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A. Komentarz tezowy

1. Kodeks karny

Ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny
(Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm. i sprost.)

(wyciąg)

CZĘŚĆ OGÓLNA

(...)

Rozdział II. Formy popełnienia przestępstwa

(...)

Artykuł 18. [Sprawstwo, podżeganie i pomocnictwo]
§ 1. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn 
zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z  inną oso-
bą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego 
przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od 
siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu.

§ 2. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba do-
konała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.

§  3. Odpowiada za pomocnictwo, kto w  zamiarze, aby inna 
osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem 
ułatwia jego popełnienie, w  szczególności dostarczając na-
rzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji; od-
powiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, 
szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia 
czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej oso-
bie jego popełnienie.

1. W art. 18 § 1 KK wyróżnia się cztery postacie sprawstwa: dwie 
formy sprawcze wykonawcze (sprawstwo pojedyncze i współspraw-
stwo) oraz dwie formy niewykonawcze (sprawstwo kierownicze 
i  sprawstwo polecające). Artykuł 18 § 2 i 3 KK regulują natomiast 
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dwie niesprawcze formy popełnienia przestępstwa: podżeganie i po-
mocnictwo.

 → Patrz: B. Część opisowa, rozdział I pkt 2.1.

2. Sprawstwo pojedyncze stanowi „najprostszą” formę popeł-
nienia przestępstwa. Sprawcą pojedynczym jest bowiem ten, kto 
wykonuje czyn zabroniony sam. Jednocześnie ta jego charaktery-
styka w powiązaniu ze złożonością stosunków gospodarczych po-
woduje, że akurat w wypadku przestępczości menadżerskiej będzie 
to forma stosunkowo rzadko spotykana, najczęściej w przypadku 
przestępstw indywidualnych1.

 → Patrz: B. Część opisowa, rozdział I pkt 2.1.

3. Współsprawstwo Kodeks karny definiuje jako wykonanie czy-
nu zabronionego wspólnie i w porozumieniu z inną osobą. W kon-
strukcji współsprawstwa wyróżnia się dwie jego formy: tzw. współ-
sprawstwo równoległe, w którym wszyscy realizują pełne znamiona 
przestępstwa i współsprawstwo właściwe, w której to konstrukcji 
poszczególni współsprawcy wypełniają jedynie część znamion prze-
stępstwa, wynikającą z  podziału ról pomiędzy nimi2. Jedynie ta 
druga forma wymaga szczególnej regulacji, w  pierwszej bowiem 
wystarczająca jest regulacja sprawstwa pojedynczego. Istotę współ-
sprawstwa właściwego stanowi więc to, „że każdy ze współspraw-
ców ponosi odpowiedzialność za całość popełnionego (wspólnie 
i w porozumieniu) przestępstwa, a więc także i w tej części, w jakiej 
znamiona czynu zabronionego zostały wypełnione zachowaniem 
innego ze współsprawców”3.

Na współsprawstwo właściwe składają się dwa elementy: wyko-
nanie czynu zabronionego wspólnie z inną osobą lub osobami oraz 
w porozumieniu z nią. Porozumienie może zostać zawarte w do-
wolnej formie4.

W  formie współsprawstwa mogą zostać popełnione zarówno 
przestępstwa umyślne, jak i nieumyślne5.

 → Patrz: B. Część opisowa, rozdział I pkt 2.3.

4. Kolejną formę sprawczą stanowi sprawstwo kierownicze, 
a  więc czyn polegający na kierowaniu wykonaniem czynu zabro-
nionego przez inną osobę. Forma ta może być szczególnie trudna 

1 O. Górniok, Odpowiedzialność karna menadżerów, Toruń 2004, s. 40.
2 K. Wiak, [w:] A. Grześkowiak, K. Wiak, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 

2012, s. 159.
3 Wyrok SN z 29.6.2006 r. (V KK 391/05, OSNKW 2006, Nr 1, poz. 1289); zob. też 

post. SN z 19.2.2014 r. (II KK 17/14, Legalis).
4 Wyrok SN z 12.12.2002 r. (III KKN 371/00, Prok. i Pr. 2003, Nr 2, s. 7); wyr. SA 

w Krakowie z 18.12.2012 r. (II AKa 190/12, Legalis); wyr. SA w Lublinie z 19.6.2008 r. 
(II AKa 91/08, teza Legalis).

