunków w jakich 

dochodzi do porwania (często w biały 

dzień) oraz świadków, a także agresja, bru-

talność i stosowanie tortur, to główne  

z przywar porywaczy. 

Lapidarne przedstawienie cech 

sprawców porwań dla okupu jawi się nastę-

pująco:  

 sprawcami są w większości obywa-

tele Polski, 

 sprawcy to osoby zamieszkujące  

duże miasta, liczące ponad 100 000 

mieszkańców, 

 osoby dopuszczające się tego czynu 

zabronionego są najczęściej nieza-

możne (bądź zebrane majątki  

pochodzą z popełnionego wcześniej 

przestępstwa),  

 wiek sprawców waha się w większo-

ści między 25 a 30 rokiem życia,  

co świadczyć może o rozpoczęciu 

„kariery przestępczej”, chęci zaim-

ponowania grupie przestępczej bądź 

udowodnienia własnej wartości  

danej grupie, lecz nie przekracza 

progu 45. roku życia, 

 powrót do przestępstwa przejawia-

jący się w recydywie, nie ma istot-

nego znaczenia w czynnościach  

podejmowanych przez porywaczy, 

jednak z upływem lat można zauwa-

żyć różnicę w procentowym udziale 

sprawców uprzednio karanych  

tj. ulega ona zwiększeniu, 

 pochodzenie i struktura rodziny  

w jakiej sprawcy się wychowywali 

nie ma znaczenia, 

 w 88,6% przypadków, sprawcami  

są mężczyźni, 

 sprawcami są najczęściej osoby  

o wykształceniu zawodowym3. 

Czy jest określony typ osoby prede-

stynowanej do bycia ofiarą? Istnieje kilka 

klasyfikacji, które obrazują kto jest najbar-

dziej zagrożony. Podstawowa typologia 

osób znajdujących się w grupie podwyższo-

nego ryzyka porwania przedstawia następu-

jącą klasyfikację: 

1. dyrektorzy przedsiębiorstw i szefo-

wie prospektywnych działalności 

gospodarczych, 

2. dzieci przedstawicieli warstwy 

średniej, 

3. profesorzy oraz specjaliści, 

4. lekarze, przedstawiciele nowych elit 

politycznych. 

Ważnym zagadnieniem jest dwu-

podmiotowość ofiary. Oznacza to, że ofiarą 

tego przestępstwa jest nie tylko sam  

zakładnik, który został pozbawiony wolno-

ści, którego nietykalność cielesna została 

naruszona a i niejednokrotnie poddawany 

torturom i nieludzkiemu traktowaniu, ale  

i osoba wobec której kierowane jest żądanie 

okupu. Najczęściej są to wcześniej wspo-

mniani najbliżsi ofiary. Podmiot zmuszany 

przez sprawców do działania, do zmniejsze-

nia swych wartości materialnych jest ofiarą 

                                                            
3 A. Staszak, op. cit., s. 189-208. 
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praktycznie w takim samym stopniu jak 

pokrzywdzony będący w fizycznym władz-

twie sprawcy, którego los zależny jest  

od mającego przekazać pieniądze za uwol-

nienie4.  

Jedną z ciekawszych kwestii jaka 

wiąże się z uprowadzeniami jest syndrom 

sztokholmski. Syndrom sztokholmski jest 

to psychologiczna reakcja ofiary na silny 

stres oraz wypadkowa podejmowanych 

przez porwanego prób ucieczki, pertraktacji 

z oprawcami i wzbudzania w nich współ-

czucia. Można go także zdiagnozować u osób 

przebywających w obozach koncentracyj-

nych, osobach nad którymi się znęcano,  

u więźniów czy też u weteranów wojennych. 

Ludzie, którzy przeżywają takie sytuacje, 

widzą dla siebie tylko jeden ratunek jakim 

jest emocjonalna wieź z oprawcą. Jednak 

taki związek jest dla nich niezwykle niebez-

pieczny, gdyż znajduje się poza racjonalną 

kontrolą, a ofiary starają się go utrzymać 

chcąc ratować swoje życie. Często doprowa-

dzają do takich sytuacji, w których kłamią 

na korzyść porywaczy, a nawet podejmują 

się aktów agresji wobec osób chcących  

im pomóc wyjść z toksycznego związku.  

Nazwa syndrom sztokholmski  

pochodzi od wydarzeń z sierpnia 1973 r., 

kiedy to podczas napadu na bank w Sztok-

holmie, przetrzymywani przez 6 dni zakład-

nicy wytworzyli ze swoimi oprawcami nie-

zwykle silną więź. Ofiary broniły swoich 

oprawców z taką zapalczywością, że jedni 
                                                            
4 A. Staszak, Porwania w celu wymuszenia okupu. 
Studium kryminalistyczne., Prometeusz, 2010  
r., s. 209. 

nawet opłacali ich adwokatów. Niezwykły 

przypadek syndromu sztokholmskiego  

po dziś dzień jest tematem wielu badań. 

Zaskakującym a jednocześnie prze-

rażającym jest fakt, iż w sześciopunktowej 

skali nasilenia stresu dla dorosłych, stres 

psychospołeczny po porwaniu plasuje się  

na najwyższym poziomie. Jest on porówny-

walny ze stresem po śmierci dziecka czy 

pobycie w obozie koncentracyjnym. 

Uprowadzenie dla okupu to prze-

stępstwo, które ma bardzo swoisty  

wydźwięk wśród organów ścigania. Porwa-

nie dla okupu to sytuacja kryzysowa, gdyż  

to przestępstwo odróżnia się od innych 

przestępstw tym, iż w trakcie podejmowa-

nych czynności procesowych i operacyjno-

rozpoznawczych w dalszym ciągu nieprze-

rwanie trwa a ofiara pozostaje w rękach 

oprawców. Ponadto działanie w obsza- 

rze zapobieżenia i zminimalizowania nega-

tywnych skutków porwania to działanie  

na zasadzie podwójnej barykady, z jednej 

strony mamy sprawców, z drugiej współ-

pracujących policję i prokuraturę. W działa-

niach podejmowanych w sprawie porwań 

dla okupu występuje duża specyfika czyn-

ności procesowych i operacyjnych. Do naj-

ważniejszych zaliczyć można: 

 duży stopień dyskrecjonalności dzia-

łań, 

 ogromne znaczenie współpracy  

policji z prokuraturą (czynności 

procesowe, czynności operacyjne), 

 istotne jest zapewnienie zaplecza 

technicznego.  
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Popularność jaką zyskały uprowa-

dzenia dla okupu jest niepodważalna. Dla 

zorganizowanych grup przestępczych to nie 

lada pokusa. Odpowiednie przygotowanie  

i dobór ofiary może być przepisem na szybki 

i wysoki zysk. Źródło utrzymania zorgani-

zowanych grup przestępczych jakim jest 

okup, stanowi bardzo korzystną opcję.  

Bezkarność powielania takiego działania, 

tudzież mianowanie uprowadzeń głównym 

źródłem dochodu spowodowana jest także 

tym, iż mają oni świadomość, że rodziny 

ofiar tylko w połowie przypadków porwań 

zgłaszają zaistnienie przestępstwa. Najważ-

niejszą jednak kwestią jest ogromna presja 

ciążąca na ofiarach. Konsekwencje, które 

ciągną się przez resztę życia, strach przed 

własnym cieniem… Jednak prognozy na 

przyszłość są bardzo pozytywne. W latach 

2010-2014 organy ścigania miały stupro-

centową skuteczność w obszarze wykry-

walności i ujmowaniu sprawców. Ile warte 

jest życie ludzkie? Czy można je wycenić? 
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Konfiskata mienia grup przestępczych w świetle dyrektywy  

Parlamentu Europejskiego 

Karolina Robak, Karol Radłowski 

 
W tym opracowaniu chcielibyśmy 

skupić się na tematyce dość nieoczywistej, 

niemniej jednak nieodłącznie związanej  

z materią, jaką jest działanie zorganizowa-

nych grup przestępczych. Zamrożenie i kon-

fiskata mienia pochodzącego z działalności 

tychże grup jest naszym zdaniem konieczne 

dla wymierzenia sprawiedliwości. W związ-

ku z tematem należy wyjaśnić pojęcie mie-

nia i konfiskaty. Mienie jest to, według art. 

44 Kodeksu cywilnego, własność i inne 

prawa majątkowe1. Konfiskata natomiast 

oznacza, w brzmieniu słownika języka pol-

skiego, karę polegającą na utracie na rzecz 

państwa mienia należącego do osoby skaza-

nej wyrokiem sądowym. Instytucję konfi-

skaty regulował szczegółowo Kodeks karny 

z 1969r, który przewidywał stosowanie 

konfiskaty w całości lub części w przypad-

kach skazania za zbrodnie przeciwko pod-

stawowym interesom politycznym lub  

gospodarczym Polskiej Rzeczypospolitej 

Ludowej czy też w przypadkach zagarnięcia 

mienia społecznego znacznej wartości2. 

Konfiskata obejmowała mienie należące  

do sprawcy w chwili wydania wyroku, cho-

ciażby nieprawomocnego, które przechodzi-

ło na rzecz Skarbu Państwa z chwilą upra-

                                                            
1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks  
cywilny, Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm. 
2 Art. 46 § 1 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 – 
Kodeks karny, Dz. U. 1969 nr 13 poz. 94 

womocnienia się wyroku3. Nielegalne zdo-

bycie majątku powinno być również karane, 

na tym polega charakter kary dodatkowej, 

jaką jest konfiskata.  

Konfiskata mienia nie funkcjonuje 

dziś w prawie polskim, była natomiast karą 

dodatkową istniejącą w polskim systemie 

prawa do roku 1990. W kodeksie karnym  

z roku 1997 istnieje kara dodatkowa pod 

nazwą przepadku4. Obecnie problematyka 

zawarta w temacie tego wystąpienia jest 

istotna dla nas, mieszkańców Rzeczypospo-

litej Polskiej jako obywateli Unii Europej-

skiej. Przechodząc do meritum, Parlament 

Europejski przegłosował dyrektywę doty-

czącą konfiskaty majątków pochodzących  

z działalności przestępczej. Nowe przepisy 

mają na celu regulację samego pojęcia kon-

fiskaty, a raczej poszerzenia jego znaczenia, 

a co najważniejsze, wypełnia luki prawnej,  

z których przestępcy korzystali w działa-

niach swoich grup. Powodem wystąpienia 

Komisji Europejskiej z projektem tejże  

dyrektywy był fakt, że zyski pochodzące  

z działania przestępczego były bardzo duże. 

