
Część II. Formy popełnienia 
przestępstwa

Rozdział 1. Katalog form popełnienia przestępstwa

FORMY POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA

FORMY ZJAWISKOWE
Charakterystyczną cechą form 
zjawiskowych innych niż zwykłe sprawstwo 
jest, że polegają one na współdziałaniu 
dwóch lub więcej osób. 

FORMY STADIALNE
Formy stadialne związane są z pojęciem 
tzw. pochodu przestępstwa (iter delicti). 
Elementami pochodu przestępstwa 
są: zamiar, przygotowanie, usiłowanie 
i dokonanie.

SPRAWSTWO

WSPÓŁSPRAWSTWO

SPRAWSTWO KIEROWNICZE

PODŻEGANIE

POMOCNICTWO

SPRAWSTWO POLECAJĄCE

Rozdział 2. Formy zjawiskowe

1. Uwagi ogólne. Poza sprawstwem formy zjawiskowe popełnienia 
przestępstwa charakteryzują się współdziałaniem dwóch lub więcej osób. 
Dlatego w  KK, w  art.  20–23, osoby te  występują pod wspólną nazwą 
„współdziałający”. Nie oznacza to jednak odpowiedzialności zbiorowej. 
Wręcz przeciwnie, art. 21 KK podkreśla zasadę indywidualizacji odpo-
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wiedzialności karnej (inaczej zasada indywidualizacji winy), stano-
wiąc, że okoliczności osobiste, wyłączające lub łagodzące albo zaostrza-
jące odpowiedzialność karną, uwzględnia się tylko co do osoby, której 
dotyczą. Definicję różnych odmian sprawstwa zawiera art. 18 § 1 KK.

2. Sprawstwo. Zgodnie z art. 18 § 1 KK odpowiada za sprawstwo ten, 
kto sam wykonuje czyn zabroniony. Oznacza to z  jednej strony oso-
biste wypełnienie znamion przestępstwa, a z drugiej strony określa się 
przez to sformułowanie, że chodzi o działanie pojedynczej osoby.

3. Współsprawstwo. Współsprawstwo polega na popełnieniu przestęp-
stwa z inną osobą (osobami). Oznacza to, że działania dwóch lub więcej 
osób objęte są ich porozumieniem (element subiektywny) i są pewnym 
działaniem wspólnym, składającym się na pewną całość wypełniającą 
znamiona określonego przestępstwa (element obiektywny).

Porozumienie zakłada wzajemną akceptację zachowań, może być wy-
raźne lub dorozumiane (konkludentne).

Współsprawcy mogą dokonywać wspólnie działań jednorodnych, 
np. kilka osób, działając wspólnie, dokonuje pobicia, zadając ofierze cio-
sy pięściami. Mogą to być też zachowania różnorodne, np. dwie osoby 
dokonują rozboju w ten sposób, że jedna z nich terroryzuje ofiarę bro-
nią palną, a druga odbiera jej portfel z pieniędzmi. W drugim przywoła-
nym przykładzie, gdyby nie posłużenie się konstrukcją współsprawstwa 
należałoby uznać, że  rozboju nie było, popełniono zaś dwa inne prze-
stępstwa: jeden ze sprawców dopuścił się groźby karalnej (art. 190 KK), 
a drugi kradzieży (art. 278 KK).

Należy również pamiętać, że w sytuacji gdy wspólnik przekroczy pier-
wotne ustalenia, drugi ze  wspólników (o  ile nie udzieli przyzwolenia 
na dodatkowe działanie towarzysza) nie odpowie za dodatkowe działa-
nie wspólnika (za eksces odpowie tylko sprawca dopuszczający się tego 
zachowania).

Przestępstwa nieumyślne mogą być popełnione w  formie współspraw
stwa, jeżeli przedmiotem porozumienia pomiędzy współdziałającymi 
jest pewne zachowanie naruszające ogólnie przyjęte reguły postępowa
nia z dobrem prawnym (czyli nieostrożny sposób), który wywołuje okreś
lony skutek.
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Zgodnie z art. 21 § 2 KK, jeżeli okoliczność osobista dotycząca spraw-
cy, wpływająca chociażby tylko na  wyższą karalność, stanowi znamię 
czynu zabronionego, współdziałający podlega odpowiedzialności kar-
nej przewidzianej za ten czyn zabroniony, gdy o tej okoliczności wie-
dział, chociażby go nie dotyczyła. Z art. 21 § 2 KK wynika, że współ-
sprawstwo przestępstwa indywidualnego możliwe jest również wtedy, 
gdy tylko jeden współsprawca ma wymaganą cechę podmiotu. Pozostali 
współsprawcy zaś tylko o występowaniu tej cechy wiedzą. Potraktowa-
nie ich jako współsprawców przestępstwa indywidualnego nie zawsze 
będzie jednak możliwe.

Natomiast w odniesieniu do przestępstw indywidualnych niewłaści-
wych konsekwencje występowania cechy indywidualizującej przenoszą 
się na drugiego współsprawcę tylko przy typie kwalifikowanym. Wyni-
ka to ze sformułowania art. 21 § 2 KK: „okoliczność osobistą (…) sta-
nowiącą znamię czynu zabronionego, wpływającą chociażby tylko 
na wyższą karalność”.

Zgodnie z art. 21 § 3 KK wobec współdziałającego, którego nie doty-
czy okoliczność określona w art. 21 § 2 KK, sąd może zastosować nad-
zwyczajne złagodzenie kary. Ustawodawca, zrównując występowa-
nie cechy z wiedzą o niej u współsprawcy, odstępuje jednak w pewnym 
stopniu od  prawnych konsekwencji tego zrównania, pozwalając nad-
zwyczajnie złagodzić karę współdziałającemu (w tym i współsprawcy), 
którego cecha nie dotyczy.

4. Sprawstwo równoległe. Współsprawstwo nie zachodzi, jeżeli dwie 
osoby popełniają przestępstwa w tym samym czasie i miejscu, ale nieza-
leżnie od siebie, np. kilka osób, nie porozumiewając się ze sobą, okrada 
ten sam sklep. Jest to tzw. sprawstwo równoległe.