5 K. Wiak, [w:] A. Grześkowiak, K. Wiak, Kodeks karny..., s. 161; P. Kardas, [w:] A. Zoll, 
Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Kraków 2004, s. 303.
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w praktyce do odróżnienia od sprawstwa polecającego, w którym 
sprawca wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca 
jej wykonanie czynu zabronionego. Należy jednak pamiętać, że obie 
te formy, a w szczególności drugą, w niektórych sytuacjach może 
być trudno odróżnić od podżegania.

Podstawowym elementem, charakteryzującym sprawstwo kierow-
nicze, jest kierowanie popełnieniem czynu zabronionego. Sprawca 
kierowniczy musi mieć więc nie tylko wpływ na zainicjowanie popeł-
nienia czynu zabronionego, ale również i na jego przebieg, co powo-
duje, że owo „kierowanie” musi również zachodzić w czasie wykony-
wania przez bezpośredniego sprawcę znamion czynu zabronionego6. 
Sprawca kierowniczy musi więc mieć możliwość faktycznego pano-
wania nad rozwojem i przebiegiem akcji, a w konsekwencji podej-
mowania decyzji o jej rozpoczęciu, prowadzeniu, przerwaniu, zmia-
nie lub powtórzeniu7. Za mniejszościowy należy uznać pogląd, że dla 
przyjęcia sprawstwa kierowniczego wystarczające jest organizowanie 
wykonania czynu zabronionego8. Pogląd ten jest mniej przekonujący, 
chociażby z uwagi na to, że rozmywa kryteria odróżnienia sprawstwa 
kierowniczego od sprawstwa polecającego oraz podżegania i pomoc-
nictwa. Podstawową różnicę pomiędzy sprawstwem kierowniczym 
a  sprawstwem polecającym stanowi bowiem fakt, że w przypadku 
tego ostatniego, sprawca nie zachowuje kontroli nad wykonywaniem 
czynu zabronionego przez sprawcę bezpośredniego9. Wyłączenie 
kontroli sprawcy kierowniczego nad samym przebiegiem wykonywa-
nia przestępstwa ze znamion formy sprawstwa kierowniczego jeszcze 
bardziej utrudniałoby bowiem odróżnienie sprawcy kierowniczego od 
sprawcy polecającego, którego rola zazwyczaj kończy się przed fazą 
dokonania, a w każdym razie nie ma on znaczącego wpływu na sam 
przebieg wykonania czynu zabronionego.

 → Patrz: B. Część opisowa, rozdział I pkt 2.4.

5. Podżeganie jest niesprawczą formą popełnienia czynu zabro-
nionego. Charakteryzuje ją nakłanianie innej osoby do popełnienia 
czynu zabronionego, przy czym podżegacz musi chcieć, aby ta inna 
osoba popełniła czyn zabroniony, a więc musi działać w zamiarze 
bezpośrednim10. Nakłanianie musi być „skierowane do zindywidu-
alizowanej osoby lub do bliżej określonego kręgu osób”11.

 → Patrz: B. Część opisowa, rozdział I pkt 2.5.

 6 Wyrok SN z 15.2.2005 r. (III KK 165/04, OSNKW 2005, Nr 1, poz. 354). 
 7 Zob. m.in. wyr. SN z 30.5.1975 r. (RW 204/75, OSNKW 1975, Nr 8, poz. 115); 

wyr. SN z 5.10.1984 r. (IV KR 207/84, OSNPG 1985, Nr 3, poz. 32); wyr. SN z 22.12.1987 r. 
(IV KR 412/87, OSNPG 1988, Nr 12, poz. 123).