Niedostępne są wiarygodne szacunki doty-

czące wielkości zysków z przestępczości  

w UE, ale na przykład centralny bank  

                                                            
3 Art. 47 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 –  
Kodeks karny, Dz. U. 1969 nr 13 poz. 94 
4 Art. 44–45 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 
Kodeks karny (Dz. U. nr 88, poz. 553 z późn. 
zm.). 
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we Włoszech oszacował wpływy z prze-

stępczości zorganizowanej wprowadzone  

do legalnego obiegu w 2011 r. na 150 mld 

EURO5. Nie mamy szczegółowych szacun-

ków, jednak ONZ oceniał, iż w 2009 roku  

w skali świata było to 2,1 biliona USD,  

co stanowi 3,6% światowego PKB6. Komisja 

wskazuje, iż równocześnie ogólna kwota 

środków odzyskanych przez poszkodowa-

nych i państwa członkowskie pozostaje nie-

znaczna, wynosząc według szacunków  

za rok 2009 185 mln euro we Francji, 154 

mln funtów w Wielkiej Brytanii, 50 mln euro 

w Holandii oraz 281 mln euro w Niem-

czech7. Sam wniosek dotyczący omawianej 

dyrektywy miał na celu ułatwienie władzom 

państw członkowskich konfiskaty i odzy-

skiwania zysków, które przestępcy czerpią  

z poważnej trans granicznej przestępczości 

zorganizowanej8. Celem było ponadto roz-

wiązanie kwestii bodźców finansowych, 

które pobudzają przestępczość, ochronę 

legalnego obrotu gospodarczego przed infil-

tracją przez przestępców i korupcją oraz 

doprowadzenie do zwrotu zysków pocho-

dzących z działalności przestępczej wła-

dzom publicznym świadczącym usługi dla 

obywateli9. Kryzys finansowy i spowolnie-

nie wzrostu gospodarczego to nowe możli-

                                                            
5 Wniosek KE – Dyrektywa Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie zamrożenia i konfiskaty 
dochodów pochodzących z działalności prze-
stępczej w UE, Bruksela, 12.03.2012 
6 Szacunkowe obliczenia ONZ na rok 2009. 
7 Uzasadnienie KE projektu nowej dyrektywy. 
8 Wniosek KE – Dyrektywa Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie zamrożenia i konfiskaty 
dochodów pochodzących z działalności prze-
stępczej w UE, Bruksela, 12.03.2012 
9 Ibidem. 

wości dla przestępców. Zorganizowane gru-

py przestępcze w coraz większym stopniu 

ukrywają i inwestują takie „wyprane” akty-

wa w państwach członkowskich innych niż 

państwo, w którym popełniono dane prze-

stępstwo. Takie działanie jest powodem 

osłabienia zdolności zwalczania poważnej 

trans granicznej przestępczości w UE jako 

całości, co zatem ma wpływ na funkcjono-

wanie rynku wewnętrznego i powoduje 

zakłócenia konkurencji wśród legalnych 

przedsiębiorstw10. We wniosku, na którym 

dziś się opieramy, Komisja Europejska 

twierdzi, że proces konfiskaty mienia  

pochodzącego z działalności przestępczej 

jest niedopracowany i wykorzystywany  

w ograniczonym zakresie. Świadczy o tym 

fakt, że dotychczas odzyskane środki sta-

nowią niewielką część środków uzyskanych 

w związku z działalnością przestępczą. Sta-

tystyki nie pozostawiają złudzeń – w 2009  

r. wartość skonfiskowanego mienia wynio-

sła odpowiednio 185 mln EUR we Francji, 

154 mln GBP w Zjednoczonym Królestwie, 

50 mln EUR w Niderlandach oraz 281 mln 

EUR w Niemczech11. W programie pod na-

zwą „Otwarta i bezpieczna Europa służąca 

swoim obywatelom i ich chroniąca” z 2009 

r.12 państwa członkowskie i Komisja zostały 

wezwanego tego, by usprawnić procedurę 

konfiskaty mienia pochodzącego z przestęp-

czości, natomiast w konkluzjach Rady dot. 

                                                            
10 Ibidem.  
11 Oficjalne dane szacunkowe Europolu z 2010 r. 
12 Tzw. program sztokholmski, dokument Rady 
17024/09, przyjęty przez Radę Europejską  
w dniach 10 – 11 grudnia 2009 r. 
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konfiskaty i odzyskiwania mienia przyjętych 

w czerwcu 2010 r. wezwano do zastosowa-

nia większej koordynacji pomiędzy pań-

stwami członkowskimi w celu wdrożenia 

procesu konfiskaty w stopniu bardziej zaa-

wansowanym i skutecznym. W planach  

z tego samego roku było przedstawienie 

projektu, który miał na celu umożliwić kon-

fiskatę w stosunku do osób trzecich oraz 

konfiskatę rozszerzoną, a ponadto ułatwie-

nie wzajemnego uznawania przez państwa 

członkowskie nakazów konfiskaty bez 

uprzedniego wyroku skazującego. Chodzi  

tu o to, że bez takiego wyroku możliwe jest 

zamrożenie i konfiskata mienia, nawet jeżeli 

jego właściciel nie został skazany przez sąd 

w sprawie karnej. Reakcje na wniosek  

Komisji były różne – niektóre z państw,  

np. Rumunia, wyraziły swoje wątpliwości  

co do konfiskaty bez uprzedniego wyroku.  

Omawiany wniosek opiera się na art. 

82 ust. 2 i art. 83 ust. 1 TFUE. W związku  

z ostatnim z wymienionych artykułów, 

wniosek ten ograniczony jest do prze-

stępstw z dziedzin wymienionych w tymże 

artykule, a mianowicie: terroryzmu, handlu 

ludźmi, seksualnego wykorzystywania  

kobiet i dzieci, nielegalnego handlu narko-

tykami, prania pieniędzy, korupcji, fałszo-

wania środków płatniczych, przestępczości 

komputerowej i przestępczości zorganizo-

wanej. Ponadto uwzględnia się również nie-

legalny handel bronią, jednak tylko w przy-

padkach, gdy przestępstwo tego typu zosta-

ło popełnione w powiązaniu z przestępczo-

ścią zorganizowaną. Jeśli zaś mowa o prze-

stępczości zorganizowanej, znaczenie  

ma również decyzja ramowa w sprawie 

zwalczania przestępczości zorganizowa-

nej13. W związku z tą dyrektywą, we wnio-

sku są uwzględnione inne działania prze-

stępcze, niewymienione w art. 83 ust.  

1 TFUE, jeśli działania te są prowadzone  

w ramach uczestnictwa w organizacji prze-

stępczej. 

Przechodząc do głównej części  

naszego referatu czyli samej dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego na samym wstę-

pie należałoby wyjaśnić przedmiot oraz 

podstawowe pojęcia dla lepszego rozumie-

nia całego aktu prawnego. Tymi pojęciami 

będą: korzyści, mienie, narzędzia, konfiskata 

i zabezpieczenie. Dyrektywa jako przedmiot 

określa minimalne zasady dotyczące zabez-

pieczenia mienia w celu ewentualnej póź-

niejszej konfiskaty oraz zasady dotyczące 

konfiskaty takiego mienia (art.1). Artykuł 2 

zawiera wymienione przed chwilą definicje 

pojęć i kolejno: korzyści oznaczają wszelkie 

korzyści majątkowe pochodzące, bezpo-

średnio lub pośrednio, z przestępstwa  

i mogą one przybierać dowolną formę,  

np. korzyści wynikające z ponownego zain-

westowania. Mienie według owej dyrektywy 

oznacza mienie każdego rodzaju, materialne 

lub niematerialne, ruchome oraz nierucho-

me, dokumenty lub instrumenty prawne 

potwierdzające prawo do takiego mienia. 

Narzędziami jest każde mienie użyte lub 

                                                            
13 Decyzja ramowa Rady 2008/841/WSiSW  
z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwal-
czania przestępczości zorganizowanej (Dz. U. L 
300 z 11.11.2008, s. 42). 
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które ma zostać użyte w jakikolwiek sposób, 

w całości lub części do popełnienia prze-

stępstwa. Konfiskata to ostateczne pozba-

wienie mienia orzeczone przez sad w zwią-

zku z przestępstwem Zabezpieczenie z kolei 

oznacza tymczasowy zakaz przekazywania, 

niszczenia, przetwarzania, przemieszczania 

lub rozporządzania nim lub tymczasowe 

przejęcie pieczy lub kontroli nad mieniem. 

Zakres stosowania dyrektywy obejmuje 

Konwencję w sprawie zwalczania korupcji 

urzędników, oraz inne decyzje i dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady, m.in.  

decyzję w sprawie zwalczania przestępczo-

ści zorganizowanej, decyzję w sprawie 

zwalczania terroryzmu, dyrektywę w spra-

wie zapobiegania handlowi ludźmi i zwal-

czania tego procederu oraz ochrony ofiar 

oraz inne akty prawne, o ile stanowią one 

wyraźnie, że niniejsza dyrektywa ma zasto-

sowanie do przestępstw w nich wymienio-

nych. Można zauważyć, że zakres stosowa-

nia i przestępstwa do jakich zastosowanie 

ma ta dyrektywa jest bardzo szeroki i nie 

skupia się tylko na działalności przestępczej, 

ale również porusza kwestie związane  

z bezpieczeństwem, walką z terroryzmem 

czy też korupcją. 

Teraz zajmiemy się szczegółowym 

omówieniem instytucji zawartych w dyrek-

tywie. Zacznijmy od konfiskaty, która zosta-

ła określona w art. 4. W świetle tego artyku-

łu państwa członkowskie podejmą niezbęd-

ne środki w celu umożliwienia konfiskaty,  

w całości lub części, narzędzi, korzyści lub 

mienia, którego wartość odpowiada takim 

narzędziom lub korzyściom, w przypadku 

wydania prawomocnego wydania wyroku 

skazującego za przestępstwo (przy czym 

może być to również wyrok wydany  

w wyniku postępowania zaocznego). Jeżeli 

takie przeprowadzenie konfiskaty nie jest 

możliwe w wyniku choroby lub ucieczki 

podejrzanego lub oskarżonego, państwa 

członkowskie podejmą niezbędne środki  

w celu umożliwienia konfiskaty narzędzi  

i korzyści gdy zostało wszczęte postępowa-

nie karne w odniesieniu do przestępstwa  

i takie postępowanie mogło doprowadzić  

do wydania wyroku skazującego, gdyby 

podejrzany lub oskarżony był w stanie sta-

nąć przed sądem. 

Artykuł 5. Wprowadza konfiskatę 

rozszerzoną, a więc konfiskatę w całości lub 

części mienia należącego do osoby skazanej 

za popełnienie przestępstwa, które może 

być źródłem korzyści majątkowych w spo-

sób bezpośredni lub pośredni. Ustęp 2 art. 5. 

na użytek ustępu 1 obejmujące przestęp-

stwa we wskazanych przez nas już dyrek-

tywach i decyzjach Parlamentu Europej-

skiego i Rady, m.in. są to czynna i bierna 

korupcja w sektorze prywatnym i przestęp-

stwa związane z udziałem w organizacji 

przestępczej. 