5. Sprawstwo kierownicze i polecające. Zgodnie z art. 18 § 1 KK 
za sprawstwo odpowiada także ten, kto kieruje wykonaniem czynu za-
bronionego przez inną osobę (sprawstwo kierownicze) lub wykorzy-
stując uzależnienie innej osoby, poleca jej wykonanie takiego czynu 
(sprawstwo polecające).

Rozdział 2. Formy zjawiskowe



16 Część II. Formy popełnienia przestępstwa

Według alternatywnego poglądu doktryny nie następuje rozróżnienie na 
sprawstwo kierownicze i polecające, gdyż Kodeks karny rozróżnia spraw
stwo kierownicze sensu stricto oraz sprawstwo kierownicze w formie po
lecenia wykonania czynu zabronionego.

SPRAWSTWO KIEROWNICZE

SENSU STRICTO
Sprawstwo kierownicze sensu stricto nie musi 
łączyć się z zapoczątkowaniem akcji przestępczej 
przez wydanie odpowiedniego polecenia. 
Jego istotą jest pewne podporządkowanie 
wykonawców sprawcy kierowniczemu, które 
może wprawdzie wynikać z formalnego 
podporządkowania (stosunek przełożony– 
–podwładny), ale może też łączyć się po prostu 
z uznaniem autorytetu osoby kierującej lub 
jej przewagi intelektualnej albo też faktycznej 
władzy w ramach organizacji przestępczej. 
Umożliwia to sprawcy kierowniczemu 
wydawanie poleceń co do sposobu prowadzenia 
akcji przestępczej (wyr. SN z 30.5.1975 r.,  
RW 204/75, OSNKW 1975, Nr 8, poz. 115).

W FORMIE POLECENIA WYKONANIA  
CZYNU ZABRONIONEGO

Druga postać sprawstwa 
kierowniczego polega na wydaniu 
polecenia wykonania czynu 
przez wykorzystanie uzależnienia 
wykonawcy od polecającego. Może 
to być zależność urzędowa (polecenie 
byłoby wówczas poleceniem 
służbowym) lub wynikająca 
z podporządkowania w wojsku 
(polecenie przybiera wówczas 
formę rozkazu), ale może to też być 
uzależnienie czysto faktyczne, np. 
uzależnienie narkomana od osoby 
dysponującej narkotykami.

6. Nieakcesoryjność odpowiedzialności. Zgodnie z  art.  20 KK 
każdy ze  współdziałających w  popełnieniu czynu zabronionego od-
powiada w granicach swojej umyślności lub nieumyślności, niezależ-
nie od  odpowiedzialności pozostałych współdziałających. Przepis ten 
formułuje tzw. zasadę indywidualizacji winy. Oznacza to, że jeśli kilka 
osób np. wywołało wspólnie śmierć człowieka, przy czym jeden z nich 
działał nieumyślnie, drugi zaś godził się na  śmierć ofiary – zgodnie 
z art. 20 KK odpowiadać będą odpowiednio za nieumyślne spowodowa-
nie śmierci i za umyślne zabójstwo.

Artykuł 20 KK wyklucza także karalność za  eksces współdziałają-
cego. Przykładowo, jeżeli sprawca kierowniczy polecił osobie od  nie-
go uzależnionej dokonać pobicia ofiary, a wykonawca pozbawi ją życia 
– to takie przekroczenie granic polecenia nie obciąża sprawcy kierow-
niczego, ponieważ wykraczało to  poza granice jego zamiaru. Dotyczy 
to także podżegacza i pomocnika.
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7. Czynny żal. Zgodnie z art. 23 § 1 KK nie podlega karze współdzia-
łający, który dobrowolnie zapobiegł dokonaniu czynu zabronione-
go. Dotyczy to  wszystkich współdziałających wymienionych w  art.  18 
§ 1 KK. Zarówno sprawca kierowniczy, jak i zwykły współsprawca nie 
podlegają więc karze, jeżeli dobrowolnie zapobiegli dokonaniu czynu za-
bronionego (art. 23 § 1 KK), zaś może być wobec nich zastosowane nad-
zwyczajne złagodzenie kary, jeżeli dobrowolnie starali się mu zapobiec, 
ale im się to nie udało (art. 23 § 2 KK).

8. Podżeganie. Podżeganie polega na nakłanianiu innej osoby do po-
pełnienia czynu zabronionego (art.  18 §  2 KK). Nakłanianie jest po-
jęciem szerszym niż „namawianie”, nie musi więc polegać na wypowia-
daniu słów. Wystarczy każda inna forma zachowania się, np. gest, jeżeli 
treść, jaką się w ten sposób przekazuje, zmierza do wzbudzenia u adresa-
ta woli popełnienia czynu zabronionego.

Zawarte w art. 18 § 2 KK sformułowanie: „czyn zabroniony” świadczy 
o tym, że podżeganiem jest nie tylko nakłanianie do przestępstwa. Bę-
dzie więc podżeganiem np. nakłanianie osoby niepoczytalnej do zacho-
wania się naruszającego przepis karny, mimo że czynu niepoczytalnego 
nie nazywamy przestępstwem ze względu na brak winy.

Podżeganie musi łączyć się z zamiarem bezpośrednim, tzn. podże-
gacz musi chcieć nakłonić podżeganego i dążyć do tego, aby popełnił on 
czyn zabroniony. Nie będzie zatem podżeganiem nieumyślne nakłonie-
nie do popełnienia czynu zabronionego ani też nakłonienie w zamiarze 
ewentualnym.

Należy odróżnić podżeganie od  publicznego nawoływania do  po-
pełnienia przestępstwa. Podżeganie bowiem to nakłanianie zindywi-
dualizowanej osoby. Natomiast zwracanie się do  osób indywidualnie 
nieoznaczonych, np. do  tłumu, będzie raczej wypełniać znamiona pu-
blicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa.