 8 Tak post. SN z 13.1.2004 r. (V KK 170/03, Legalis). 
 9 Postanowienie SN z 5.12.2006 r. (II KK 177/06, OSNKW 2006, Nr 1, poz. 2349).
10 Wyrok SN z 10.11.2009 r. (II KK 155/09, OSNKW 2009, Nr 1, poz. 2252); K. Wiak, 

[w:] A. Grześkowiak, K. Wiak, Kodeks karny..., s. 168; O. Górniok, Odpowiedzialność..., s. 42.
11 K. Wiak, [w:] A. Grześkowiak, K. Wiak, Kodeks karny..., s. 170.
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6. Ostatnią formą zjawiskową przestępstwa jest pomocnictwo. 
Pomocnikiem jest ten, „kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała 
czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnie-
nie” (art. 18 § 3 KK), przy czym właściwy przepis wymienia przy-
kładowe formy pomocy, których katalog nie jest jednak w żadnym 
razie zbiorem zamkniętym, co jasno wynika z użytego przez usta-
wodawcę sformułowania „w szczególności”.

Artykuł 18 §  3 KK stanowi, że pomocnikiem jest osoba, która 
ułatwia popełnienie czynu zabronionego. Dla przypisania spraw-
cy pomocnictwa nie jest więc niezbędne, aby czyn pomocnika był 
warunkiem koniecznym popełnienia czynu zabronionego; musi on 
stanowić obiektywnie rozumianą pomoc w popełnieniu czynu za-
bronionego12.

Odpowiedzialność karna pomocnika nie jest zależna od dokona-
nia czynu zabronionego ani nawet usiłowania jego dokonania przez 
sprawcę bezpośredniego13.

Dla przypisania pomocnictwa niezbędne jest, aby sprawca działał 
w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego. Nie jest 
w tym przypadku wymagany zamiar bezpośredni, pomocnik może 
działać w zamiarze ewentualnym14.

Kwalifikacja prawna pomocnictwa ma charakter złożony, składa-
jący się zarówno z elementu stałego (art. 18 § 3 KK), jak i elemen-
tów zmiennych, wynikających z części szczególnej Kodeksu karnego 
lub ustaw pozakodeksowych15.

Pomocnictwo może zostać popełnione zarówno przez działanie, 
jak i zaniechanie16.

 → Patrz: B. Część opisowa, rozdział I pkt 2.5.

Artykuł 19. [Karalność]
§ 1. Sąd wymierza karę za podżeganie lub pomocnictwo w gra-
nicach zagrożenia przewidzianego za sprawstwo.

§ 2. Wymierzając karę za pomocnictwo sąd może zastosować 
nadzwyczajne złagodzenie kary.

 1. Wymiar kary za podżeganie lub pomocnictwo zdeterminowa-
ny jest granicami sankcji, przewidzianymi dla czynu zabronionego, 

12 Ibidem, s. 171–172.
13 Wyrok SN z 25.9.2012 r. (IV KK 68/12, Legalis).
14 K. Wiak, [w:] A. Grześkowiak, K. Wiak, Kodeks karny..., s. 173.
15 Ibidem, s. 171; P. Kardas, [w:] A. Zoll, Kodeks karny..., s. 365–366.
16 P. Kardas, [w:] A. Zoll, Kodeks karny..., s. 371; zob. np. post. SN z 17.11.2005 r. 

(II KK 218/05, OSNKW 2006, Nr 2, poz. 17).
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Rozdział I. Kodeks karny – Część ogólna

1. Przestępstwa menadżerskie

Pierwszym pytaniem, przed którym stanął autor przy opracowywaniu 
niniejszego komentarza było zagadnienie, które przepisy powinny zo-
stać skomentowane w ramach publikacji? Polskie prawo karne nie zna 
bowiem odrębnej kategorii przestępstw menadżerskich, które charak-
teryzowałyby się odmiennymi zasadami odpowiedzialności. Potocznie, 
i w nauce prawa, na określenie zbliżonych fenomenów posługujemy się 
różnymi określeniami: przestępstwa menadżerskie, przestępczość bia-
łych kołnierzyków, przestępczość gospodarcza itp. Zakres znaczeniowy 
tych pojęć jest nieostry, a ich zastosowanie wskazuje, że osoby, które 
się nimi posługują, przypisują im zbliżone, ale nie tożsame znaczenie.