Konfiskata w stosunku do osób trze-

cich, która została określona w artykule  

6. Zobowiązuje państwa członkowskie  

do konfiskaty korzyści lub mienia osób trze-

cich które takie korzyści lub mienie otrzy-

mały pośrednio lub bezpośrednio od podej-

rzanego lub osoby te nabyły je od podejrza-
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nego lub oskarżonego przynajmniej w przy-

padkach, gdy osoby trzecie wiedziały lub 

powinny wiedzieć, że celem przekazania  

lub nabycia było uniknięcie konfiskaty. Kon-

fiskata w stosunku do osób trzecich nie  

narusza praw osób trzecich działających  

w dobrej wierze. 

Zabezpieczenie zawarte w artykule  

7 niniejszej dyrektywy mówi o pojęciu pil-

nych działań, o których zastosowaniu decy-

duje właściwy organ, w celu zabezpieczenia 

mienia w celu ewentualnej późniejszej kon-

fiskaty. Takiemu zabezpieczeniu może rów-

nież podlegać mienie osób trzecich, o któ-

rych mowa we wcześniejszym artykule.  

Środkami zabezpieczającymi jest  

tutaj prawo do wniesienia skutecznego  

zaskarżenia oraz prawo do rzetelnego pro-

cesu sądowego. Po wykonaniu zabezpiecze-

nia należy również jak najszybciej powia-

domić o nim osobę, której nakaz ten dotyczy 

oraz w powiadomieniu uzasadnić, przy-

najmniej pokrótce, wydanie takiego nakazu 

oraz powiadomienie o prawie dostępu  

do adwokata. Taki nakaz obowiązuje tylko 

przez określony czas jaki jest konieczny  

do zabezpieczenia mienia ze względu  

na możliwość późniejszej konfiskaty. Oczy-

wiście zabezpieczone mienie, które nie ule-

ga późniejszej konfiskacie jest niezwłocznie 

zwracane, a warunki i zasady proceduralne 

regulujące zwrot takiego mienia są określa-

ne przez prawo krajowe. 

Przedmiotowa dyrektywa reguluje 

również zarządzanie zabezpieczonym  

i skonfiskowanym mieniem. Państwa człon-

kowskie powinny podjąć niezbędne środki 

w celu zapewnienia należytego zarządzania 

zabezpieczonym mieniem, z myślą o możli-

wej późniejszej konfiskacie, artykuł 10  

podaje nawet przykłady takich środków, jak 

na przykład, utworzenie scentralizowanych 

urzędów, grup wyspecjalizowanych urzęd-

ników czy równoważnych mechanizmów. 

Środki te mają również obejmować w razie 

konieczności możliwość sprzedaży, przeka-

zania mienia lub wykorzystania go w intere-

sie publicznym do celów społecznych. 

Na koniec, w artykule 11 dyrektywa 

nakazuje państwom członkowskim prowa-

dzić dane statystyczne odnośnie liczby  

wykonanych nakazów zabezpieczenia, licz-

by wykonanych nakazów konfiskaty, szaco-

waną wartość zabezpieczonego mienia oraz 

szacowaną wartość skonfiskowanego mie-

nia na szczeblu centralnym i corocznie 

przekazywać Komisji. 

Jak widać, przedstawiany przez nas 

akt prawny ma ogromne zastosowanie  

i obejmuje szeroką grupę przestępstw.  

Jej głównym celem jest nie tylko zapobiega-

nie powstawaniu nowych przestępstw  

i grup przestępczych ale również odzyska-

nie nielegalnie zdobytych korzyści mająt-

kowych oraz znaczne utrudnienie lub wręcz 

uniemożliwienie dalszego funkcjonowania 

takim grupom poprzez skuteczne zabezpie-

czenie a w konsekwencji konfiskatę mająt-

ku. To samo zdanie wyraża uzasadnienie 

owej dyrektywy, mówiąc m.in. o tym,  

że konfiskata dochodów z działalności prze-

stępczej stanowi skuteczne narzędzie  
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w zwalczaniu poważnej przestępczości zor-

ganizowanej i dlatego nadano jej prioryte-

towe znaczenie na szczeblu Unii Europej-

skiej.  

W związku z art. 7 ustawy z dnia  

8 października 2010 r. o współpracy Rady 

Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach 

związanych z członkostwem Rzeczypospoli-

tej Polskiej w Unii Europejskiej został rów-

nież przygotowany projekt stanowiska RP 

dotyczący przedstawianej przez nas dyrek-

tywy Parlamentu Europejskiego i Rady. 

Rzeczpospolita Polska w projekcie stanowi-

ska RP dotyczącego już wspomnianej dyrek-

tywy Parlamentu Europejskiego i Rady zga-

dzała się z ogółem założeń w niej zawartych. 

Jako argument stający za takim stanowi-

skiem zostało wspomniane iż, problematyka 

walki z przestępczością zorganizowaną była 

wielokrotnie poruszana w prawodawstwie 

Unii Europejskiej, a owa dyrektywa porząd-

kuje prawo materialne europejskie w zakre-

sie różnych rodzajów konfiskaty i wprowa-

dza narzędzia pozwalające na skuteczniej-

sze pozbawienie sprawców przestępstw 

zaplecza finansowego. Akt ten nie wprowa-

dza w całości nowych rozwiązań, ponieważ 

niektóre instytucje są znane polskiemu 

prawu, m.in. przepadek rozszerzony, prze-

padek świadczenia wykonanego w celu nie-

godziwym czy też konfiskaty wobec osób 

trzecich. Stanowisko RP zwraca uwagę,  

że instytucje które dopiero zostaną wdrożo-

ne do polskiego prawa będą wprowadzane 

w taki sposób aby były zgodne z gwaran-

cjami przewidzianymi w Konstytucji RP. 

Zostaje również wysunięty wniosek,  

że powinny zostać rozwinięte regulacje  

dotyczące zarządzania zamrożonym mie-

niem. Stanowisko takie zostaje uzasadnione 

tym, że prawidłowe regulacje dotyczące 

pozbawienia środków uzyskanych z prze-

stępczej działalności stanowi podstawę sku-

tecznej walki z przestępczością zorganizo-

waną. Konfiskata mienia i korzyści osiągnię-

tych z przestępczej działalności musi być 

ukierunkowana na kilka celów, którymi  

są: represja, odstraszanie oraz zapobieganie 

dalszemu rozwojowi przestępczości zorga-

nizowanej poprzez zlikwidowanie zaple- 

cza finansowego grupom przestępczym.  

W dalszej części uzasadnienia stanowiska  

są informacje o zmianach jakie według pol-

skiego rządu powinny zostać zawarte  

w dyrektywie. Rząd polski miał domagać się 

wzbogacenia katalogu gwarancji proceso-

wych, w odniesieniu do konfiskaty wobec 

osób trzecich, Rząd miał dążyć do modyfika-

cji zaproponowanej konstrukcji gwarancji 

procesowych. W szczególności konfiskata 

winna dotyczyć wyłącznie mienia osób trze-

cich, wobec którego istnieje domniemanie 

jego przestępczego pochodzenia, Rząd  

będzie ponadto dążył do zmiany modelu 

gwarancji, mając na uwadze, że propozycja 

przyznania obowiązkowej obrony osobom 

trzecim ma charakter nadmierny. Na koniec 

w stanowisku RP znajdujemy ocenę skut-

ków prawnych, gospodarczych, społecznych 

i finansowych. Ocena skutków prawnych 

jest dosyć prosta, do prawa polskiego zosta-

ną wprowadzone instytucje, które wycho-
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dzą poza obecne prawodawstwo, a instytu-

cje już obecne w polskim prawie zostaną 

odpowiednio zmodyfikowane zgodnie  

ze wskazaniami dyrektywy. A jeśli chodzi  

o skutki społeczne i gospodarcze to są one 

pozytywne. Kolejno przewiduje się, iż pro-

jekt może mieć pozytywne skutki społeczne 

poprzez wzrost społecznie akceptowal- 

nych oddziaływań w zakresie pozbawiania 

sprawców przestępstw nielegalnie zdobyte-

go majątku oraz nie spowoduje skutków  

na rynku pracy oraz pozostanie bez wpływu 

na sytuację gospodarczą i rozwój regional-

ny. Z uwagi na to, że przestępcy wyko-

rzystują swobodę przemieszczania się  

w ramach UE do rozwijania działalności  

w wielu państwach członkowskich. Co wię-

cej, majątek tych grup jest ukrywany i inwe-

stowany poza krajem pochodzenia grup,  

a często w rozmaitych krajach. Ten dwojaki 

wymiar trans graniczny wymaga podjęcia 

działań na poziomie UE z uwagi na niesku-

teczność odizolowanych akcji podejmowa-

nych wyłącznie na poziomie krajowym.  

Z tego względu projekt jest w pełni zgodny  

z zasadą pomocniczości oraz zasługuje  

na pełne poparcie. 

Podsumowując nasze dzisiejsze  

wystąpienie, można odnieść wrażenie,  

że problematyka konfiskaty mienia grup 

przestępczych jest bardzo obszerna.  

My jednak, ze względu na ograniczenie cza-

sowe poruszyliśmy jedynie najważniejsze 

kwestie w tym zakresie. Aby zapoznać się 

dogłębnie z instytucją konfiskaty w prawie 

Unii Europejskiej, należy sięgnąć nie tylko 

do dyrektywy, na której opierał się nasz 

referat, lecz również na wielu innych aktach 

prawnych.  
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Odpowiedzialność karna członków zorganizowanej grupy  

przestępczej trudniącej się handlem dziećmi 

Marta Kucuń 

 
W polskim porządku prawnym nie 

występuje odrębne pojęcie „handel dzieć-

mi”. W związku z tym wszystkie przepisy 

dotyczące handlu ludźmi należy interpreto-

wać również w odniesieniu do handlu 

dziećmi. O tym, jakie zachowanie kwalifiko-

wane będzie jako handel dziećmi należy 

wywieść z art. 115 § 22 k.k. zawierającego 

definicję handlu ludźmi. Nawiązuje ona  

bezpośrednio do postanowień Protokołu  

o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu  

za handel ludźmi, w szczególności kobietami 

i dziećmi (tzw. Protokół z Palermo), ratyfi-

kowanego przez Polskę w dniu 18 sierpnia 

2003 r.1, uzupełniającego Konwencję Naro-

dów Zjednoczonych przeciwko międzyna-

rodowej przestępczości zorganizowanej, 

przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Naro-

dów Zjednoczonych 15 listopada 2000 r.2, 

decyzji ramowej Rady Unii Europejskiej 

2002/629/WSiSW z dnia 19 lipca 2002  

r. w sprawie zwalczania handlu ludźmi3, jak 

również konwencji Rady Europy w sprawie 

działań przeciwko handlowi ludźmi, spo-

rządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 

r. (tzw. Konwencja Warszawska, Dz. U.  

z 2009 r., nr 20, poz. 107)4.  