Zgodnie z  art.  255 §  1 KK, kto publicznie nawołuje do  popełnienia 
występku lub przestępstwa skarbowego, podlega grzywnie, karze ogra-
niczenia wolności albo pozbawienia wolności do  lat 2. Kto publicznie 
nawołuje do popełnienia zbrodni, podlega karze pozbawienia wolności 
do  lat 3 (art. 255 § 2 KK). Kto publicznie pochwala popełnienie prze-

Rozdział 2. Formy zjawiskowe
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stępstwa podlega grzywnie do 180 stawek dziennych, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 255 § 3 KK).

9. Pomocnictwo. Pomocnictwo polega na  ułatwianiu innej osobie 
popełnienia czynu zabronionego poprzez dostarczenie jej narzędzi, 
środka przewozu, udzielenie rady lub informacji (art. 18 § 3 KK). Z tre-
ści przypisu („w  szczególności”) wynika, że  zawarte w  nim wyliczenie 
ma charakter przykładowy i nie wyczerpuje możliwych form pomocnic-
twa. Może ono również polegać np. na „staniu na czatach” lub podwie-
zieniu sprawcy na miejsce włamania.

Pomocnictwo dzieli się na fizyczne i psychiczne.

POMOCNICTWO

FIZYCZNE
np. dostarczenie narzędzi

PSYCHICZNE
np. udzielenie rady

Z art. 18 § 3 KK wynika, że pomocnictwo może być popełnione rów-
nież przez zaniechanie.

POMOCNICTWO

POPRZEZ DZIAŁANIE

POPRZEZ ZANIECHANIE
Ma miejsce, jeżeli osoba mająca prawny szczególny 
obowiązek niedopuszczenia do czynu zabronionego nie 
dopełnia swego obowiązku, ułatwiając sprawcy popełnienie 
czynu zabronionego, np. osoba pilnująca mienia, udając, 
że nie widzi złodzieja, ułatwia popełnienie kradzieży.

Pomocnictwo może być popełnione tylko umyślnie, zarówno w zamiarze 
bezpośrednim, jak i ewentualnym.

POMOCNICTWO

W ZAMIARZE BEZPOŚREDNIM W ZAMIARZE EWENTUALNYM
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Pomocnictwo, jako działanie polegające na  ułatwianiu popełnienia 
czynu zabronionego, musi mieć miejsce przed czynem lub w jego trak-
cie. Udzielanie pomocy po  popełnieniu przestępstwa (np.  ukrywanie 
sprawcy) może wypełnić znamiona poplecznictwa (art. 239 KK).

Z  brzmienia art.  18 §  2 i  3 KK wynika, że  możliwie jest także tzw. 
łańcuszkowe podżeganie i  pomocnictwo, tzn. podżeganie do  podże-
gania, podżeganie do pomocnictwa itd. Świadczy o tym użyte w art. 18 
KK sformułowanie „czyn zabroniony”, a zatem nie tylko określony typ 
przestępstwa (np.  szpiegostwo), lecz także pomocnictwo i  podżega-
nie. Pogląd taki wyraził SN (uchw. SN (7) z 21.10.2003 r., I KZP 11/03, 
OSNKW 2003, Nr 11–12, poz. 89). Jest to jednak kwestia sporna w na-
uce prawa karnego.

Kwestią sporną jest także podżeganie i pomocnictwo do przestępstw 
nieumyślnych.

PRZYKŁAD
Jacek, chcąc by Michał spowodował wypadek drogowy, nakłania go do 
nieostrożnej jazdy.

Wydaje się, że działania takiego nie można uznać za podżeganie, bo-
wiem zgodnie z art. 18 § 2 KK podżeganie jest nakłanianiem do czynu 
zabronionego (w rozumieniu art. 115 § 1 KK), a nieostrożna jazda nie 
stanowi takiego czynu. W powyższym przykładzie Jacek musiałby zatem 
nakłaniać Michała do spowodowania wypadku, a nie nieostrożnej jazdy, 
by mógł być uznany za podżegacza. Nie oznacza to jednak, że działanie 
takie musi pozostać bezkarne. W pewnych przypadkach może ono być 
bowiem potraktowane jako sprawstwo pośrednie.

W post. z 20.10.2005 r. (II KK 184/05, OSNKW 2005, Nr 12, poz. 120) 
SN uznał, że  dla przypisania pomocnictwa niezbędne jest przeko-
nanie sądu o  tym, że  istniała osoba indywidualnie oznaczona, któ-
rej ułatwiono popełnienie czynu zabronionego. Brak jest jednak pod-
staw zarówno do twierdzenia, że osoba ta musi być z imienia i nazwiska 
oznaczona w  czynie przypisanym pomocnikowi, jak i  do  twierdzenia, 
że personalia tej osoby muszą być znane pomocnikowi.

Rozdział 2. Formy zjawiskowe
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10. Podżeganie i pomocnictwo do przestępstw indywidualnych. 
Polskie prawo karne opiera się na zasadzie indywidualizacji odpowie-
dzialności. Zgodnie z art. 21 § 1 KK okoliczności osobiste, wyłączające 
lub łagodzące albo zaostrzające odpowiedzialność karną, uwzględnia się 
tylko co do osoby, której dotyczą. Chodzi tu o okoliczności, od których 
zależy odpowiedzialność karna i jej rozmiar (sytuacja sprawcy z uwagi 
na wiek, pełnioną funkcję, recydywę itp.).

Zgodnie z  art.  21 §  2 KK: „Jeżeli okoliczność osobista dotycząca 
sprawcy (…) stanowi znamię czynu zabronionego, współdziałający pod-
lega odpowiedzialności karnej, przewidzianej za  ten czyn zabroniony, 
gdy o  tej okoliczności wiedział, chociażby go nie dotyczyła”. Według 
§ 3 tego artykułu: „Wobec współdziałającego, którego nie dotyczy oko-
liczność określona w § 2, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodze-
nie kary”.

Jak wynika z  powyższego, KK przyjmuje uregulowanie uzależnia-
jące odpowiedzialność współdziałającego w  przestępstwie indywidu-
alnym (extraneusa) od wiedzy o  istnieniu cechy indywidualnej spraw-
cy (intraneusa). Reguła ta obejmuje nie tylko podżegacza i pomocnika, 
lecz także współsprawcę i sprawcę kierowniczego. Tak więc w wypadku 
przestępstw indywidualnych właściwych brak wiedzy o właściwości in-
dywidualnej sprawcy wyłącza odpowiedzialność współdziałającego. Na-
tomiast przy przestępstwach indywidualnych niewłaściwych współdzia-
łający odpowiadać będzie w takiej sytuacji za przestępstwo podstawowe 
lub kwalifikowane, zależnie od swej wiedzy.