Autorka chyba najkompletniejszego opracowania monograficznego 
poświęconego temu problemowi skupia się na zagadnieniach zwią-
zanych z przestępczością osób, którym powierzono zajmowanie się 
sprawami majątkowymi osób trzecich w ramach prowadzonej przez te 
osoby działalności gospodarczej1. Trzeba przyjąć, że punktem wyjścia 
(podobnie jak w każdej analizie prawnej) powinno być leksykalne zna-
czenie słowa „menadżer”, a w zasadzie jego angielskiego pierwowzoru2. 
Manager to „dyrektor, administrator, kierownik”, „gospodarz, osoba za-
rządzająca, zarządca”3. Niewątpliwie zazwyczaj kierownik lub dyrektor 
kieruje przedsiębiorstwem lub częścią przedsiębiorstwa osoby trzeciej. 
Wydaje się jednak nazbyt wąskie ujęcie odpowiedzialności menadżer-
skiej tylko jako odpowiedzialności osób kierujących przedsiębiorstwem 
innej osoby. Za podstawowe kryterium należy uznać samą czynność kie-
rowania lub zarządzania, zbieżną z angielskim czasownikiem manage.

Autor niniejszego opracowania przyjął więc jako wyróżnik manage-
ra sprawowanie funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwie własnym 
lub cudzym. W komentarzu tym znalazło się więc przede wszystkim 
omówienie tych przestępstw indywidualnych, do których znamion 
należy pełnienie funkcji kierowniczych w podmiocie gospodarczym 

1 O. Górniok, Odpowiedzialność..., s. 13–16.
2 Słowo to, chociaż mocno spopularyzowane w codziennym języku polskim, trudno znaleźć 

w słownikach języka polskiego. Zob. np. E. Polański (red.), Wielki…. 
3 E. Ożga, The Great Dictionary of Law and Economics, Warszawa 2006, s. 412; zob. też J. Sta-

nisławski, K. Bilip, Z. Chociłowska, Podręczny słownik angielsko-polski, Warszawa 1995, s. 432.
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(np. art. 586 KSH). Ograniczenie niniejszego opracowania tylko i wy-
łącznie do tych przestępstw byłoby jednak nadmiernym ograniczeniem, 
zwłaszcza dla praktycznych celów, jakim ma ono służyć. Dlatego przed-
miotem niniejszego opracowania są również:
1) przepisy części ogólnej Kodeksu karnego, które mają szczegól-

ne znaczenie w wypadku odpowiedzialności karnej menadżerów. 
W tym miejscu trzeba jednak podkreślić, że przy analizie przepisów 
części ogólnej Kodeksu karnego, autor starał się skoncentrować na 
tych zagadnieniach, które mają szczególne znaczenie w przypadku 
przestępstw menadżerskich. W konsekwencji pewne inne zagadnienia 
zostały całkowicie pominięte lub przedstawione ogólnikowo;

2) te przestępstwa, które nie mają charakteru indywidualnego (a w każdym 
razie również takie, których znamię podmiotu nie zostało ograniczone 
wyłącznie do osób sprawujących funkcje kierownicze w podmiotach 
gospodarczych), lecz ze względu na praktykę obrotu gospodarczego są 
szczególnie związane z pełnieniem funkcji menadżerskich.

Nie stanowią natomiast przedmiotu niniejszego opracowania: od-
powiedzialność za wykroczenia oraz przepisy o odpowiedzialności 
karnoskarbowej.