                                                            
1 Dz. U. z 2005 r., nr 18, poz. 160. 
2 Dz. U. z 2005 r., nr 18, poz. 158.  
3 Dz. Urz. WE L 203 z  01.08. 2002. 
4 J. Majewski [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny, 
część ogólna. Komentarz LEX. Tom I. Komentarz 

Jeżeli więc definicję handlu dziećmi 

(czyli osobami w wieku poniżej 18 lat-  

na co wskazuje Konwencja o Prawach 

Dziecka5) wyprowadza się z art. 115 § 22 

k.k., należy stwierdzić, że będzie nim takie 

zachowanie sprawcy, które polega na wer-

bowaniu, transporcie, dostarczaniu, przeka-

zywaniu, przechowywaniu lub przyjmowa-

niu dziecka, a podejmowane jest w celu jego 

wykorzystania, nawet za jego zgodą,  

w szczególności w prostytucji, pornografii 

lub innych formach seksualnego wykorzy-

stania, w pracy lub usługach o charakterze 

przymusowym, w żebractwie, w niewolnic-

twie lub innych formach wykorzystania 

poniżających godność człowieka albo w celu 

pozyskania komórek, tkanek lub narządów 

wbrew przepisom ustawy. Co więcej,  

zachowanie sprawcy kwalifikowane będzie 

jako handel dziećmi nawet gdyby nie było 

połączone z zastosowaniem metod lub 

środków takich jak np. uprowadzenie, pod-

stęp czy wprowadzenie w błąd.  

Zbrodnię handlu dziećmi penalizuje 

art. 189 a k.k. Za dokonanie tego przestęp-

stwa ustawodawca przewidział karę  

pozbawienia wolności na czas nie krótszy 

od lat 3, a z uwagi na wysoki stopień spo-

łecznej szkodliwości tego czynu wprowa-

                                                                                      
do art. 1- 116 k.k., wyd. 4, Warszawa 2012,  
s. 1444- 1445.  
5 Dz. U. z 1991 r., nr 120, poz. 526. 
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dzono karalność przygotowania do popeł-

nienia handlu dziećmi, które z kolei zagro-

żone jest karą pozbawienia wolności  

od 3 miesięcy do lat 5.  

Ukształtowanie się omawianego 

procederu w naszym kraju skłania  

do stwierdzenia, że na europejskiej mapie 

handlu dziećmi Polska jest krajem zarówno 

pochodzenia ofiar (wywożonych głównie  

do Europy Zachodniej), tranzytowym (przez 

który odbywa się transfer ofiar z Europy 

Wschodniej do Zachodniej), jak i docelowym 

(do którego przewożone są przede wszyst-

kim ofiary z Ukrainy, Białorusi, Bułgarii, 

Mołdawii, Rumunii).Dzieci sprzedawane  

są głównie do żebractwa, pracy przymuso-

wej, usług seksualnych, popełniania prze-

stępstw, nielegalnej adopcji, wymuszania 

zasiłków czy handlu organami.  

Handel dziećmi związany jest ściśle  

z działalnością zorganizowanych grup prze-

stępczych. Ich struktura obejmuje zazwyczaj 

łańcuch następujących osób. Po pierwsze 

zleceniodawców, czyli osób składających 

zapotrzebowanie na osoby w określonym 

celu. Po drugie werbowników – osób, często 

pod przykrywką legalnej działalności tury-

stycznej lub pośrednictwa pracy, werbują-

cych kandydatów w kraju ich pochodzenia. 

Po trzecie fałszerzy dokumentów, a przede 

wszystkim paszportów, wiz, kart stałego 

pobytu. Po czwarte przewoźników, czyli 

osób dokonujących przerzutu przez granicę 

i dostarczających ofiary do punktu docelo-

wego. W grupie występują inwestorzy, któ-

rzy wykładają pieniądze i osiągają najwyż-

sze zyski, a także bezpośredni wykonawcy 

oraz ich pomocnicy (fałszerze, informatorzy 

posiadający wiedzę o ochronie granicy  

i procedurach tranzytowych, osoby zajmu-

jące się zakwaterowaniem, czy pilnowaniem 

ofiar)6.  

Warto zwrócić uwagę na różne spo-

soby, jakimi posługują się zorganizowane 

grupy przestępcze w celu przerzutu dzieci 

przez granicę, aby następnie wyzyskać ich 

pracę lub wykorzystać w prostytucji. Bardzo 

często grupę ryzyka, z której mogą rekruto-

wać się ofiary stanowią dzieci bez opieki 

dorosłych. Dzieci takie w poszukiwaniu 

wsparcia zarówno finansowego jak i psy-

chicznego stają się podatne na obietnice 

pomocy i propozycje chociażby udostępnie-

nia dobrych warunków mieszkalnych. W ten 

sposób członkowie grup przestępczych 

zjednują sobie zaufanie potencjalnego pupi-

la i zaczynają się podawać za jego opieku-

nów faktycznych. To z kolei ułatwia prze-

kroczenie granicy. Po pierwsze ze względu 

na brak systemu weryfikowania stopnia 

pokrewieństwa na przejściach granicznych, 

po drugie z tego względu, iż siatki przestęp-

cze nierzadko posiadają specjalistów trud-

niących się wyrabianiem fałszywych pasz-

portów.  

Warto przedstawić przypadki han-

dlu dziećmi, jakie miały miejsce w Polsce  

w ramach działalności zorganizowanych 

grup przestępczych w latach 2000. W 2008 

r. w ręce policjantów z komendy wojewódz-
                                                            
6 K. Laskowska [w:] E. Pływaczewski (red.), Prze-
stępczość zorganizowana, Warszawa 2011, s. 93- 
94.  
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kiej w Rzeszowie wpadło 3 członków zorga-

nizowanej grupy przestępczej zajmującej się 

handlem ludźmi. Jak wynika z ustaleń śled-

czych, gang miał charakter międzynarodo-

wy, a w jego szeregach znajdowali się oby-

watele Polski jak i Niemiec. Przestępcy wer-

bowali w małych, podkarpackich miejsco-

wościach młode kobiety do pracy za granicą. 

Dziewczyny, zamiast do barów, czy biur, 

trafiały jednak do agencji towarzyskich  

w Niemczech7. Drugi, jeszcze bardziej  

złożony proceder miał miejsce również  

na południu Polski. Sprawcy werbowali 

młode matki na Ukrainie i w Mołdawii  

do rzekomo opłacalnej pracy w Polsce. Przy-

jeżdżały do nas z dziećmi, ale te były  

im odbierane i przydzielane innym kobie-

tom. Wszystko po to, by trzymać matki  

w szachu, by wykonywały wszystkie pole-

cenia przestępców, gdyż stawką było życie 

ich dzieci. Na trop grupy CBŚ trafiło w 2006 

roku, kiedy w Tarnowie przechodząca ulicą 

kobieta przejęta widokiem zmarzniętej  

żebraczki z małym dzieckiem zaalarmowała 

straż miejską. Okazało się, że dziewczynka – 

4 letnia Nastia – nie jest córką żebrzącej 

kobiety. Próba odnalezienia prawdziwej 

matki doprowadziła policję do członków 

grupy przestępczej. W ramach czynności 

postępowania ustalono, że sprawcy wyszu-

kiwali przede wszystkim kobiety, które  

mogły zabrać ze sobą dzieci. Szczególnie 

„cenili” dzieci niepełnosprawne, z dobrze 

                                                            
7 Dane pochodzą ze strony internetowej Komen-
dy Głównej Policji: www.policja.pl/pol/aktual 
nosci/23205,Zatrzymani-za-handel-ludzmi.html 
(dostęp w dniu 30 kwietnia 2014 r.). 

widocznymi ułomnościami. Takie maluchy 

były bowiem narzędziem do uzyskania jak 

największego zysku. Żeby więc małe dzieci 

wytrzymały spokojnie, siedząc w wózku 

cały dzień, były szpikowane środkami uspo-

kajającymi. Były też głodzone, bo osoba 

głodna jest smutniejsza, apatyczna, łatwiej 

wzbudza litość. Kobietom wyznaczano miej-

sca przed kościołami, przy cmentarzach 

oraz ruchliwych skrzyżowaniach i kazano 

dziennie przynosić co najmniej 200 zł. Jeśli 

nie dały rady - rósł wyimaginowany dług, 

który musiały spłacić. Jeśli zebrały pienią-

dze, a niekiedy gromadziły nawet 800  

zł i tak zabierano im wszystko na tak zwane 

"koszty” transportu czy pobytu w Polsce. 

Instruowano też, jak ma się zachowywać 

dziecko. Miało się nie ruszać przez cały 

dzień. W przeciwnym razie było bite8.  

Nie są to oczywiście jedyne przypadki han-

dlu dziećmi, jakie miały miejsce w Polsce na 

przestrzeni ostatnich lat. Na samej ich pod-

stawie zaobserwować już można, że struk-

tura siatek przestępczych jest dość skompli-

kowana i że zorganizowane grupy zajmujące 

się handlem dziećmi dopuszczają się przy 

tej okazji szeregu innych przestępstw takich 

jak chociażby narażenie człowieka na bez-

pośrednie niebezpieczeństwo utraty życia 

albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 

Zakwalifikowanie zachowania spra-

wcy z art. 258 § 1 k.k. (czyli jako udział  

w zorganizowanej grupie lub związku prze-

                                                            
8 Dane pochodzą ze strony internetowej gaze-
ta.pl: wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114 
873,4646270.html (dostęp w dniu 30 kwietnia 
2014 r.).  
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stępczym) nie powoduje pochłonięcia prze-

stępstwa handlu dziećmi - popełnionego  

w ramach grupy - jako przejawu realizacji 

jej celu. Przeciwnie, przestępstwa popełnia-

ne w ramach grupy powinny być kwalifiko-

wane według przepisów, których znamiona 

wyczerpuje zachowanie sprawcy i mimo,  

że podjęte w ramach grupy jako przejaw 

realizacji jej celu, bez kwalifikacji kumula-

tywnej z art. 258 § 1 k.k. Jest więc to prze-

stępstwo, które pozostaje w zbiegu realnym 

z innymi przestępstwami popełnionymi  

w czasie przynależności do grupy, w tym 

również z przestępstwami popełnionymi  

w ramach realizacji celu grupy9.  

Członkowie zorganizowanej grupy 

przestępczej mogą popełniać przestępstwa 

w różnych układach personalnych. Niektó-

rzy mogą zajmować się transportem dzieci, 

inni tymczasowym ich przechowywaniem,  

a kolejni znowu zmuszaniem do kradzieży  

w miejscach publicznych i kontrolowaniem 

tego procederu. Każda z wymienionych osób 

powinna odpowiadać za przestępstwo z art. 

258 § 1 k.k. i handel dziećmi nawet gdy nie 

wiedziała o szczegółach organizacji grupy, 

nie znała wszystkich osób ją tworzących ani 

mechanizmu jej funkcjonowania.  

Warto podkreślić, że samo już  

powstanie związku przestępczego mającego 

na celu handel dziećmi jest formą stadialną 

polegającą na przygotowaniu do popełnie-

                                                            
9 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia  
26 marca 2013 r., II AKa 258/12, LEX nr 
1321966.  

nia tego przestępstwa10. Zgodnie z zasadą 

ogólną przygotowanie jest karalne tylko 

wtedy, gdy ustawa tak stanowi, a w przy-

padku przygotowania do handlu dziećmi 

ustawodawca zdecydował się tę formę sta-

dialną opatrzyć sankcją karną pozbawienia 

wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat. 

