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Michaá Beska

Wyáudzenie dotacji jako oszustwo kapitaáowe
Regulacja art. 297 Kodeksu karnego (kk), szeroko opisywana jako „oszustwo kapitaáowe”, obejmuje swą dyspozycją przestĊpstwa polegające na wyáudzeniach: kredytu,
poĪyczki pieniĊĪnej, porĊczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z porĊczenia lub gwarancji albo podobnego Ğwiadczenia pieniĊĪnego na okreĞlony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu páatniczego lub zamówienia publicznego.
Od 1 maja 2004 r., czyli od wejĞcia Polski do Unii Europejskiej, do naszego kraju
páynie szeroki strumieĔ Ğrodków pieniĊĪnych na modernizacjĊ paĔstwa oraz innowacyjne projekty mające wpáynąü na zwiĊkszenie konkurencyjnoĞci gospodarki Polski
w ramach UE i poza jej strukturami. Pozyskiwanie tych Ğrodków w sposób nie zawsze
legalny staje siĊ w naszym kraju coraz czĊstszą praktyką1. Wynikaü to moĪe przede
wszystkim z szerokiej ich dostĊpnoĞci, duĪej liczby Ğrodków oraz krótkiego terminu narzuconego przez UE m.in. agencjom rządowym (np. Polska Agencja Rozwoju
PrzedsiĊbiorczoĞci) oraz organom administracji samorządowej (np. urzĊdy marszaákowskie) do ich redystrybuowania, co nie zawsze wiąĪe siĊ z rzetelną kontrolą nad ich
wydatkowaniem przez podmioty do tego powoáane.
Czyn stypizowany w omawianym przepisie stanowi przestĊpstwo kierunkowe.
Oznacza to, Īe zachowanie przestĊpcze zachodzi juĪ w chwili záoĪenia czy wypeánienia
niezgodnego z prawdą pisemnego oĞwiadczenia, nie róĪnicując, jaki skutek ma wywoáaü dziaáanie sprawcy. Dla zaistnienia wskazanego czynu zabronionego nie jest wymagany skutek ani spowodowanie szkody majątkowej2.
Ponadto ustawodawca opisaá równieĪ czynnoĞü, jaką powinien wykonaü sprawca
przestĊpstwa: jest ona okreĞlona przez czasownik „przedkáada”, który naleĪy de¿niowaü jako dziaáania polegające na skáadaniu dokumentów bądĨ pisemnych oĞwiadczeĔ,
oddawaniu ich do przejrzenia bądĨ oceny, a takĪe inne formy postĊpowania z dokumentami czy teĪ oĞwiadczeniami w stosunku do osoby lub organu. PrzedáoĪenie dokumentu
faászywego bądĨ potwierdzającego nieprawdĊ, który obiektywnie nie byá w stanie spowodowaü uzyskania lub wykorzystania przez sprawcĊ czy inną osobĊ dotacji bądĨ subwencji, moĪe doprowadziü do odpowiedzialnoĞci karnej za nieudolne usiáowanie popeánienia przestĊpstwa z art. 297 § 1 kk3.
PrzestĊpstwo polegające na wyáudzeniu dotacji moĪe zostaü popeánione wyáącznie przez dziaáanie, a przedmiotem czynu przestĊpnego moĪe byü dokument4.
Dziaáanie sprawcy wypeániające dyspozycjĊ art. 297 kk musi polegaü m.in. na
przedáoĪeniu dokumentu poĞwiadczającego nieprawdĊ, to jest takiego, który zawiera
informacje niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym.
NaleĪy równieĪ stwierdziü, iĪ art. 297 kk nie stanowi lex specialis wobec art.
286 kk, z uwagi na fakt, iĪ ostatni przepis przewiduje skutek w postaci niekorzystnego
rozporządzenia mieniem. W art. 297 kk nie przewidziano skutku wskazanego wyĪej,
1
2
3
4

TakĪe przed 1 maja 2004 r. Polska korzystaáa z funduszy unijnych w ramach pomocy przedakcesyjnej.
D. Jagieááo, Oszustwa przetargowe, Zamówienia Publiczne, „Doradca” 2008/9/73.
TamĪe.
TamĪe.

V.