11. Współsprawstwo konieczne. Konstrukcja współsprawstwa wy-
stępuje także jako tzw. delictum sui generis. W świetle opisów ustawo-
wych niektórych typów przestępstw dla ich popełnienia konieczne jest 
bowiem występowanie lub współdziałanie w zdarzeniu więcej niż jednej 
osoby (uczestnictwo konieczne), np. zgwałcenie polegające na działaniu 
„wspólnie z inną osobą” (art. 197 § 3 KK), udział w zorganizowanej gru-
pie lub związku przestępczym (art. 258 KK), udział w bójce, która wyma-
ga co najmniej trzech uczestników albo w pobiciu, w którym co najmniej 
dwie osoby występują w roli napastników (art. 158 KK).
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Występująca w tych wypadkach konstrukcja współsprawstwa konieczne
go różni się od współsprawstwa jako formy zjawiskowej, gdyż współdzia
łanie osób należy tu do znamion przestępstwa.

Szczególną kategorię uczestników koniecznych stanowią osoby, które 
uczestniczą w zdarzeniu mającym znamiona przestępstwa, ale są jedno-
cześnie jego ofiarami (osobami, które naruszony przepis ma chronić). 
Tego rodzaju uczestnicy konieczni nie ponoszą odpowiedzialności, na-
wet jeżeli ułatwiają sprawcy popełnienie przestępstwa lub do niego pod-
żegają. Przykładowo nie odpowiada za podżeganie osoba poniżej lat 15, 
pokrzywdzona czynem lubieżnym (art. 200 KK), nawet jeżeli do popeł-
nienia przestępstwa doszło wskutek nakłaniania z jej strony.

12. Odpowiedzialność podżegacza i pomocnika. Zgodnie 
z art. 20 KK każdy ze współdziałających w popełnieniu czynu zabronio-
nego odpowiada w  granicach swojej umyślności lub nieumyślności 
niezależnie od odpowiedzialności pozostałych współdziałających.

Zatem podstawową regułą odpowiedzialności podżegacza i pomocni-
ka jest to, że  odpowiadają oni w  granicach swojej umyślności (czyli 
swego zamiaru), niezależnie od  odpowiedzialności sprawcy głównego. 
Wynika z  tego przede wszystkim, że podżegacz i pomocnik nie odpo-
wiadają za  tzw. eksces osoby, którą podżegają, lub której udzielają po-
mocy. Jeżeli np.  podżegacz nakłania do  rozboju, a  osoba podżegana 
dopuści się zabójstwa, to  podżegacz odpowiada tylko za  podżeganie 
do rozboju, ponieważ taki czyn mieścił się w granicach jego zamiaru.

Jeśli chodzi o karalność za podżeganie i pomocnictwo, to w zasadzie 
sąd wymierza karę w granicach zagrożenia przewidzianego za spraw-
stwo (art. 19 § 1 KK). Wymierzając karę za pomocnictwo sąd może jed-
nak zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary (art. 19 § 2 KK).

Z  kolei z  art.  22 KK wynika pewne odstępstwo od  zasady niezależ-
ności odpowiedzialności karnej podżegacza i pomocnika od odpowie-
dzialności sprawcy głównego. Według art. 22 § 1 KK, jeżeli czynu tylko 
usiłowano dokonać, podżegacz i  pomocnik odpowiadają jak za  usi-
łowanie (pomimo że  ich zachowanie odpowiada pojęciu dokonane-
go podżegania lub pomocnictwa) – nawet wtedy, gdy sprawca odstąpił 
od usiłowania lub przejawiał czynny żal, korzystając z klauzuli bezkar-
ności (art.  15 §  1 KK). Klauzula ta  nie obejmuje bowiem podżegacza 
i pomocnika, których odpowiedzialność jest niezależna. Jedynie gdyby 
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sprawca nawet nie usiłował dokonać czynu zabronionego, sąd może za-
stosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a  nawet odstąpić od  jej wy-
mierzenia (art. 22 § 2 KK).

13. Czynny żal. Jeżeli chodzi o regulację czynnego żalu podżegacza lub 
pomocnika, to zgodnie z art. 23 § 1 i 2 KK nie podlega karze podżegacz 
lub pomocnik, jeżeli dobrowolnie zapobiegł dokonaniu czynu zabro-
nionego, a w wypadku bezskuteczności starań o zapobieżenie czynowi 
zabronionemu sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

PRZYKŁAD
Podżegacz, który najpierw nakłonił inną osobę do  popełnienia prze-
stępstwa, a następnie udało mu się nakłonić tę osobę do rezygnacji z po-
wziętego zamiaru, nie podlega karze.

Nie podlega również karze osoba, która najpierw udzieliła informa-
cji użytecznych dla popełnienia przestępstwa, a następnie uniemożliwiła 
jego popełnienie, zawiadamiając Policję o zamiarach sprawcy.

14. Prowokator. Prowokacja to nakłanianie innej osoby do popełnienia 
czynu zabronionego w  celu skierowania przeciwko niej postępowania 
karnego. Zgodnie z art. 24 KK odpowiada jak za podżeganie, kto w celu 
skierowania przeciwko innej osobie postępowania karnego nakłania 
ją do popełnienia czynu zabronionego. Do prowokacji nie stosuje się 
przepisów o akcesoryjności odpowiedzialności oraz o czynnym żalu.

W ustawie z 6.4.1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 355) przewi-
duje się w art. 19a możliwość stosowania w pewnym zakresie prowokacji 
w  trakcie tzw. czynności operacyjno-rozpoznawczych. Dotyczy to  jed-
nak tylko niektórych, wyliczonych w  ustawie przestępstw. Stosowanie 
prowokacji przewidzianej w tym przepisie musi zmierzać do sprawdze-
nia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o  przestępstwie 
oraz ustalenia sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa.