Spełnienie natomiast przez związek, albo 

przez poszczególnych jego członków prze-

stępstwa handlu dziećmi stać się może pod-

stawą do zastosowania przepisu o zbiegu 

przestępstw w stosunku do tych uczestni-

ków związku, którzy przestępstwa się dopu-

ścili. Ci uczestnicy, którzy nie brali udziału 

w konkretnym przestępstwie, odpowiadać 

będą tylko za udział w organizacji. W grę 

zatem wchodzą ogólne zasady odpowie-

dzialności karnej, w myśl których za prze-

stępstwo popełnione w realizacji celów 

związku przestępczego może odpowiadać 

ten tylko jego uczestnik, który przestępstwo 

to realizuje, bez względu na formę (stadial-

ną i zjawiskową) jego popełnienia. Może 

zdarzyć się sytuacja, w której uczestnik 

związku nawet nie wie, że kto inny  

w ramach organizacji przestępczej popełnił 

przestępstwo. Nie może on wtedy odpowia-

dać za jego popełnienie11.  

Zaakcentowania wymaga również 

fakt, że art. 65 § 1 k.k. przewiduje nadzwy-

czajne zaostrzenie odpowiedzialności kar-

                                                            
10 M. Bryła, Porozumienie, zorganizowana grupa, 
związek przestępczy jako formy organizacyjne 
przestępczości zorganizowanej, Prokuratura  
i Prawo 2000, nr 3, s. 37. 
11 J. Kulesza, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego  
z 3 września 1998 r., V KKN 331/ 97, Palestra 
2000, nr 5 – 6, s. 244. 
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nej dla sprawcy popełniającego przestęp-

stwo, działającego w zorganizowanej grupie. 

Jeżeli więc w jej ramach dopuści się handlu 

dziećmi, traktowany jest jak recydywista 

wielokrotny ze wszystkimi tego konse-

kwencjami, a zwłaszcza dotyczącymi  

wymiaru kary.  



Wiedza Prawnicza nr 3/2014 Strona 60 
 

Współdziałanie a zorganizowana grupa przestępcza 

 – problemy teorii i praktyki 

Weronika Neja 

 

Pojęcie zorganizowanej grupy prze-

stępczej pojawiło się w dekrecie z dnia  

4 marca 1953 roku o wzmożeniu ochrony 

własności społecznej, następnie w ustawie  

o odpowiedzialności karnej za przestępstwa 

przeciwko własności społecznej, później  

w ustawie karnej skarbowej z 1960 roku.  

W żadnym z tych aktów ustawodawca nie 

wskazał jednak jego definicji legalnej. Spór 

zapoczątkowany w związku z próbą wyzna-

czenia zakresu tego pojęcia i problemy  

z nim związane doprowadziły do tego,  

że projekt kodeksu karnego PRL z 1963 

roku zupełnie z niego zrezygnował1. Wpro-

wadzono je ponownie ustawą z dnia  

12 października 1994 roku o ochronie obro-

tu gospodarczego i zmianie niektórych 

przepisów prawa karnego w związku  

z eskalacją zjawiska przestępczości zorgani-

zowanej, co z kolei było wynikiem trans-

formacji ustrojowo-gospodarczej. 

W latach sześćdziesiątych XX wieku 

w rozumieniu niektórych sądów pojęcie 

zorganizowanej grupy przestępczej obej-

mowało praktycznie każde współdziałanie. 

W tym samym czasie panował także  

odmienny pogląd, zgodnie z którym zorga-

nizowana grupa przestępcza musiała być 

zorganizowana i stosunkowo trwała, a więc 

                                                            
1 L. Tyszkiewicz, Pojęcie „zorganizowanej grupy 
przestępczej” de lege lata i de lege ferenda, RPEiS, 
1963 r., zeszyt 4, s. 59. 

zbliżona w swej istocie do związku prze-

stępczego2. Żadne z tych stanowisk nie 

przekonało Sądu Najwyższego, który uznał, 

że zorganizowana grupa przestępcza jest 

formą pośrednią między bandą (związkiem) 

a współsprawstwem, która służy do wypeł-

nienia luki między nimi, a w pojęciu zorga-

nizowania tkwią elementy pewnej, choćby 

nieznacznej trwałości grupy, pewnych, 

choćby niezbyt wyraźnych więzi organiza-

cyjnych, choć nie w tym rozmiarze, jaki  

potrzebny jest dla uznania grupy za bandę3. 

Niestety takie wyznaczenie zakresu oma-

wianego pojęcia nie jest wystarczające, żeby 

można było na jego podstawie dokonywać 

prawidłowej kwalifikacji prawnej, dla której 

potrzebne jest przecież dokładne określenie 

przesłanek konstytuujących dany czyn. Sąd 

uprawniony do wykładni przepisów prawa 

materialnego może w razie wątpliwości 

posiłkować się stanowiskiem doktryny4. 

Wynikiem wielu rozbieżności w literaturze 

jest zatem niejednorodność orzecznictwa, 

co narusza konstytucyjną zasadę jednolito-

ści sądów i może mieć poważne negatywne 

skutki dla oskarżonych w przypadku błęd-

                                                            
2 Z. Łukasiewicz, Współdziałanie a zorganizowa-
na grupa przestępcza, NP, 1955 r., nr 6, s. 74. 
3 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 sierpnia 
1954 r., sygn. III K 936/54, publ. PiP, 1954  
r., z. 10-11, poz. 669. 
4 E. Samborski, Zarys metodyki sędziego w spra-
wach karnych, wyd. 5, Lexis Nexis, s. 419. 
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nego zastosowania kwalifikacji z art. 258 

kodeksu karnego (dalej jako k.k.). 

Konstrukcja zorganizowanej grupy 

przestępczej zbliżona jest do zjawiskowych 

form współdziałania5. Można powiedzieć,  

że ich zakres krzyżuje się6. Zdarza się więc, 

że prokuratorzy, a następnie sędziowie nie 

badają dostatecznie dokładnie charakteru 

współdziałania oskarżonych i machinalnie 

kwalifikują dany czyn jako popełniony  

w ramach art. 258 k.k. O ile sporo miejsca 

poświęca się rozważaniom nad stroną 

przedmiotową czynu, to w stosunku  

do strony podmiotowej dochodzi do zanie-

dbań polegających na tym, że sądy niekiedy 

nie badają psychicznego stosunku oskarżo-

nego do czynu, a stosunek ten ma przecież 

fundamentalny wpływ na kwalifikację pra-

wną czynu. 

Podmiotowym warunkiem odpo-

wiedzialności za udział w związku lub gru-

pie przestępczej jest umyślność. Aby uznać, 

że sprawca działał umyślnie, należy wyka-

zać, że wiedział o istnieniu grupy i jej prze-

stępnym charakterze oraz chciał brać w niej 

udział. Stanowisko takie zostało potwier-

dzone przez Sąd Najwyższy: „Nie można 

należeć do grupy przestępczej, nie wiedząc, 

że taka grupa istnieje. Jednorazowe działa-

nia, nawet w zmowie z innymi, choćby 

uczestnikami zorganizowanej grupy prze-

stępczej, dające podstawę do stwierdzenia 

współsprawstwa, nie jest tożsame z działa-

                                                            
5 Z. Ćwiąkalski [w:] A. Zoll (red.), Kodeks Karny. 
Komentarz, wyd. 4, Wolters Kluwer, art. 258,  
s. 1393. 
6 L. Tyszkiewicz, Pojęcie…, s. 69. 

niem w grupie zorganizowanej, czy choćby 

ze świadomością istnienia takiej grupy,  

organizmu o pewnej stabilności, strukturze, 

przestępczym programie czy przeznaczeniu. 

Skoro występek z art. 258 § 1 k.k. można 

popełnić tylko umyślnie (art. 8 k.k.), to ist-

nienia grupy przestępczej nie można się 

domyślać. Ażeby danej osobie przypisać 

czyn z art. 258 k.k., niezbędne jest wykaza-

nie nie tylko tego, że miała ona świadomość 

istnienia grupy przestępczej i zamiar dzia-

łania w jej ramach, lecz również, że jako jej 

członek została zaakceptowana przez pozo-

stałe tworzące tę grupę osoby, a już co naj-

mniej te, które decydować mogły o jej skła-

dzie osobowym”7.  

Większość przedstawicieli doktryny 

uważa, że przestępstwo to może zostać  

popełnione zarówno w zamiarze bezpo-

średnim jak i wynikowym, z którym  

będziemy mieli do czynienia w sytuacji,  

gdy sprawca nie będzie miał pewności  

co do przestępczego charakteru grupy, ale 

będzie się na niego godził8. Stanowisko 

przeciwne prezentuje między innymi J. Śli-

wowski, który wyklucza możliwość popeł-

nienia czynu z art. 258 § 1 k.k. w zamiarze 

ewentualnym, co argumentuje tym, że cel 

grupy musi być jednocześnie celem jej 

                                                            
7 J. Skała, Normatywne mechanizmy zwalczania 
przestępczości zorganizowanej w świetle przepi-
sów kodeksu karnego (część 1), Prok. i Pr., 2004 
r., z. 7-8, s. 75; Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 
24 marca 2010 r., sygn. II KK 199/09, publ. 
OSNwSK 2010 r., nr 1, poz. 635. 
8 M. Flemming, W. Kutzmann, Przestępstwa prze-
ciwko porządkowi publicznemu. Rozdział XXXII 
Kodeksu karnego. Komentarz, C. H. Beck, art. 258, 
s. 78; A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, art. 
258 kk, s. 556. 
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uczestników9. Jest to jednak stanowisko 

odosobnione. 

Strona przedmiotowa przestępstwa 

z art. 258 k.k. jest bardziej złożona, a składa-

ją się na nią: określony stopień zorganizo-

wania grupy, określona liczebność grupy, jej 

cel i wreszcie przesłanka brania udziału  

w grupie. 

