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Przestępstwo korupcji



Co to jest przestępstwo –

5 elementów definicji
na podstawie: L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2015, s. 50.

1. Czyn człowieka
2. Zabroniony 
przez ustawę

3. Pod groźbą 
kary

4. Jako zbrodnia  
lub występek

5. Bezprawny, 
zawiniony, 
społecznie 
szkodliwy 



Co to jest korupcja

Korupcja to w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o 
Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2104, z 
późn. zm.) czyn:

• polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu przez
jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek
nienależnych korzyści osobie pełniącej funkcję publiczną dla niej
samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub
zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji;

• polegający na żądaniu lub przyjmowaniu przez osobę pełniącą
funkcję publiczną, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek
nienależnych korzyści dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej
osoby, lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści, w
zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu tej
funkcji;



Co to jest korupcja-cd

• popełniany w toku działalności gospodarczej, obejmującej realizację

zobowiązań względem władzy (instytucji) publicznej, polegający na

obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu, bezpośrednio lub pośrednio,

osobie kierującej jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych

lub pracującej w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jednostki

jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub na rzecz

jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania,

które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie;

• popełniany w toku działalności gospodarczej, obejmującej realizację

zobowiązań względem władzy (instytucji) publicznej, polegający na żądaniu

lub przyjmowaniu, bezpośrednio lub pośrednio, przez osobę kierującą

jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych lub pracującą w

jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jednostki jakichkolwiek

nienależnych korzyści, lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich

korzyści dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za

działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi

społecznie szkodliwe odwzajemnienie.



Istota korupcji

Korupcja będzie występować zawsze

w sytuacji, gdy ktoś wykorzystuje lub

próbuje wykorzystać swoją funkcję lub

pozycję by zaspokoić czyjeś oczekiwania,

a w zamian za to otrzymuje lub oczekuje

otrzymania jakiejś nienależnej mu korzyści



Najczęściej występujące formy 

korupcji
(na podstawie RPPK 2018-2020)

Najbardziej rozpowszechnionymi formami korupcji w Polsce są:

• sprzedajność urzędnicza,

• przekupstwo,

• płatna protekcja,

• handel wpływami, czynna płatna protekcja.

Niewymienione w przepisach karnych wprost, ale wypełniające

znamiona innych czynów zabronionych to:

• nepotyzm,

• kumoterstwo.



Najczęściej występujące formy korupcji, określone 

w Ustawie z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks Karny (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1600 z późn. zm.)

Przestępstwa korupcyjne zostały wymienione w Kodeksie karnym (dalej

zwanym „KK”), w rozdziale XXIX „Przestępstwa przeciwko działalności

instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego”.

Kluczowe znaczenie dla rozróżnienia przestępstw korupcyjnych ma przepis art.

115 § 13 KK, określający zbiór osób, które są funkcjonariuszami publicznymi.

Zgodnie z tym przepisem są to m. in.:

• osoby będące pracownikami administracji rządowej, innego organu

państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełnią wyłącznie

czynności usługowe, a także inne osoby w zakresie, w którym uprawnione są

do wydawania decyzji administracyjnych;

• osoby będące pracownikami organu kontroli państwowej lub organu kontroli

samorządu terytorialnego, chyba że pełnią wyłącznie czynności usługowe;

• osoby zajmujące kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej.



Najczęściej występujące formy korupcji-cd

W sytuacji, gdy osoba popełniająca przestępstwo jest funkcjonariuszem 
publicznym, jej czyn określa się jako „przestępstwo urzędnicze”.

Do przestępstw urzędniczych, będących formami korupcji, na podstawie 
KK zalicza się: 

• Sprzedajność urzędniczą – zgodnie z art. 228 KK istota tego przestępstwa
polega na przyjmowaniu korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy
w związku z pełnioną funkcją publiczną. Osobą pełniącą funkcję publiczną
jest m.in. funkcjonariusz publiczny, a zatem osoba będąca pracownikiem
administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu
terytorialnego, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do
wydawania decyzji administracyjnych;

• Płatną protekcję – zgodnie z art. 230 § 1 KK sprawcą tego przestępstwa jest
każdy, kto powołując się na wpływy w instytucji państwowej,
samorządowej, organizacji międzynarodowej albo krajowej lub
w zagranicznej jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi
albo wywołując przekonanie innej osoby lub utwierdzając ją w przekonaniu
o istnieniu takich wpływów, podejmuje się pośrednictwa w załatwieniu
sprawy w zamian za korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę. W
przeciwieństwie do przestępstwa sprzedajności urzędniczej sprawcą
przestępstwa płatnej protekcji może być każdy, nie zaś tylko osoba
pełniąca funkcję publiczną.



Najczęściej występujące formy korupcji-cd

Pozostałymi przestępstwami korupcyjnymi, odpowiadającymi czynom 
wspomnianym powyżej są:

• Przekupstwo – zgodnie z art. 229 KK. Istota tego przestępstwa polega na
tym, że popełnia je osoba, która umyślnie udziela albo obiecuje udzielić
korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną
w związku z pełnieniem tej funkcji. Przez udzielenie korzyści należy
rozumieć bezpośrednie lub pośrednie jej wręczenie, przy czym zachowanie
przekupującego stanowi drugą stronę sprzedajności urzędniczej, określonej
w art. 228 KK.

• Handel wpływami, czynna płatna protekcja – zgodnie z art. 230a § 1 KK.
przestępstwo to popełnia każdy, kto udziela albo obiecuje udzielić korzyści
majątkowej lub osobistej w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy
w instytucji państwowej, samorządowej, organizacji międzynarodowej albo
krajowej lub w zagranicznej jednostce organizacyjnej dysponującej środkami
publicznymi, polegające na bezprawnym wywarciu wpływu na decyzję,
działanie lub zaniechanie działania przez osobę pełniącą funkcję publiczną,
w związku z pełnieniem tej funkcji. Działanie sprawcy w tego rodzaju
przestępstwie ma skłonić pośrednika do bezprawnego wywarcia wpływu na
decyzję osoby pełniącej funkcję publiczną. Działanie przestępcze jest takie
samo jak w przypadku przekupstwa, z tą różnicą, że w przypadku
przestępstwa, o którym mowa w art. 230a KK, celem działania sprawcy jest
opłacenie pośrednika, niekoniecznie zaś osoby podejmującej decyzję.