OCHRONA EKONOMICZNYCH INTERESÓW PAēSTWA

199

a do jego popeánienia niezbĊdne jest samo przedáoĪenie dokumentu w okreĞlonym celu,
jakim jest uzyskanie m.in. dotacji. Ustawodawca przewidziaá, iĪ popeánia przestĊpstwo
ten, kto przedkáada dokument, niezaleĪnie od tego, czy doprowadza tym zachowaniem
do powstania szkody po stronie rozdzielającego dotacjĊ. De facto przepis ten penalizuje
czynnoĞci przygotowawcze do podjĊcia ostatecznej decyzji o przyznaniu m.in. dotacji5. MoĪna przyjąü taką tezĊ z uwagi na fakt, Īe juĪ samo przedáoĪenie dokumentów,
choüby nie doprowadziáo do uzyskania Ğrodków pieniĊĪnych, wyczerpuje znamiona
przestĊpstwa opisanego w art. 297 § 1 kk, w przypadku zaĞ, gdy sprawca uzyskaá to
Ğwiadczenie, doprowadzając ten podmiot do niekorzystnego rozporządzenia mieniem,
bĊdzie odpowiadaá na podstawie art. 297 kk w zw. z art. 286 kk6.
Wymienione w art. 297 kk Ğwiadczenia, takie jak m.in. subwencje i dotacje, odnosiü naleĪy do Ğrodków wypáacanych z funduszy Unii Europejskiej, przyjąü bowiem
moĪna, Īe dotacje wspólnotowe są elementem polskiego obrotu gospodarczego i podlegają ochronie prawnokarnej na równi z subwencjami i dotacjami pochodzącymi ze
Ğrodków krajowych7.
Mając na uwadze wskazaną wyĪej tezĊ, naleĪy uznaü, Īe sáuĪby paĔstwowe powoáane do ochrony ekonomicznych interesów paĔstwa są uprawnione do Ğcigania przestĊpstw kapitaáowych.
W myĞl art. 5, ust. 1 pkt. 2, lit. b Ustawy z dnia 24 maja 2002 roku o Agencji
BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2002 r., Nr 74, poz.
676) do zadaĔ ABW naleĪy m.in. rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestĊpstw godzących w podstawy ekonomiczne paĔstwa oraz Ğciganie ich sprawców.
Zwrot rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestĊpstw godzących w podstawy
ekonomiczne paĔstwa oznacza przestĊpstwa mogące spowodowaü w mieniu jednostek sektora ¿nansów publicznych, jednostek do niego nienaleĪących, lecz otrzymujących Ğrodki publiczne (takie jak subwencje i dotacje), oraz przedsiĊbiorców z udziaáem
Skarbu PaĔstwa lub jednostek samorządu terytorialnego szkodĊ w wielkich rozmiarach.
MoĪna wiĊc uznaü, iĪ cytowany przepis wskazuje, Īe są to przestĊpstwa, których skutkiem jest bądĨ moĪe byü naruszenie lub naraĪenie dobra prawnego, jakim jest prawidáowe funkcjonowanie gospodarki, co mogáoby doprowadziü do ujemnych konsekwencji gospodarczych na skalĊ krajową8.
NaleĪy jednak zauwaĪyü, iĪ de¿nicja ta wymaga pewnej transformacji poprzez
ustalenie wyĪszego progu groĪącej szkody, a wiĊc nie „znacznej”, a „wielkiej szkody”
w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, czyli szkody, której wartoĞü w chwili popeánienia czynu zabronionego przekracza 1 000 000 zá9. Stąd teĪ, mając na uwadze fakt,
Īe w wiĊkszoĞci przypadków wartoĞü subwencji oraz dotacji przekracza 1 000 000 zá,
takĪe Agencja BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego, jak byáo powiedziane, w zakresie swojej wáaĞciwoĞci rzeczowej posiada uprawnienia do Ğcigania tego rodzaju przestĊpstw.
Praktyczną egzempli¿kacją realizacji uprawnieĔ ABW w zakresie Ğciągania tzw.
oszustw dotacyjnych stanowi postĊpowanie RSD 15/09 prowadzone przez DelegaturĊ
5