Ustawodawca nie wyjaśnił, co kon-

kretnie należy rozumieć poprzez wyrażenie: 

branie udziału. O ile sprawca wykazuje się 

aktywnością i podejmuje działania mające 

na celu popełnienie przestępstwa nie  

ma wątpliwości, że takie działanie realizuje 

przesłankę brania udziału i kwestia kwalifi-

kacji prawnej nie sprawia problemu. Czym 

innym jest jednak przystąpienie do grupy  

i pozostawanie w niej bez podejmowania 

jakichkolwiek działań. Z jednej strony  

możemy spotkać się z poglądem, że znamio-

na czynu wypełnia nie tyle samo pozosta-

wanie w grupie, co popełnianie przestępstw, 

dla których została ona założona10. W litera-

turze funkcjonuje także inny pogląd, zgod-

nie z którym w stosunku do tzw. uśpionych 

terrorystów, a więc osób pozostających  

w stanie oczekiwania na rozkazy, wystarczy 

sama świadomość przynależności do grupy, 

poddanie się panującej dyscyplinie i goto-

wość do uczestnictwa w działalności prze-

                                                            
9 J. Skała, op. cit., s. 76. 
10 M. Mozgawa [w:] M. Mozgawa (red.), Kodeks 
karny. Komentarz, wyd. 5, Wolters Kluwer, art. 
258, nb. 4; Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie 
z dnia 23 lipca 2002 r., sygn. II AKa 148/01, 
Prok. i Pr., 2003 r., nr 4, poz. 20, s. 11. 

stępczej11. Inaczej wreszcie wypowiedział 

się Sąd Najwyższy, zdaniem którego  

do wypełnienia znamion czynu z art. 258 

k.k. wystarczy sama bierna przynależność 

do grupy12. Ponieważ ustawodawca nie 

przesądził, co należy rozumieć pod pojęciem 

brania udziału może się zdarzyć tak,  

że oskarżeni przed różnymi sądami będący 

w jednakowej sytuacji, polegającej na przy-

stąpieniu do grupy a niepopełnieniu prze-

stępstwa będą różnie osądzeni w zależności 

od tego, który z powyższych poglądów 

przyjmie skład orzekający. Mimo, że wąt-

pliwość ta została rozstrzygnięta wyrokiem 

Sądu Najwyższego, to z uwagi na niewiążący 

charakter orzeczeń nie każdy sąd zastosuje 

się do ustalonej w tym wyroku wykładni, 

ponieważ prawo nie nakłada na niego takie-

go obowiązku. O konsekwencjach takich 

praktyk wspomniano powyżej. 

Kolejną istotną kwestią jest poziom 

zorganizowania grupy przestępczej. Autorzy 

aktualnych komentarzy do kodeksu karnego 

oraz sądy zorganizowanie rozumieją jako 

podział ról i ustalone kierownictwo. Zda-

niem A. Marka zorganizowana grupa prze-

stępcza charakteryzuje się poza celem  

popełniania przestępstwa lub przestępstw 

określonym podziałem ról i ustalonym kie-

rownictwem13. W podobnym tonie wypo-

wiedział się Sąd Apelacyjny w Krakowie, 

                                                            
11 K. Wiak, Prawnokarne środki przeciwdziałania 
terroryzmowi, KUL, s. 276 i n.;A. Marek, op. cit., 
nb. 6. 
12 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 lutego 2011 
r., sygn. IV KK 124/10, publ. OSNwSK, 2011 r., nr 
1, poz. 289. 
13 A. Marek, op. cit., nb. 3. 
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który przez zorganizowanie rozumie funk-

cjonowanie zgodnie z ustalonymi regułami 

oraz posiadanie wewnętrznej struktury,  

w której członkowie pełnią określone funk-

cje. Grupa taka powinna być wewnętrznie 

uporządkowana i mieć stałe reguły funkcjo-

nowania14. Mniej rygorystyczne kryterium 

przyjął Sąd Apelacyjny w Poznaniu przyjmu-

jąc, że do kwalifikacji czynu jako popełnio-

nego w ramach art. 258 k.k. wystarczy doo-

kreślenie ról większe niż przy współspraw-

stwie, przy czym nie muszą być one stałe15. 

W rzeczywistości funkcjonuje tak wiele róż-

norodnych grup, że zastosowanie znalazło-

by każde z prezentowanych stanowisk,  

wobec czego najlepiej byłoby zdecydować 

się na pogląd jak najszerszy, aby nie dopu-

ścić do sytuacji, w której część grup została-

by poza dyspozycją omawianego artykułu.  

Z drugiej strony zbyt szeroka definicja może 

powodować trudności w rozgraniczeniu 

udziału w grupie od współdziałania, o czym 

szerzej niżej. 

Zorganizowanie obejmuje także sta-

łość składu grupy. Według części autorów 

jej skład nie musi być stały a członkowie 

mogą popełniać przestępstwa w różnych 

układach personalnych, wystarczy nawet,  

że przestępstwo popełnią tylko niektórzy  

z jej członków16. Z kolei Sąd Apelacyjny  

w Krakowie uznał, że grupa osób choćby  

                                                            
14 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 
16 lutego 2012 r., sygn. II AKa 252/11, publ. KZS, 
2012 r., z. 3, poz. 42. 
15 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 
25 marca 1999 r., sygn. II AKa 45/99, publ. OSA, 
2000 r., nr 2, poz. 15. 
16 Z. Ćwiąkalski, op. cit., s. 1400.  

i stale popełniających wspólnie podobne 

przestępstwa, ale wymieniających się rolami 

w zależności od zaistniałych zmiennych 

sytuacji nie wyczerpuje charakteru zorgani-

zowania koniecznego do uznania ją za zor-

ganizowaną grupę przestępczą17. Wydaje 

się, że należy przychylić się do pierwszego  

z prezentowanych stanowisk. Oddaje ono 

charakter przestępczości zorganizowanej, 

który polega na zmienności składu i mie-

szaniu ról w zależności od potrzeb. Gdyby 

przyjąć pogląd Sądu Apelacyjnego, dyspozy-

cja art. 258 k.k. nie obejmowałaby w ogóle 

grup, które każde przestępstwo popełniają 

w innym składzie, a nie takie było zamie-

rzenie ustawodawcy.  

Jeżeli chodzi o kolejną przesłankę, 

jaką jest liczebność zorganizowanej grupy 

przestępczej, w zasadzie jednolicie przyjęto, 

że grupa powinna składać się z co najmniej 

trzech osób. Nie oznacza to oczywiście,  

że za przestępstwo z art. 258 k.k. muszą być 

koniecznie skazane trzy osoby. Ustalenia,  

że dana osoba działała w zorganizowanej 

grupie przestępczej dokonuje samodzielnie 

sąd w postępowaniu przeciwko tej osobie  

i nie musi w tym celu dysponować wyroka-

mi skazującymi dalszych członków grupy18. 

Omawiany przepis dotyczy zorgani-

zowanej grupy przestępczej, a więc takiej, 

która ma na celu popełnienie jednego lub 

więcej przestępstw. W związku z tym,  

                                                            
17 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 
16 lutego 2012 r., sygn. II AKa 252/11, publ. KZS, 
2012 r., z. 3, poz. 42. 
18 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 
grudnia 2006 r., sygn. IV KK 300/06, publ. 
OSNwSK, 2006 r., nr 1, poz. 2551. 
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że udział w takiej grupie jest przestępstwem 

formalnym nie ma znaczenia, czy faktycznie 

doszło do realizacji tego celu. Ustawodawca 

nie określił także minimalnego czasu  

wymaganego do wypełnienia znamienia 

„udziału w zorganizowanej grupie”. Grupa 

taka może powstać dla popełnienia już tylko 

jednego przestępstwa. Do dokonania czynu 

z art. 258 § 1 k.k. dojdzie także (nawet) 

wtedy, gdy nie zostanie popełnione prze-

stępstwo, dla którego grupa została zorga-

nizowana19. 

Ze wszystkich omówionych wyżej 

przesłanek największe trudności sprawia 

określenie dostatecznego poziomu organi-

zacji grupy oraz stałość jej składu. Jak wska-

zano wyżej, orzecznictwo jest w tym zakre-

sie niejednolite. Przyjęcie zbyt rygorystycz-

nego stanowiska pozostawi poza zakresem 

dyspozycji przepisu grupy najmniej zorga-

nizowane. Z drugiej strony zbyt szeroka 

definicja może prowadzić do błędnego kwa-

lifikowania współsprawstwa jako udziału  

w grupie. 

Rozważania nad różnicą między 

współdziałaniem a udziałem w zorganizo-

wanej grupie przestępczej pojawiły się  

w komentarzu do kodeksu karnego pod 

redakcją A. Grześkowiak oraz K. Wiak.  

Wyróżniają oni trzy aspekty popełnienia 

czynu: funkcjonalny, który obejmuje cel  

i sposób popełnienia określonych prze-

stępstw, strukturalny – a więc zorganizo-

wanie grupy ułatwiające popełnienie prze-
                                                            
19 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 
2008 r., sygn. IV KK 389/07, publ. OSNwSK, 
2008 r., nr 1, poz. 116. 

stępstwa, wreszcie aspekt dynamiczny, 

przez który rozumieją różne formy i sposo-

by kierownictwa20. Co do zasady przyjmują 

więc oni te same kryteria rozróżnienia gru-

py od współdziałania co pozostali współcze-

śni autorzy. Należy jednak zwrócić uwagę, 

że w aspekcie strukturalnym pojawia się 

wzmianka o ułatwieniu popełnienia prze-

stępstwa. Kryterium tego typu było już  

powoływane przez Sąd Najwyższy21. Wska-

zał on, że działanie w zorganizowanej gru-

pie przestępczej ma ułatwić lub umożliwić 

popełnienie przestępstwa lub utrudnić jego 

wykrycie. Innymi słowy przy zwykłym 

współsprawstwie udział innych osób nie 

jest konieczny czy potrzebny. Rozszerzenie 

surowszej odpowiedzialności na członków 

zorganizowanej grupy przestępczej ma być 

adekwatne do rzeczywistego nasilenia spo-

łecznego niebezpieczeństwa. Nasilenie  

to nie powstaje kiedy kilku sprawców  

dopuszcza się czynu, który każdy z nich 

mógłby popełnić samodzielnie, a więc nie 

ma też w takim wypadku uzasadnienia dla 

surowszej represji. 

Postulaty co do stworzenia definicji 

legalnej grupy przestępczej spotykały się  

z krytyką, że definicja nie mogłaby być ścisła 

ze względu na bogatą problematykę zjawi-

ska22. Bliski ideału był wariant zapropono-

wany przez L. Tyszkiewicza, który do użyte-

                                                            
20 K. Wiak [w:] A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), 
Kodeks karny. Komentarz, wyd. 2, C.H. Beck, art. 
258, nb. 4. 
21 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 
1962 r., sygn. VI KO 90/60, OSNwSK, 1962  
r., z. 3, s. 5. 
22 L. Tyszkiewicz, op. cit. s. 61. 
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go w projekcie kodeksu karnego z 1963 

roku wyrażenia: „działając wespół z innymi 

osobami” dodał frazę: „bez których współ-

działania dokonanie przestępstwa byłoby 

niemożliwe albo znacznie utrudnione”. Cho-

dziło o art. 294 § 2 pkt 3 projektu kodeksu 

karnego z 1963 roku dotyczący kradzieży 

mienia ruchomego. Postulat ten miał jedynie 

niewielką wadę polegającą na tym, że nie 

można byłoby kwalifikować z tego przepisu 

grup popełniających przestępstwa niewy-

magające współdziałania. Jednak odsetek 

takich przypadków jest niewielki. Niestety 

obecnie uzyskanie jednej powszechnie  

akceptowalnej i wyczerpującej zjawisko 

definicji wobec wielu rozbieżności prezen-

towanych powyżej jest w praktyce niemoż-

liwe lub co najmniej mało prawdopodobne. 
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Murder, Inc. czyli płatni zabójcy jako zbrojne ramię  

organizacji przestępczych 

Roksana Małek 

 

Przestępczość zorganizowana jako 

zjawisko tworzone niejako równolegle,  

a zarazem niewątpliwie w opozycji do regu-

lowanych prawem struktur państwa,  

w zasadzie opiera swoją konstrukcję o zbli-

żone do państwowych zasady działania, 

przede wszystkich zasadę hierarchicznego 

podporządkowania jednostek organizacyj-

nych uplasowanych w strukturze niżej, jed-

nostkom wyższym. Można to zaobserwować 

analizując konstrukcję „klasycznej” mafii 

amerykańskiej, z donem (cappo/boss)  

na czele, jego głównym doradcą (często  

zarazem prawnikiem rodziny) consigliere, 

caporegime nadzorującym żołnierzy etc. 