Podobnie reguluje to  ustawa z  24.5.2002  r. o  Agencji Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 29, 
poz. 154 ze zm.) oraz ustawa z 9.6.2006 r. o Centralnym Biurze Antyko-
rupcyjnym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1411 ze zm.).
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Rozdział 3. Formy stadialne

1. Uwagi ogólne. Zasadniczą formą popełnienia przestępstwa jest jego 
dokonanie. Dokonanie przestępstwa oznacza zrealizowanie wszystkich 
jego znamion ustawowych, a w przypadku przestępstw, do których zna-
mion należy skutek – także spowodowanie skutku. W tej formie ujęte 
są przeważnie typy przestępstw, określone w poszczególnych rozdziałach 
KK i innych ustawach karnych. Z przepisów Części ogólnej KK wynika 
jednak, że odpowiedzialność karną ponieść może również ten, kto do-
puszcza się usiłowania, a w niektórych przypadkach ten, kto dopuszcza 
się przygotowania przestępstwa.

W nauce prawa karnego istnieje pojęcie tzw. pochodu przestępstwa 
(iter delicti), tzn. schematu przedstawiającego stadia czynu przestępcze-
go. Za elementy tego pochodu uważa się:
•	zamiar,
•	przygotowanie,
•	usiłowanie,
•	dokonanie.

POCHÓD PRZESTĘPSTWA (ITER DELICTI)

zamiar

przygotowanie

usiłowanie

dokonanie

Pochód przestępstwa jest wyłącznie modelem teoretycznym, zawiera-
jącym wszelkie możliwe etapy przestępstwa. Nie wszystkie jednak prze-
stępstwa odpowiadają temu schematowi, np.  przestępstwa nieumyślne 
mogą być popełnione wyłącznie przez dokonanie.

Rozdział 3. Formy stadialne
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Pierwszy element pochodu przestępstwa – zamiar – nie może być 
uznany za  formę stadialną popełnienia przestępstwa, ponieważ prze-
stępstwo musi być czynem, a nie wyłącznie nastawieniem psychicznym 
człowieka.

Do form stadialnych zaliczamy tylko przygotowanie, usiłowanie i doko
nanie.

2. Przygotowanie. Zgodnie z art. 16 § 1 KK przygotowanie zachodzi 
tylko wtedy, gdy sprawca w  celu popełnienia czynu zabronionego po-
dejmuje czynności mające stworzyć warunki do przedsięwzięcia czy-
nu zmierzającego bezpośrednio do  jego dokonania, w  szczególności 
w tym celu wchodzi w porozumienie z inną osobą, uzyskuje lub przy-
sposabia środki, zbiera informacje lub sporządza plan działania.

Przepis ten przewiduje dwie formy przygotowania:
•	przygotowanie w sensie ścisłym i
•	wejście w porozumienie.

W SENSIE ŚCISŁYM
Przygotowanie w sensie ścisłym polega na podjęciu 
czynności mających stworzyć warunki do przedsięwzięcia 
czynu zmierzającego bezpośrednio do dokonania 
czynu zabronionego, w szczególności na uzyskiwaniu 
lub przysposabianiu środków, zbieraniu informacji lub 
sporządzaniu planu działania. W definicji tej wylicza 
się przykładowo najbardziej typowe w praktyce formy 
przygotowania. Nie jest to jednak katalog zamknięty. 
Określone w przepisie czynności, aby mogły być uznane 
za przygotowanie, muszą być podjęte  w celu popełnienia 
czynu zabronionego. Strona podmiotowa przygotowania 
polega więc na zamiarze bezpośrednim ukierunkowanym 
na osiągnięcie tego celu. Tak więc identyczne obiektywnie 
zachowanie się może być, w zależności od tego, czy cel 
taki występuje, uznane bądź nieuznane za przygotowanie 
w rozumieniu art. 16 § 1 KK.

WEJŚCIE 
W POROZUMIENIE

Wejście w porozumienie 
w celu dokonania 
czynu zabronionego 
to porozumienie 
dwóch lub więcej 
osób, polegające 
na uzgodnieniu 
zamiaru popełnienia 
konkretnego 
przestępstwa.

PRZYGOTOWANIE
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3. Karalność przygotowania. Przygotowanie do przestępstwa jest 
karalne tylko wtedy, gdy ustawa tak stanowi (art. 16 § 2 KK). Ogól-
ną zasadą jest więc bezkarność przygotowania. Wyjątki od tej zasady są 
w polskim prawie karnym dość nieliczne. 

Kodeks karny przewiduje karalność przygotowania do:
•	wszczęcia wojny napastniczej (art. 117 KK),
•	 ludobójstwa (art. 118 KK),
•	zamachu przeciwko ludności (art. 118a § 1 i 2 w zw. z art. 126c § 2 KK),
•	zastosowania środka masowej zagłady (art. 120 w zw. z art. 126c § 2 KK),
•	stosowanie metod walki zakazanych przez prawo międzynarodowe 

(art. 122 w zw. z art. 126c § 2 KK),
•	zamachu na osoby naruszając prawo międzynarodowe (art. 123 w zw. 

z art. 126c § 2 KK),
•	przygotowanie do innych naruszeń prawa międzynarodowego (art. 124 

§ 1 w zw. z art. 126c § 3 KK),
•	zamachu na dobra kultury (art. 125 w zw. z 126c § 3 KK),
•	zamachu stanu (art. 127 § 2 KK),
•	usunięcia przemocą konstytucyjnego organu (art. 128 § 2 KK),
•	zamachu na jednostkę Sił Zbrojnych (art. 140 § 3 KK),
•	przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu (art. 168 i 175 

KK),
•	katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym (art. 173 § 1 

w zw. z art. 175 KK), 
•	handlu ludźmi (art. 189a KK),
•	wzięcia zakładnika (art. 252 § 2 KK),
•	prania brudnych pieniędzy (art. 299 § 1 i 2 w zw. z art. 299 § 6a KK),
•	 fałszowania dokumentów (art. 270 § 3 KK), 
•	 fałszowania pieniędzy lub papierów wartościowych (art. 310 § 4 KK),
•	przestępstw dezercji lub samouszkodzenia (art. 339 § 4 KK).