B. KurzĊpa, Oszustwo gospodarcze, „Prokuratura i Prawo”, 1998/5/43.
M. Kijak, Winna lekkomyĞlnoĞü, „Przetargi Publiczne”, 2008/2/20.
7
B. Kunicka-Michalska, Wyáudzenia i przestĊpstwa zbliĪone godzące w budĪety wspólnotowe. Regulacje
polskiego prawa karnego, „Przegląd Prawa Karnego”, 2005/24/7.
8
P. Pająk, Kontrola operacyjna do kontroli konstytucyjnej, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych”,
2010/2/163.
9
TamĪe.
6
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ABW w àodzi pod nadzorem Prokuratury Rejonowej àódĨ–ĝródmieĞcie. W dniu
4 grudnia 2009 r. prokuratura ta wszczĊáa postĊpowanie przygotowawcze oraz przekazaáa je do prowadzenia Wydziaáowi PostĊpowaĔ Karnych Delegatury ABW w àodzi.
PostĊpowanie to dotyczyáo usiáowania doprowadzenia àódzkiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A. (àARR) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 6 502 200 zá z tytuáu do¿nansowania ze Ğrodków publicznych, w celu osiągniĊcia korzyĞci majątkowej, po uprzednim wprowadzeniu w báąd jej pracowników co do
warunków umowy o do¿nansowanie zawartej 30 grudnia 2008 r., tj. o czyn z art. 13
§ 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 i art. 11 § 2 kk.
W toku przedmiotowego postĊpowania ustalono, iĪ do Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego wpáynąá wniosek o do¿nansowanie w ramach dziaáania PO IG
4.4 - Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej.
4 Inwestycje w innowacyjne przedsiĊwziĊcia programu operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007 - 2013, który to wniosek záoĪyáa ¿rma X10. W dniu 5 wrzeĞnia
2008 r. Polska Agencja Rozwoju PrzedsiĊbiorczoĞci podpisaáa z àódzką Agencją
Rozwoju Regionalnego S.A. w àodzi umowĊ wsparcia 5/RIF/POIG/2008, na mocy
której PARP zleciá àARR S.A. wykonywanie zadaĔ związanych z realizacją dziaáaĔ
w zakresie wyĪej wymienionego programu. NastĊpnie PARP zawará z ¿rmą X umowĊ
na do¿nansowanie inwestycji.
W trakcie prowadzenia przedmiotowego postĊpowania ustalono, Īe okres kwali¿kowalnoĞci wydatków dla projektu realizowanego przez ¿rmĊ X rozpocząá siĊ 1
sierpnia 2008 r. i trwaá do 31 grudnia 2009 r. Okres kwali¿kowalnoĞci jest to czas, w
którym bene¿cjent umowy, w tym przypadku ¿rma X, moĪe dokonywaü wydatków
w ramach projektu, co pod wzglĊdem ksiĊgowym oznacza, Īe ¿rma X powinna otrzymaü faktury za wykonane na jej rzecz dostawy i usáugi w terminie od 1 sierpnia 2008 r. do
31 grudnia 2009 r. Jednak nie tylko faktury powinny byü wystawione w wyĪej wymienionym okresie. RównieĪ wszelkie prace i usáugi przewidziane we wniosku o do¿nansowanie projektu, związane z projektem opisanym w umowie, powinny byü w tym
okresie wykonane. JeĞli którakolwiek z czĊĞci inwestycji rozpoczĊáaby siĊ przed 1 sierpnia 2008 r., to ich koszt nie byáby objĊty do¿nansowaniem ze Ğrodków z UE. Jedynie
postĊpowania dotyczące wyboru ewentualnych wykonawców i dostawców towarów
okreĞlonych w projekcie mogą odbyü siĊ przed okresem kwali¿kowalnoĞci – w tym
przypadku przed 1 sierpnia 2008 r.
Podczas prowadzenia Ğledztwa ustalono, Īe ¿rma X zobowiązaáa siĊ do wykonania siedemnastu inwestycji w ramach przedstawionego projektu. JednoczeĞnie z treĞci umowy zawartej przez ¿rmĊ X z PARP wynikaáo, iĪ do wykonania przedmiotowych inwestycji niezbĊdny jest kaĪdorazowy wybór najkorzystniejszego oferenta spoĞród co najmniej trzech, chyba Īe w kraju dziaáalnoĞü gospodarczą prowadzi tylko jeden
podmiot, który Ğwiadczy usáugi okreĞlone w projekcie. W takim wypadku wykonawcą
mogáa zostaü tylko ta ¿rma, która wykonuje przedmiotowe prace, a ¿rma X zostanie
zwolniona na podstawie podpisanej wczeĞniej umowy z PARP z wyboru wykonawcy.
Przedstawiciele ¿rmy X ustalili, iĪ o wyborze oferenta bĊdą decydowaáy wyniki
przetargów. Jednym z kryteriów byáa cena. Kierownictwo ¿rmy X zorganizowaáo szes10