2. Przestępne współdziałanie

2.1. Uwagi wprowadzające

„Najprostszą” formą popełnienia przestępstwa jest sprawstwo po-
jedyncze. Sprawcą pojedynczym jest ten, kto sam wykonuje czyn za-
broniony. Ta charakterystyka sprawstwa pojedynczego w powiązaniu 
z: (a) złożonością stosunków gospodarczych, (b) wytworzonymi na ob-
szarze innych dziedzin prawa mechanizmami kontrolnymi (np. nadzór 
realizowany bezpośrednio przez wspólników spółki z ograniczoną od-
powiedzialnością, nadzór realizowany przez radę nadzorczą w spółkach 
akcyjnych oraz niektórych spółkach komandytowo-akcyjnych i spółkach 
z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz informacyjnymi (np. obowiązek 
składania sprawozdań finansowych w sądzie rejestrowym), (c) częstym 
rozproszeniem odpowiedzialności zarówno w poziomie (kolegialne po-
dejmowanie decyzji), jak i pionie (delegacja części kompetencji w dół), 
powoduje, że akurat w wypadku przestępczości menadżerskiej spraw-
stwo pojedyncze będzie formą stosunkowo rzadko spotykaną.

Kodeks karny wyróżnia cztery postacie sprawstwa, z których trzy 
stanowią formy przestępnego współdziałania: współsprawstwo, będące 
podobnie jak sprawstwo pojedyncze formą sprawczą wykonawczą oraz 
sprawstwo kierownicze i sprawstwo polecające, stanowiące formy spraw-
cze niewykonawcze. Artykuł 18 § 2 i 3 KK regulują natomiast dwie nie-
sprawcze formy popełnienia przestępstwa: podżeganie i pomocnictwo.
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2.2. Zasada indywidualizacji odpowiedzialności

Polskie prawo karne opiera się na zasadzie odpowiedzialności indywi-
dualnej4. Na obszarze przepisów o przestępnym współdziałaniu zasada 
indywidualizacji znajduje swoje odzwierciedlenie w art. 20 i 21 KK5. 
Zasadę indywidualizacji odpowiedzialności wyraził Sąd Najwyższy 
np. w wyroku z 25.6.2008 r. stwierdzając: „Okoliczności wyłączające 
odpowiedzialność karną bezpośredniego wykonawcy czynu nie stanowią 
przeszkody do przyjęcia takiej odpowiedzialności po stronie sprawcy 
kierowniczego i sprawcy polecającego” 6.

Zgodnie z art. 20 KK, każdy ze współdziałających w popełnieniu 
czynu zabronionego odpowiada w granicach swojej umyślności lub 
nieumyślności, niezależnie od odpowiedzialności pozostałych współ-
działających. Istnienie art. 20 KK powoduje m.in. to, że czyn każdego 
ze współdziałających musi być odrębnie analizowany w zakresie jego 
strony podmiotowej, działanie jednego ze współdziałających z zamiarem 
bezpośrednim nie będzie jeszcze rozstrzygało, że pozostali współdziają-
cy działali w tym samym zamiarze.

Skutkiem indywidualizacji odpowiedzialności jest w szczególności 
brak odpowiedzialności za tzw. eksces współdziałającego. Na przykład, 
jeżeli sprawca kierowniczy, osoba fizyczna, prowadząca działalność go-
spodarczą, zagrożona upadłością, nakaże innej osobie ukrycie istotnego 
składnika majątku w celu uszczuplenia zaspokojenia wierzyciela, a spraw-
ca bezpośredni, korzystając z wcześniej udzielonych mu przez sprawcę 
kierowniczego w innym celu pełnomocnictw, utworzy spółkę, w której 
jedynym wspólnikiem będzie sprawca kierowniczy i przeniesie na tę spół-
kę wskazany wcześniej składnik majątku, czym ograniczy zaspokojenie 
wierzycieli sprawcy kierowniczego, wówczas sprawca kierowniczy będzie 
odpowiadał wyłącznie na podstawie art. 300 § 1 KK, a nie art. 301 § 1 KK.