Kodeks karny zawiera również takie przepisy, które określają wpraw-
dzie samodzielne typy przestępstw, ale mogą być często zastosowane 
do sytuacji polegających w istocie na przygotowaniu do określonego prze-
stępstwa. Przykładowo polskie prawo karne nie przewiduje karalności 
przygotowania do zabójstwa. Jeżeli jednak ktoś w celu popełnienia za-
bójstwa nabywa bez zezwolenia broń palną, to  może ponieść odpowie-
dzialność za nielegalne posiadanie tej broni (art. 263 § 2 KK). Podobne 
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znaczenie ma przepis o przestępstwie udziału w związku lub zorganizo-
wanej grupie, mającym na celu popełnianie przestępstw (art. 258 KK).

4. Czynny żal – przygotowanie. Sprawca karalnego przygotowania 
może się uwolnić od  odpowiedzialności przez przejawienie czynne-
go żalu. Polega on na  dobrowolnym odstąpieniu od  przygotowania, 
w  szczególności na  zniszczeniu przygotowanych środków lub zapo-
bieżeniu wykorzystania ich w  przyszłości (art.  17 KK). Odstąpienie 
od przygotowania musi polegać na pewnym zewnętrznym zachowaniu 
się niweczącym stworzone uprzednio warunki dalszego działania. W ra-
zie przygotowania polegającego na wejściu w porozumienie czynny żal 
polegać musi na podjęciu istotnych działań zmierzających do zapobieże-
nia dokonaniu, a więc nie wystarczy samo zerwanie porozumienia.

W  odniesieniu do  karalnego przygotowania niektórych przestępstw 
przepisy części szczególnej stawiają wyższe wymagania dla skorzystania 
z dobrodziejstwa czynnego żalu (art. 131 § 2 KK).

5. Usiłowanie. Kolejnym stadium przestępstwa jest usiłowanie. Zgod-
nie z art. 13 § 1 KK odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnie-
nia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza 
do  jego dokonania, które jednak nie następuje. Według definicji za-
wartej w tym przepisie usiłowanie charakteryzuje występowanie trzech 
elementów. Są to:
•	zamiar popełnienia czynu zabronionego,
•	zachowanie się zmierzające bezpośrednio ku dokonaniu,
•	brak dokonania.

zamiar popełnienia czynu zabronionego

zachowanie zmierzające bezpośrednio ku dokonaniu

brak dokonania

USIŁOWANIE



27

Zamiar popełnienia czynu zabronionego może być zarówno zamia-
rem bezpośrednim, jak i ewentualnym. Możność usiłowania w zamia-
rze bezpośrednim nie budzi żadnych wątpliwości (kto „chcąc” popeł-
nić przestępstwo zmierza bezpośrednio do jego dokonania). Natomiast 
kwestia, czy możliwe jest usiłowanie przestępstwa z  zamiarem ewen-
tualnym jest sporna w doktrynie. Pomimo tych rozbieżności możność 
usiłowania z  zamiarem ewentualnym od  lat konsekwentnie przyjmuje 
orzecznictwo sądowe. Podkreśla się przy tym, że godzenia się sprawcy 
na spowodowanie skutku nie można domniemywać, lecz należy ustalić, 
iż istotnie zachodziło w psychice sprawcy.

PRZYKŁAD
Karol i Franek wrzucili Pawła do stawu, godząc się na to, że Paweł uto-
nie. W przypadku gdy Paweł utonie Karol i Franek popełnią umyślnie 
zabójstwo w  zamiarze ewentualnym. Jeżeli jednak Paweł nie utonie, 
to zachowanie Karola i Franka będzie zakwalifikowane jako usiłowanie 
zabójstwa w zamiarze ewentualnym.

Wymaganie w definicji usiłowania elementu zamiaru akcentuje, że in-
stytucja ta nie odnosi się do przestępstw nieumyślnych. Usiłowanie nie 
odnosi się również do  przestępstw popełnianych z  winy mieszanej, 
w których co do następstwa wystarczy wina nieumyślna (art. 9 § 3 KK).

Drugi element usiłowania – zachowanie się sprawcy – również bu-
dzi pewne problemy interpretacyjne. Artykuł 13 § 1 KK używa ogólne-
go sformułowania „zachowanie się sprawcy”, dlatego też należy uznać, 
że usiłowanie dotyczy zarówno przestępstw z działania, jak i z zanie-
chania. Usiłowanie w  formie zaniechania przy przestępstwach skut-
kowych (delicta per omissionem commissa) nie budzi wątpliwości, jest 
bowiem w  pełni możliwe nienastąpienie skutku, który sprawca chciał 
spowodować zaniechaniem ciążącego na nim obowiązku, albo też z jego 
wystąpieniem się godził.

PRZYKŁAD
Osoba trzecia zapobiega kradzieży, gdy ochroniarz opuścił posterunek, 
chcąc lub godząc się z nastąpieniem kradzieży.

Wątpliwa jest natomiast kwestia usiłowania przestępstw formalnych 
z zaniechania, z uwagi na wymóg bezpośredniości czynu.

Rozdział 3. Formy stadialne
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PRZYKŁAD
Nieudzielanie pomocy ofierze wypadku. W tym przypadku dokonanie 
realizuje się już w momencie nieudzielenia pomocy, bez względu na to, 
czy nastąpił skutek.

Trzeci element definicji usiłowania stanowi bezpośredniość. Jest 
to  najtrudniejszy do  bliższego określenia i  najbardziej kontrowersyj-
ny element tej definicji. Zachowanie się sprawcy może być tylko wtedy 
uznane za usiłowanie, jeżeli zmierza bezpośrednio do dokonania czynu 
zabronionego. Bezpośredniość zmierzania sprawcy do dokonania prze-
stępstwa oznacza, że  sprawca realizację swojego zamiaru przestępnego 
doprowadził do etapu bliskiego dokonaniu.