Jak w tej strukturze plasują się  

natomiast osoby będące głównym przed-

miotem zainteresowania mojego referatu? 

Co do zasady, mafia (podkreślmy, że w ści-

słym znaczeniu nie każda zorganizowana 

grupa przestępcza jest mafią, jednak  

na potrzeby tego referatu przyjmijmy swoi-

stą konwencję językową, również ze wzglę-

du na powszechność takiego zastosowania 

powyższej terminologii w języku potocz-

nym, pozwalającą na synonimiczne używa-

nie tych terminów) w korzystaniu z usług 

płatnych zabójców wykonujących „brudną 

robotę”, bazuje na „żołnierzach” ze swoich 

szeregów, usytuowanych stosunkowo nisko 

w mafijnej strukturze oraz otoczonych 

znacznie mniejszą estymą przestępczego 

półświatka niż „familijna elita”. Od tej reguły 

są jednakże wyjątki, kiedy grupy przestęp-

cze angażują tzw. „wolnych strzelców”, nie-

powiązanych ze strukturami rodziny.  

W dalszej części skupię moją uwagę 

na działalności płatnych zabójców - tych 

powiązanych z działalnością zorganizowa-

nych grup przestępczych. Jednakże warto 

odnotować na marginesie fakt, iż głównym 

motywem kierującym osobami wynajmują-

cymi zawodowych zabójców, wbrew pozo-

rom nie są interesy wynikające z prowadzo-

nej działalności przestępczej, ale pobudki 

stricte prywatne i zgoła emocjonalne, jak 

mylnie pojmowane uczucie miłości czy  

zazdrość. Według badań przeprowadzonych 

przez Australijski Instytut Kryminologii, 

standardowy klient zawodowego kilera  

to opuszczona przez partnera kobieta, która 

pragnie uniemożliwić swojemu byłemu  

towarzyszowi życia ustatkowanie się u boku 

nowej partnerki. Kolejne pod względem 

liczebności przypadków - nie nastrajające 

zbyt optymistycznie - motywy to zemsta  

za zdradę, a także chęć wyeliminowania 

aktualnego partnera, tak aby bez przeszkód 

zawrzeć kolejny związek. Przykład tego 

typu sytuacji może stanowić historia dwu-

dziestodwuletniej Heather Michelle Kane, 

która usiłowała wynająć zawodowego  

zabójcę, aby ten pozbawił życia zupełnie 

obcą jej kobietę, której zdjęcie odkryła  
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na profilu swojego chłopaka w portalu 

Myspace. Schwytana została podczas wrę-

czania honorarium za zlikwidowanie kobie-

ty wynajętemu przez siebie jak się okazało, 

pracującemu pod przykrywką agentowi. 

Przy okazji wyszło na jaw, że Heather  

Michelle Kane nawet nie miała pewności, 

czy cokolwiek łączyło jej partnera i niedo-

szłą ofiarę1. 

Na szczególną uwagę przy analizo-

waniu powyższego tematu zasługuje dzia-

łalność słynnego zbrojnego ramienia orga-

nizacji mafijnych działających głównie  

na terenie Nowego Yorku (choć z działalno-

ścią Murder Incorporated można powiązać 

także niektóre „egzekucje” w Los Angeles 

czy Detroit) w pierwszej połowie ubiegłego 

wieku. Murder, Inc. to określenie nadane 

temu syndykatowi morderców przez prasę. 

Do prominentnych członków zrzeszenia 

należeli tak słynni gangsterzy jak chociażby 

Charles ‘Lucky’ Luciano, Meyer Lansky, 

Benjamin ‘Bugsy’ Siegel, Albert Anastasia  

i wielu innych. Organizacja gwarantowała 

swoim członkom szereg rozmaitych extra-

świadczeń związanych z wykonywaniem 

zleceń. Zapewniała nie tylko stały napływ 

kontraktów oraz wynagrodzenia za ich  

wykonanie, ale także świadczenia emerytal-

ne, zdrowotne czy swoiste „odszkodowanie” 

za ewentualny „wypadek przy pracy”. Anali-

za tej z pozoru groteskowej sytuacji prowa-

dzi nas jednak do ważkich wniosków. Doty-

kamy tu bowiem dużo poważniejszego pro-

                                                            
1 Jak zatrudnić płatnego mordercę ? Świat Wie-
dzy; Wydanie Specjalne nr 4/2013 

blemu, mianowicie przyczyn tworzenia się 

tego typu struktur wewnątrz społeczeń-

stwa. Jest nieuchronnym prawem rządzą-

cym życiem społecznym ścisłe powiązanie 

między atrofią (sprawnie działającej) infra-

struktury państwowej w najbardziej new-

ralgicznych dziedzinach życia człowieka,  

a niejako samorzutnym, oddolnym tworze-

niem się „w to miejsce” quasi-infrastruktury 

samoorganizującego się społeczeństwa.  

To czy owa konstrukcja działa w zgodzie  

z panującym prawem jest w mojej opinii 

kwestią wtórną. Odwoływanie się do nieu-

dolności aparatu państwa, jego niestabilno-

ści prawnej oraz gospodarczej czy bezrobo-

cia jako głównych przyczyn powstawania 

zorganizowanych grup przestępczych nie 

jest niczym nowym, co nie zmienia jednak 

faktu, że niewątpliwy wpływ powyższych 

czynników na analizowane zjawisko należy 

zaznaczyć2.  

„Zostałem stworzony, nie ja siebie 

stworzyłem. Nigdy nie chciałem być tym 

kim byłem. Chciałbym, aby moje życie uło-

żyło się inaczej, żebym poszedł do dobrej 

szkoły i miał dobrą pracę, ale coś innego 

było mi pisane”3- Te słowa wypowiedział 

jeden z najsłynniejszych i najbardziej okrut-

nych płatnych zabójców działających  

na zlecenie mafii, Richard Kukliński. 

Hitman, który przeszedł do historii 

jako „Iceman”, urodził się w 1935 roku jako 

jedno z czworga dzieci Anny McNally, córki 

irlandzkich imigrantów i Stanleya Kukliń-
                                                            
2 http://polska.newsweek.pl/mordercy-do-wy 
najecia,19153,1,1.html 
3 Zimny jak lód, Detektyw, październik 2013 
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skiego, imigranta polskiego pochodzenia.  

To jak wyglądało jego dzieciństwo dosta-

tecznie obrazuje historia śmierci starszego 

brata Richarda, Floriana. Florian zginął  

z ręki własnego ojca Stanleya, który regu-

larnie dopuszczał się rękoczynów w stosun-

ku do swojego potomstwa. Chłopiec zginął 

na oczach Richarda, wskutek ran odniesio-

nych z powodu fizycznej przemocy jakiej 

doświadczył ze strony ojca. Rodzina zeznała, 

że Florian stracił życie z powodu upadku  

ze schodów i Stanley Kukliński nigdy nie 

odpowiedział za zabójstwo własnego syna. 

Dorastając na ulicy młody Kukliński musiał 

stawić czoła młodzieżowym gangom grasu-

jącym na terenie Jersey City. Wtedy też  

popełnił swoje pierwsze zabójstwo. Ofiarą 

był Charley Lane, przywódca gangu, który 

znęcał się nad Richardem. Kukliński zorga-

nizował własny, młodzieżowy gang, a z cza-

sem nawiązał kontakty z lokalnym środowi-

skiem przestępczym. Pierwszym „klientem” 

Richarda Kuklińskiego z mafijnego pół-

światka, który zlecił  mu dokonanie płatne-

go zabójstwa, był Carmine Genovese4. Anali-

zując metody stosowane przez Kuklińskiego 

podczas wykonywania zleconych kontrak-

tów można zaobserwować specyficzne dla 

hitmanów modus operandi, które w przy-

padku tego typu sprawców jest niejedno-

rodne i stosunkowo elastyczne. Wynika  

to głównie z faktu przyjęcia przez płatnych 

zabójców w swojej „działalności zawodo-

wej” dewizy: „Nasz klient-nasz pan”. Według 

                                                            
4 Philip Carlo, Człowiek z lodu, Wydawnictwo 
G+J 

profesor Toni Makkai, dyrektorki Australij-

skiego Instytutu Kryminologii, profesjonalni 

mordercy: „za odpowiednią sumę spełnią 

niemal każde życzenie klienta”. W ramach 

kontraktu „all-inclusive” można nawet  

za „odpowiednią sumę” wynegocjować mil-

czenie płatnego zabójcy w przypadku aresz-

towania. Według Jacka Ballantine’a, poli-

cjanta który przez wiele lat pracował pod 

przykrywką, podając się za płatnego mor-

dercę, istnieje jednak pewna granica w for-

mułowaniu zlecenia- profesjonalni zabójcy 

nie zabijają dzieci (można dopatrywać się  

w tym tabu swego rodzaju atawizmu z cza-

sów kiedy contract killers pracowali dla 

mafii, której specyficzny kodeks honorowy 

zabraniał godzenia w rodzinę). Istnieją 

pewne elementy sposobu działania płatnych 

morderców, które często się powtarzają. 

Przykładowo, contract killers używają broni 

palnej pięciokrotnie częściej niż osoby, któ-

re dokonują zabójstw na tle rabunkowym 

lub w tzw. afekcie fizjologicznym. Na drugim 

miejscu pod względem popularności broni 

używanej przy wykonywaniu zleceń plasują 

się tzw. tępe przedmioty (najczęściej żelaz-

ne pręty, bądź kije bejsbolowe), których 

użycie ma na celu upozorowanie zabójstwa 

na tle rabunkowym5. Możemy zatem zaob-

serwować specyficzne zjawisko, kiedy  

modus operandi z jakim mamy do czynienia 

w przypadku zabójstwa zleconego, jest 

kształtowane nie tylko przez standardowe 

czynniki takie jak rys psychologiczny 

                                                            
5 Jak zatrudnić płatnego mordercę ? Świat Wie-
dzy; Wydanie Specjalne nr 4/2013 



Wiedza Prawnicza nr 3/2014 Strona 69 
 

sprawcy, zachowanie ofiary, nieprzewidzia-

ne okoliczności, które mogły wyniknąć  

w trakcie zdarzenia, ale i wola osoby zleca-

jącej zabójstwo, która wcale nie musiała być 

obecna na miejscu zdarzenia. W swojej  

zabójczej działalności Richard Kukliński, 

napotykał nie tylko na kontrakty związane 

ze ściągnięciem długów, zdarzało się,  

że charakter zleceń, jakimi obarczały  

go rodziny mafijne, dla których pracował, 

był w stanie wprawić w osłupienie nawet 

tak bezwzględnego zabójcę jak on. – Ci Wło-

si to byli szaleni – skwitował po latach przy-

padek, kiedy Carmine Genovese zwrócił się 

do niego z prośbą aby po dokonaniu zabój-

stwa, odciął ofierze język i umieścił go w jej 

odbycie. Kukliński brał również udział  

w zabójstwie dwóch bossów: Carmine’a 

Galante w roku 1979 oraz Paula Castellano 

w 1985 roku. Twierdził również, że party-

cypował w zamordowaniu słynnego aktywi-

sty związkowego, Jimmy’ego Hoffy. Sprawa 

ta jednak do dziś pozostaje nierozwiązana6. 