Obrazowo zagadnienie to, w odniesieniu do pomocnictwa, pokazuje 
teza jednego z wyroków Sądu Apelacyjnego w Lublinie: „Pomocnictwo, 
jako zjawiskowa postać danego typu czynu zabronionego, od strony pod-
miotowej, odnosi się wyłącznie do przedmiotowych elementów znamion 
czynu zabronionego – co oznacza, że umyślnością, w obu jej postaciach 
zamiaru (bezpośredniego lub ewentualnego) muszą być objęte wszyst-
kie elementy składające się na znamiona realizowane przez pomocnika 
i nie odnosi się ona do świadomości i woli osoby, której pomocnik uła-
twia popełnienie czynu zabronionego. Rzecz bowiem w tym, że zgodnie 
z wyrażoną w art. 20 KK zasadą indywidualizacji odpowiedzialności 
karnej, każdy ze współdziałających w popełnieniu czynu zabronionego, 
niezależnie od zjawiskowej jego postaci, będzie odpowiadał w granicach 

4 L. Gardocki, Prawo karne..., s. 12.
5 R. Dębski/P. Kardas, [w:] R. Dębski, System Prawa Karnego, t. 3, Nauka o przestępstwie. 

Zasady odpowiedzialności, Warszawa 2012, s. 960.
6 IV KK 39/08, OSNKW 2008, Nr 9, poz. 73.
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swojego zamiaru, co oznacza, że pomocnik będzie odpowiadał za ten 
czyn, którego popełnienie innej osobie ułatwił. Popełnienie zaś przez 
sprawcę bezpośredniego czynu wykraczającego poza zakres objęty za-
miarem pomocnika (wykonanie czegoś więcej) w żaden sposób nie może 
wpływać na odpowiedzialność pomocnika. Eksces taki może jedynie 
stanowić podstawę odpowiedzialności bezpośredniego wykonawcy”7.

Artykuł 21 KK dotyczy natomiast okoliczności osobistych. Zgodnie 
z § 1 tego przepisu, „okoliczności osobiste, wyłączające lub łagodzące 
albo zaostrzające odpowiedzialność karną, uwzględnia się tylko co do 
osoby, której dotyczą”. Analizując ten przepis łącznie z art. 21 § 2 KK 
przyjąć należy, iż dotyczy on wyłącznie tych okoliczności osobistych, 
które nie stanowią znamienia czynu zabronionego8.

W artykule 21 § 2 KK przedstawiono zagadnienia przestępstw indy-
widualnych i tym samym pozwala on przypisać odpowiedzialność karną 
za przestępstwo indywidualne współdziałającemu, który sam nie posiada 
cechy warunkującej ponoszenie odpowiedzialności karnej (podmiot taki 
w doktrynie określany jest ekstraneusem). Przepis ten może mieć więc 
istotne znaczenie w przypadku przestępczości gospodarczej i menadżer-
skiej. Przedstawiając powyższe na przykładach:
1) podżegacza do przestępstwa z art. 302 § 1 KK – podżegacz taki 

zazwyczaj nie będzie podmiotem zagrożonym niewypłacalnością, 
w związku z czym nie mógłby ponieść odpowiedzialności z art. 302 
§ 1 KK, gdyby nie regulacja z art. 21 § 2 KK;

2) współsprawcy przestępstwa z art. 296 § 1 KK – istniejące systemy 
nadzoru w dużych korporacjach, różne mechanizmy kontroli czy też 
zwykła złożoność struktur korporacyjnych powodują, że wielokrotne 
popełnienie przestępstwa nadużycia zaufania będzie wymagało dzia-
łania wspólnie i w porozumieniu z osobami, nieobowiązanymi na 
podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy 
do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospo-
darczą innej osoby (np. personel administracyjny pełniący funkcje 
czysto usługowe, a jednak mający dostęp do szczególnie istotnych 
informacji o funkcjonowaniu podmiotu gospodarczego).

Dla ponoszenia odpowiedzialności, opartej na art. 21 § 2 KK, wy-
starczające jest posiadanie wiedzy o okoliczności osobistej, doty-
czącej współdziałającego i stanowiącej jednocześnie znamię czynu 
zabronionego.

Mając jednak na uwadze złożoność sytuacji, jakie mogą w prawdzi-
wym życiu wystąpić, ustawodawca umożliwił sądowi zastosowanie wo-
bec współdziałającego, którego okoliczność osobista nie dotyczy, zasto-
sowanie nadzwyczajnego złagodzenia kary (art. 21 § 3 KK).