Pośrednie zmierzanie do  dokonania może być co  najwyżej przygo-
towaniem. Odróżnienie to jest bardzo ważne zwłaszcza dlatego, że usi-
łowanie jest w  zasadzie zawsze karalne, natomiast przygotowanie jest 
w zasadzie bezkarne. Stwierdzenie więc, że jakieś zachowanie jest przy-
gotowaniem albo że  jest usiłowaniem, najczęściej decyduje o  tym, czy 
grozi za  nie odpowiedzialność karna. Rzadziej (tj.  wtedy, gdy chodzi 
o przestępstwa karalne również w postaci przygotowania) stwierdzenie 
takie decyduje tylko o wysokości zagrożenia karą.

Przyjęta w  polskim prawie koncepcja przedmiotowo-podmiotowa 
oznacza rozszerzenie pola usiłowania na  czyny, które wprawdzie nie 
są  jeszcze początkiem dokonania, ale do  tego dokonania bezpośred-
nio prowadzą. Bezpośredniość należy oceniać przede wszystkim we-
dług kryteriów obiektywnych, a nie tylko według wyobrażenia sprawcy. 
Wymaga to bardzo dokładnej analizy okoliczności w celu ustalenia, czy 
istotnie zachowanie sprawcy stanowiło już akcję prowadzącą bezpośred-
nio do  realizacji skutku, czy też jeszcze etap wcześniejszy – przygoto-
wania do takiej akcji. Zagadnienie to ma bardzo istotne znaczenie, jego 
rozstrzygnięcie przesądza bowiem o odpowiedzialności karnej.

Czynności przygotowawcze karalne są  jedynie wyjątkowo – gdy 
ustawa tak stanowi, podczas gdy usiłowanie karalne jest „z  reguły”. 
W orzecznictwie SN kładzie się nacisk na to, aby zachowanie się spraw-
cy stanowiło „ostatnią czynność” poprzedzającą dokonanie (np.  wyr. 
z 22.9.1971 r., II KR 171/71, OSNKW 1972, Nr 2, poz. 32). Jest to wyraz 
obiektywistycznej interpretacji bezpośredniości.
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Nie jest możliwe stworzenie abstrakcyjnej formuły bezpośrednio-
ści. Należy ją  oceniać zawsze w  relacji do  konkretnego czynu zabro-
nionego. Dla odróżnienia usiłowania od przygotowania pomocnicze 
znaczenie może mieć ustalenie, że zachowanie się sprawcy nie polegało 
na czynnościach opisanych w definicji przygotowania (przysposobienie 
narzędzi, sporządzenie planów itp.), lecz wykraczało poza te czynności, 
zmierzając wprost do dokonania (zob. wyr. SN z 18.2.1997 r., III KKN 
132/96, Prok. i Pr. 1997, Nr 9, s. 1).

Brak dokonania jako element definicji usiłowania oznacza, że spraw-
ca nie zrealizował wszystkich znamion przestępstwa, w  szczególno-
ści nie osiągnął zamierzonego skutku. W związku z tym można mówić 
o usiłowaniu chybionym oraz o usiłowaniu zatamowanym.

USIŁOWANIE

CHYBIONE
np. sprawca strzelił 

do ofiary, lecz chybił

ZATAMOWANE
sprawcy przeszkodziły osoby trzecie, np. sprawca został 

obezwładniony w trakcie włamywania się do sklepu

Należy też odróżnić usiłowanie ukończone i  usiłowanie nieukoń-
czone. Rozróżnienie to ma istotne znaczenie ze względu na klauzulę nie-
karalności odstąpienia od usiłowania i czynnego żalu (art. 15 § 1 KK).

USIŁOWANIE

UKOŃCZONE
Sprawca wykonał wszystkie 
czynności mające prowadzić 

do zamierzonego celu, lecz skutku 
nie osiągnął.

NIEUKOŃCZONE
Sprawca zdołał zrealizować jedynie część działań 

mających doprowadzić do skutku (np. zdoła 
podać ofierze tylko jedną dawkę trucizny, gdy 
skutek zamierzał osiągnąć za pomocą większej 

liczby takich dawek).

6. Usiłowanie kwalifikowane. W wypadku gdy sprawca zamierzone-
go skutku nie osiągnął, lecz spowodował inny skutek, z którym co naj-
mniej się godził (np. usiłowanie zabójstwa, które spowodowało ciężkie 
uszkodzenie ciała), jego czyn podlega kumulatywnej kwalifikacji praw-
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nej związanej ze zbiegiem przepisów (art. 13 § 1 w zw. z art. 148 § 1 
i art. 156 § 1 KK).

Może też wystąpić sytuacja, gdy łagodniejszy skutek jest rezultatem 
działań objętych czynnym żalem. W tym wypadku bezkarność działań 
nie eliminuje odpowiedzialności za ten inny spowodowany skutek.

7. Zagrożenie karą. Usiłowanie zagrożone jest taką samą karą jak 
przestępstwo dokonane (art. 14 § 1 KK). W praktyce kary wymierzane 
za  usiłowanie w  konkretnych sprawach są  z  reguły niższe od  kar wy-
mierzanych za dokonanie przestępstwa. Podstawę do takiej praktyki daje 
treść art. 53 § 2 KK, według którego sąd, wymierzając karę, uwzględnia 
„rodzaj i  rozmiar ujemnych następstw przestępstwa”. W wypadku usi-
łowania następstwa takie najczęściej nie występują lub są mniejsze niż 
przy dokonaniu.

8. Usiłowanie nieudolne. Odmianą usiłowania jest usiłowanie nie-
udolne (art. 13 § 2 KK). Zachodzi ono wtedy, gdy dokonanie przestęp-
stwa od początku (ex ante) jest niemożliwe, o czym sprawca nie wie. Nie 
będzie więc nieudolnym, lecz nieudanym usiłowaniem niezrealizowanie 
celu przestępnego na skutek niewłaściwego użycia środków (np. nieuda-
ne odłączenie alarmu, co byłoby możliwe gdyby sprawca posiadał więk-
sze umiejętności) albo wystąpienia przeszkód, choćby sprawca nie mógł 
ich przewidzieć (np.  sprawca podał silnie działającą truciznę, na którą 
organizm ofiary okazał się wyjątkowo odporny i  ją wydalił) (zob. wyr. 
SN z 14.6.1973  r., I KR 91/73, OSNKW 1973, Nr 12, poz. 157 z glosą 
K. Daszkiewicz, PiP 1974, Nr 4, s. 173).