Pseudonim „Iceman” czyli „człowiek z lodu” 

przylgnął do Kuklińskiego z powodu ele-

mentu jego swoistego modus operandi. 

Hitman mroził bowiem zwłoki swoich ofiar, 

tak aby uniemożliwić ewentualne określenie 

czasu zgonu. Richardowi Kuklińskiemu 

przypisuje się ponad dwieście zabójstw. 

Christopher Dale Flannery rozpoczął 

swoją przestępczą karierę stosunkowo 

wcześnie. Porzuciwszy szkołę w wieku lat 

czternastu, bardzo szybko „dorobił się” opa-

słej policyjnej kartoteki za kradzieże, rozbo-

                                                            
6 Zimny jak lód, Detektyw, październik 2013 

je, napaści na policjantów oraz zgwałcenie. 

Po wyjściu na wolność, na krótki okres cza-

su podjął pracę jako ochroniarz w gabinecie 

masażu, ale szybko wrócił na drogę prze-

stępstwa. Członkowie półświatka, na rzecz 

których zaczął pracować jako płatny zabójca 

nadali mu przydomek: Mr rent a Kill.  

Według twierdzeń policji jednym z jego 

pierwszych zleceń było dokonanie zabój-

stwa adwokata Rogera Anthony’ego Wilso-

na. Po zniknięciu prawnika, Flannery i jego 

wspólpracownicy, Mark Alfred Clarkson 

oraz Kevin John Henry Williams, zostali 

aresztowani. Postawiono im zarzut zamor-

dowania Wilsona, ale ostatecznie ciała zagi-

nionego adwokata nigdy nie odnaleziono, 

zaś Mr rent a Kill oraz jego współpracowni-

cy nie zostali skazani. Flannery wraz  

z rodziną zmienił wówczas miejsce  

zamieszkania, jednakże zmianie nie uległa 

prowadzona przez niego działalność,  

w Sydney przyjął bowiem „posadę” ochro-

niarza miejscowego kryminalisty, George’a 

Freemana. Także i tej działalności nigdy  

mu nie udowodniono. W maju 1985 roku 

Christopher Flannery zaginął, ponad dzie-

sięć lat później w czerwcu 1997 roku śledz-

two wykazało, że został zamordowany, jed-

nak nigdy dokładnie nie wyjaśniono oko-

liczności towarzyszących jego śmierci. Jak 

na ironię, według żony Flannery’ego padł  

on ofiarą innego profesjonalnego killera 

(Kathleen Flannery podała nawet dokładną 

kwotę – sto tysięcy dolarów – jaką rzekomy 

„kolega po fachu” jej męża miał otrzymać  

za zabicie Flannery’ego), wynajętego przez 
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zorganizowane grupy przestępcze działają-

ce na terenie Sydney.  

Dnia 23 lipca 1928 roku urodził się 

kolejny ze słynnych płatnych zabójców. 

Charles Harrelson (zbieżność nazwisk  

z popularnym aktorem nieprzypadkowa- 

Woody Harrelson jest synem Charlesa Har-

relsona i jednej z jego czterech żon Diane 

Lou Oswald) zapisał się w historii hitmanów 

przede wszystkim jako zabójca sędziego 

Johna Howlanda Wooda Jr.- pierwszego 

sędziego federalnego zabitego w dwudzie-

stym wieku. Harrelson pracował jako 

sprzedawca encyklopedii oraz zawodowy 

hazardzista. W 1960 roku został skazany  

za rozbój, powiązawszy się z lokalnym gan-

giem, osiem lat później otrzymał zlecenie 

zlikwidowania zadłużonego u jego praco-

dawców dilera. W związku z tym przestęp-

stwem wobec Harrelsona oraz jego wspól-

nika Petera Scamardo zastosowano sied-

mioletnią probację. W 1973 roku osądzono 

go ponownie oraz skazano na karę piętnastu 

lat pozbawienia wolności, jednakże pięć lat 

później, Harrelson został zwolniony warun-

kowo. Po wyjściu na wolność w 1979 roku 

w San Antionio, na zlecenie handlarza nar-

kotykami Jamiela Chagry z El Paso zastrzelił 

sędziego federalnego Johna Howlanda Woo-

da Jr. Na trop Harrelsona naprowa- 

dziły policję anonimowe listy przysyłane  

na komisariat oraz zarejestrowana rozmo-

wa między osadzonym Jamielem Chargą,  

a odwiedzającym go bratem. Harrelson  

został skazany na podwójną karę dożywot-

niego pozbawienia wolności. Kilkakrotnie 

podejmował próby ucieczki, ostatecznie 

osadzono go w zakładzie karnym Supermax 

w stanie Colorado- zakładzie karnym  

o maksymalnym poziomie bezpieczeństwa – 

gdzie zmarł na chorobę wieńcową. 

Przez prawie cztery dekady Louis 

Epposito i Stephen Caracappa byli znani 

jako przykładnie pełniący służbę, nowojor-

scy policjanci walczący ze zorganizowaną 

przestępczością. Prawda jednak była zgoła 

inna, bowiem w tym samym czasie Epposito 

i Caracappa pracowali na zlecenie Antho-

ny’ego Casso- pełniącego funkcję underboss 

(czyli de facto drugiej co do ważności  

w mafijnej hierarchii osoby) w szeregach 

słynnej mafijnej rodziny Lucchese. Według 

ustaleń prokuratury, w swojej przestępczej 

działalności skorumpowani policjanci  

wykorzystywali fakt bycia funkcjonariu-

szami. Przykładowo, zatrzymywali ofiary 

pod pozorem kontroli drogowej, a następnie 

zabijali. Przypisano im łącznie osiem  

zabójstw. Stephen Caracappa otrzymał karę 

dożywotniego pozbawienia wolności oraz 

dodatkowo karę stu lat pozbawienia wolno-

ści, natomiast, Louis Epposito karę doży-

wotniego pozbawienia wolności oraz karę 

osiemdziesięciu lat pozbawienia wolności. 

Wymierzono także każdemu z nich karę 

grzywny w wysokości ponad 4 milionów 

dolarów. 

W dzisiejszych czasach profesjonalni 

zabójcy działający na zlecenie mafii są rzad-

kością. Przestępczość zorganizowana zmie-

niła swoje oblicze, a wraz z nią znacznym 

modyfikacjom uległ popyt na usługi contract 



Wiedza Prawnicza nr 3/2014 Strona 71 
 

killers. Usługi hitmanów cieszą się zdecy-

dowanie większym zainteresowaniem, jak 

już zresztą wspominano o tym wyżej, wśród 

osób niepowiązanych ze zorganizowanych 

przestępczością, powodowanych raczej  

pobudkami prywatnymi, nie zaś związanych 

z budowaniem mafijnego imperium. Zda-

niem specjalistów rośnie również liczba 

„kilerów-amatorów”, którzy oferują swoje 

usługi pod wpływem doraźnego kryzysu 

finansowego. Szczęśliwie, większość z nich 

czyni to za pośrednictwem Internetu,  

co umożliwia w miarę szybkie schwytanie 

niedoszłych zabójców. Tak było w przypad-

ku studenta z Korei Południowej, którego 

zamieszczona w Internecie „oferta” obej-

mowała szeroki wachlarz „usług”, między 

innymi: przemyt broni, zgwałcenie oraz cyt: 

„pozbycie się zbędnych członków rodziny”.  

Tytułem zakończenia możemy zadać 

sobie pytanie: Kim są ludzie, którzy zabijają 

dla pieniędzy? Czym różni się szeregowy 

żołnierz mafii od profesjonalnego „wolnego 

strzelca” oraz - co moim zdaniem, szczegól-

nie istotne - skąd popyt na usługi płatnych 

zabójców nie tylko w ramach zorganizowa-

nych grup przestępczych, ale i wśród zwy-

kłych ludzi skłonnych szukania „mordercze-

go rozwiązania” w sprawach oscylujących 

wokół rutyny życia codziennego? 

Według specjalistów, duży odsetek 

profesjonalnych zabójców to osoby, które 

mają za sobą bytność w wojsku. W związku 

z tym u niektórych z nich może występować 

PTSD (post traumatic stress disorder). 

Stwierdzono także, że wielu hitmanów cier-

pi również na zaburzenie określane mianem 

antyspołecznych zaburzeń osobowości, 

trwale upośledzających stopień przystoso-

wania do życia w społeczeństwie, umiejęt-

ność kreowania poprawnych relacji inter-

personalnych itd.  

Trudno stwierdzić jak jednoznacznie 

zdiagnozować wzmiankowaną już wielo-

krotnie wyżej, występującą współcześnie 

tendencję do sięgania do „profesję” hitmana 

w razie napotkania na kłopoty finansowe,  

a także patrząc na problem od drugiej stro-

ny, co popycha statystycznego Kowalskiego 

(tudzież bazując na statystycznej większo-

ści- przeciętną Kowalską) do korzystania  

z podobnych usług. 

Stanowiąc emanację zjawiska eks-

tremalnej przemocy płatni zabójcy fascynu-

ją oraz budzą ogromne emocje. Podobnie jak 

seryjni mordercy, contract killers wtopili się 

w tło kultury masowej, poprzez książki, 

filmy czy gry komputerowe takie jak „Hit-

man”, w której zadaniem gracza jest wciele-

nie się w postać płatnego zabójcy. Jak może 

to wpłynąć na ewolucję tego zjawiska? Jed-

no jest pewne - elastyczne modus operandi, 

brak bezpośredniego związku między 

sprawcą a ofiarą, niejednokrotnie profesjo-

nalne przeszkolenie wojskowe- to wszystko 

(dodatkowo w erze swobodnego przepływu 

informacji za pośrednictwem Internetu) 

sprawia, że pełen obraz analizowanego pro-

blemu siłą rzeczy umyka naszej percepcji,  

a przed organami ścigania oraz wymiaru 

sprawiedliwości stawia kolejne wyzwania  
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w walce z tego typu działalnością przestęp-

czą. 