Zasada indywidualizacji i niezależności odpowiedzialności współdzia-
łających nie jest zasadą absolutną. Pewne jej ograniczenie przewiduje 

7 Wyrok SA w Lublinie z 5.2.2009 r. (II AKa 3/09, KZS 2009, Nr 5, poz. 51).
8 Inaczej L. Tyszkiewicz, [w:] O. Górniok, Kodeks karny..., s. 62.
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art. 22 KK. Przed dokonaniem wykładni tego przepisu trzeba zasygnali-
zować, że podżeganie czy pomocnictwo mogą wejść w fazę dokonania, 
przed dokonaniem czynu zabronionego przez sprawcę bezpośredniego9. 
W konsekwencji, mając również na uwadze zasadę indywidualizacji od-
powiedzialności, niedokonanie czynu zabronionego przez sprawcę bez-
pośredniego czy nawet brak usiłowania, w żadnym razie nie powoduje 
braku odpowiedzialności podżegacza czy pomocnika10. Jeżeli jednak 
nie doszło do dokonania czynu, a pochód przestępstwa zatrzymał się na 
fazie usiłowania, wówczas podżegacz lub pomocnik będzie odpowiadał 
jak za usiłowanie. Zasadniczo, z prawnego punktu widzenia, niewiele 
zmienia to w odpowiedzialności podżegacza lub pomocnika, albowiem 
za usiłowanie sąd wymierza karę w granicach zagrożenia przewidziane-
go dla danego przestępstwa (art. 14 § 1 KK).

Jeżeli natomiast czynu zabronionego nawet nie usiłowano dokonać, sąd 
może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej 
wymierzenia (art. 22 § 2 KK). Nadzwyczajne złagodzenie kary albo odstą-
pienie od jej wymierzenia mają jednak charakter fakultatywny, a więc nie 
stanowią obowiązku sądu. Nie należy również zawartej w art. 22 § 2 KK 
regulacji interpretować jako uznania przez ustawodawcę, że podżeganie 
lub pomocnictwo z natury swej charakteryzują się mniejszą szkodliwością 
społeczną, aniżeli sprawstwo11. Wydaje się, że uzasadnieniem tego prze-
pisu jest różnorodność stanów faktycznych, z którymi mogą się stykać 
sądy karne; danie im pewnej swobody w tym zakresie może pozwolić na 
szersze realizowanie przez nie zasad słuszności przy orzekaniu.

Artykuł 22 § 2 KK znajdzie zastosowanie we wszystkich przypad-
kach, kiedy zachowanie sprawcy bezpośredniego nie weszło w stadium 
usiłowania lub dokonania12. Ustawodawca nie daje żadnych przesłanek, 
aby uznać, iż art. 22 § 2 KK nie znajdzie zastosowania w przypadku 
karalnego przygotowania.

Regulacja zawarta w art. 22 KK znajduje zastosowanie wyłącznie 
do podżegacza oraz pomocnika. W przypadku art. 22 § 1 KK, wynika 
to wprost i jednoznacznie z brzmienia przepisu. W wypadku regulacji 
z art. 22 § 2 KK, wniosek ten większość doktryny wyprowadza na dro-
dze wykładni systemowej13.

Inaczej jest w przypadku regulacji art. 23 KK – znajduje ona zastoso-
wanie do wszystkich form przestępnego współdziałania, zarówno spraw-
czych (współsprawstwo, sprawstwo kierownicze, sprawstwo polecające), 
jak i niesprawczych (podżeganie, pomocnictwo). W zależności od skutku, 
Kodeks karny wyróżnia dwie formy czynnego żalu osoby współdziałającej 