Istotą usiłowania nieudolnego jest to, że zachowanie się sprawcy obiek
tywnie nie zagraża dobru prawnemu i nie prowadzi do dokonania, nato
miast sprawca błędnie sądzi, że jest inaczej.

Karalność usiłowania nieudolnego wynika z  ujemnej oceny nasta-
wienia sprawcy, a także z faktu, że zachowanie jego jest sprzeczne z pra-
wem, choć nie może spowodować zamierzonego skutku. Błąd sprawcy 
powodujący niemożność dokonania zamierzonego przestępstwa doty-
czyć może wszystkich jego znamion. Ustawodawca jednak uznał za ce-
lową penalizację usiłowania nieudolnego jedynie z uwagi na brak (nie-
zdatność) przedmiotu zamachu lub użyte środki (art. 13 § 2 KK). Tak 
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więc karalne będzie np. włamanie się w zamiarze zaboru do pustego sej-
fu (error in obiecto) oraz próba zastrzelenia człowieka z broni niezdatnej 
do  oddania strzału (error in faciendo), natomiast pozostanie bezkarne 
usiłowanie przekupienia osoby, którą sprawca błędnie wziął za funkcjo-
nariusza publicznego (error in personam). Bezkarne jest też usiłowanie 
nieudolne, które z uwagi na warunki lub sposób działania nie stwarza 
żadnego zagrożenia dla dobra prawnego (np. nakłanianie do prostytu-
cji osoby uprawiającej ten proceder, próba znieważenia osoby za  po-
mocą słów odbieranych pozytywnie, usiłowanie popełnienia bigamii 
przez osobę, która nie wie, że  jej małżeństwo ustało na skutek śmierci 
współmałżonka).

Za usiłowanie nieudolne grozi w zasadzie taka sama kara jak za usiło-
wanie udolne, a więc kara przewidziana w ustawie za dokonanie dane-
go przestępstwa. Jednak art. 14 § 2 KK przewiduje, że w wypadku usi-
łowania nieudolnego sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie 
kary, a  nawet odstąpić od  jej wymierzenia. Stworzenie takich możli-
wości uzasadnione jest faktem, że  nieudolność usiłowania może mieć 
różny charakter. Niekiedy jest ono nieudolne tak dalece, że pociąganie 
usiłującego do odpowiedzialności karnej byłoby nonsensowne, np. jeżeli 
ktoś usiłuje zabić inną osobę przez magiczne obrzędy.

9. Czynny żal – usiłowanie. Nie podlega karze za usiłowanie ten, kto 
dobrowolnie odstąpił od czynu lub zapobiegł skutkowi stanowiącemu 
znamię czynu zabronionego (art. 15 § 1 KK). W zależności od stopnia 
zaawansowania usiłowania czynny żal może polegać albo na odstąpieniu 
od usiłowania, albo na zapobieżeniu skutkowi przestępnemu.

Najistotniejszym elementem klauzuli niekaralności jest dobrowol-
ność odstąpienia od  czynu lub zapobieżenia skutkowi. Według inter-
pretacji przeważającej w doktrynie i orzecznictwie sądowym zastosowa-
nie tej klauzuli nie jest zależne od etycznej oceny motywów odstąpienia 
lub czynnego żalu, gdyż decydującą rolę grają tutaj przedstawione już 
racje polityczno-kryminalne. Nie wyłącza więc zastosowania art.  15 
§ 1 KK to, że sprawca zapobiegł skutkowi z obawy przed odpowiedzial-
nością karną lub za namową osób trzecich (zob. wyr. SN z 5.1.1973 r., 
III KR 258/72, OSNKW 1973, Nr 7–8, poz. 92 oraz wyr. z 19.9.1989 r., 
III KR 166/89, OSNPG 1990, Nr 4, poz. 37). Natomiast odstąpienie lub 
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czynny żal nie zostaną uznane za dobrowolne, jeżeli spowodowane zo-
stały niemożliwością lub wystąpieniem przeszkody w  realizacji czy-
nu. Tak więc dobrowolność zachodzi wtedy, gdy w ocenie sprawcy mógł 
on czynu dokonać, ale z tego zrezygnował.

Bezskuteczny czynny żal, który nie zapobiegł naruszeniu dobra 
prawnego, nie stanowi już podstawy do  uchylenia karalności spraw-
cy. Jednak ze względu na starania sprawcy o zapobieżenie skutkowi sąd 
może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary (art. 15 § 2 KK).

Przewidzianą w art. 15 § 1 KK klauzulę niekaralności przepisy Czę-
ści szczególnej KK zaostrzają w odniesieniu do niektórych przestępstw 
dodatkowym wymogiem zawiadomienia organu powołanego do  ści-
gania o wszystkich istotnych okolicznościach popełnionego czynu. Do-
tyczy to  w  szczególności takich przestępstw, jak zamach na  niepodle-
głość państwa, usiłowanie usunięcia przemocą konstytucyjnego organu 
Rzeczpospolitej Polskiej i szpiegostwo, co odnosi się także do karalnych 
czynów przygotowawczych i  zmierza do ujawnienia przestępstwa oraz 
zapobieżenia jego popełnieniu.

Bezkarność zagwarantowana temu, kto przejawił czynny żal, obejmu-
je jedynie odpowiedzialność za usiłowanie, od którego sprawca odstą-
pił, lub którego skutkom zapobiegł. Nie wyklucza to odpowiedzialności 
za  skutki, które spowodował „po  drodze”. Jeżeli sprawca dobrowol-
nie odstąpił od  usiłowania zabójstwa, ale w  trakcie tego usiłowania 
spowodował uszkodzenie ciała ofiary – to  poniesie odpowiedzialność 
za uszkodzenie ciała.

Usiłujący, który przejawi skuteczny czynny żal, nie podlega odpowiedzial
ności za wcześniejsze przygotowanie usiłowanego czynu (art. 17 § 2 KK).