 9 Wyrok SN z 2.10.2002 r. (IV KKN 109/00, Prok. i Pr. 2003, Nr 3, poz. 2).
10 Zob. np. post. SN z 11.12.2006 r. (V KK 503/05, OSNwSK 2006, Nr 1, poz. 2410); wyr. SN 

z 2.10.2002 r. (IV KKN 109/00, Prok. i Pr. 2003, Nr 3, poz. 2).
11 Wyrok SN z 25.6.2013 r. (II KK 319/12, KZS 2013, Nr 9, poz. 29).
12 K. Wiak, [w:] A. Grześkowiak, K. Wiak, Kodeks karny..., s. 180.
13 Ibidem, s. 180; P. Kardas, [w:] A. Zoll, Kodeks karny..., s. 422–423.
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w popełnieniu czynu zabronionego: żal skuteczny i żal bezskuteczny. 
W przypadku żalu skutecznego, sprawca skutecznie zapobiega popełnie-
niu czynu zabronionego, przy którym współdziałał. Żal bezskuteczny cha-
rakteryzuje się natomiast tym, że sprawca starał się zapobiec dokonaniu 
czynu zabronionego, przy którego popełnieniu współdziałał, jednak jego 
starania okazały się bezskuteczne. W wypadku żalu skutecznego, sprawca 
nie podlega karze; w przypadku żalu bezskutecznego, sąd może (ale nie 
musi) zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

Opisana powyżej norma art. 23 KK nie znajduje zastosowania do 
sprawcy pojedynczego (art. 15 KK); odmiennie uregulowano też zagad-
nienie czynnego żalu na obszarze Kodeksu karnego skarbowego (art. 16 
i 16a KKS).

Czynny żal może wystąpić w różnych stadiach przestępstwa: w wy-
padku współsprawstwa, sprawstwa kierowniczego, sprawstwa poleca-
jącego wyłącznie na etapie usiłowania lub karalnego przygotowania, 
natomiast w przypadku podżegania lub pomocnictwa zarówno na etapie 
karalnego przygotowania, usiłowania, jak i dokonania. Dokonane pod-
żeganie lub pomocnictwo nie oznacza bowiem jeszcze dokonania czynu 
zabronionego przez sprawcę bezpośredniego14, a więc współdziałający 
może jeszcze zapobiec dokonaniu czynu zabronionego. Bazując na przy-
kładzie: krewny przedsiębiorcy posiadający istotne zadłużenie wobec 
wielu podmiotów nakłania go do zbycia posiadanego przezeń cenne-
go samochodu na rzecz podstawionej osoby trzeciej za zaniżoną cenę, 
celem uszczuplenia zaspokojenia wierzycieli przedsiębiorcy. Sprawca 
bezpośredni – przedsiębiorca podejmuje decyzję o sprzedaży i umawia 
się z osobą trzecią. Można uznać, że w tej sytuacji przestępstwo pod-
żegania weszło w fazę dokonania. Podżegacz jednak w ostatniej chwili 
uniemożliwia zawarcie umowy, nakłaniając obie strony do zaniechania 
transakcji. Jeżeli działanie podżegacza było dobrowolne, wówczas nie 
podlega on karze, zgodnie z art. 23 § 1 KK.

Trzeba też wskazać, że nie zawsze zapobieżenie dokonaniu czynu za-
bronionego musi przybierać formę działania. Niekiedy wystarczające 
będzie odstąpienie przez współsprawców od działania, a w konsekwencji 
odstąpienie od dokonania15. Zaniechanie dalszych czynności wykonaw-
czych niezbędnych do wypełnienia wszystkich znamion przestępstwa 
nie musi też wynikać z samodzielnej inicjatywy każdego współsprawcy; 
ważne jest, aby współsprawcy jej się poddali, i w efekcie tego wspólnie 
i w porozumieniu od współdziałania odstąpili, a tym samym zapobiegli 
dokonaniu czynu zabronionego16. Oczywiście jeżeli wszyscy współ-
sprawcy mieliby skorzystać z dobrodziejstwa czynnego żalu, to owo 
poddanie się musiałoby mieć charakter dobrowolny.

14 Zob. post. SN z 22.9.2009 r. (III KK 58/09, OSNKW 2010, Nr 3, poz. 28).
15 Wyrok SA w Katowicach z 20.10.2005 r. (II AKa 355/05, OSA 2006, Nr 8, poz. 49).
16 Ibidem.