Projekty inwestycyjne związane z zastosowaniem nowych rozwiązaĔ technologicznych, produktowych,
usáugowych lub organizacyjnych (rozwiązania technologiczne i organizacyjne stosowane na Ğwiecie nie
dáuĪej niĪ 3 lata). Projekty szkoleniowe oraz doradcze niezbĊdne dla realizacji projektów inwestycyjnych.
Tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami – Ĩródáo: http://www.parp.gov.pl/
index/index/592.
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naĞcie przetargów. CzternaĞcie z nich wygraáa ¿rma Y, która w kaĪdym przypadku záoĪyáa oferty od 10 do 15 proc. niĪsze od konkurencji. Dwa pozostaáe przetargi wygraáy
inne podmioty gospodarcze, a jednego przetargu w ogóle nie zorganizowano z uwagi
na to, iĪ w kraju byá tylko jeden podmiot, który Ğwiadczyá okreĞlone usáugi. Ponadto
ustalono, iĪ ¿rma Y záoĪyáa swoje oferty do wszystkich przetargów organizowanych
przez ¿rmĊ X. Zwery¿kowano procesowo równieĪ pozostaáych oferentów, którzy záoĪyli oferty w postĊpowaniach, w których wygraá podmiot Y. W wyniku przeprowadzonych czynnoĞci ustalono, iĪ we wszystkich czternastu postĊpowaniach przetargowych
udziaá braáy te same podmioty, tj.: ¿rmy A i B. Kierownicy tych podmiotów okazali siĊ
byáymi wspóápracownikami ¿rmy Y. Ustalono równieĪ, Īe ¿rma Y rozpoczĊáa dziaáalnoĞü w 2005 r., Īe zatrudnia trzech pracowników, w tym prezesa i wiceprezesa, a oferty
záoĪone przez ten podmiot w przetargach organizowanych przez ¿rmĊ X przewidywaáy
wykonanie prac specjalistycznych, montaĪowych oraz produkcyjnych.
W wyniku dalszych czynnoĞci procesowych wykazano, iĪ niemal wszystkie
prace, które zgodnie z umową o do¿nansowanie Ğrodków powinny rozpocząü siĊ po
1 sierpnia 2008 r. zostaáy wykonane de facto przed tym terminem, a wykonaáa je ¿rma Y.
Ta sama ¿rma, wystawiáa na ¿rmĊ X faktury za wykonanie prac objĊtych czternastoma postĊpowaniami przetargowymi, ale juĪ w okresie kwali¿kowalnoĞci wydatków.
Ponadto prace, o których mowa wyĪej, wykonywali na rzecz ¿rmy Y podwykonawcy,
pomimo iĪ umowa pomiĊdzy ¿rmą X a PARP wprowadzaáa zakaz podwykonawstwa.
Rzecz jasna, Īe przedstawiciele ¿rmy X wykorzystywali faktury wystawione przez
¿rmĊ Y do rozliczeĔ z PARP w ramach wniosku o do¿nansowanie inwestycji.
Wszystkie wyĪej wskazane fakty skutkowaáy wnioskiem do prokuratury o przedstawienie zarzutów m.in. dla kierownictwa ¿rmy X i Y oraz A i B. Kierownikom ¿rm
X oraz Y Prokuratura Rejonowa àódĨ-ĝródmieĞcie przedstawiáa zarzuty poĞwiadczenia nieprawdy w dokumentach oraz uĪycia ich w celu wyáudzenia dotacji z art. 271 § 1
kk, art. 297 § 1 kk w zw. z art. 271 kk i art. 273 kk w zw. z art. 12 kk i art. 11 § 2 kk; kierownikom ¿rm A i B – zarzut poĞwiadczenia nieprawdy w dokumentach w celu pomocnictwa do wyáudzenia dotacji z art. 271 § 1 kk w zw. z art. 18 § 3 kk i art. 297 § 1 kk
w zw. z art. 12 kk i art. 1 § 2 kk; inspektorowi nadzoru oraz pracownikom ¿rmy
X zarzuty poĞwiadczenia nieprawdy w dokumentach z art. 271 § 1 kk.
W toku dalszych czynnoĞci procesowych ustalono, iĪ w jedynej inwestycji,
w której ze wzglĊdów formalnych (brak innych oferentów) nie odbyá siĊ przetarg, równieĪ doszáo do nieprawidáowoĞci, polegających na sfaászowaniu umowy oraz dokumentów ksiĊgowych. InwestycjĊ tĊ wykonywaáa dla ¿rmy X ¿rma C na podstawie umowy
z 2007 r. (przed okresem kwali¿kowalnoĞci wydatków) na kwotĊ okoáo 2 700 000 zá.
Jednak w krótkim czasie po podpisaniu umowy pomiĊdzy bene¿cjentem – podmiotem X a PARP na do¿nansowanie inwestycji, ¿rma X rozwiązaáa umowĊ z ¿rmą C,
pomimo iĪ ¿rma C niemal w caáoĞci wykonaáa zadanie. JednoczeĞnie ¿rma X podpisaáa kolejną umowĊ z ¿rmą C na wykonanie tych samych prac, o wartoĞci okoáo
4 100 000 zá, ale juĪ w okresie objĊtym kwali¿kowalnoĞcią wydatków. Po wery¿kacji wskazanych wyĪej informacji, ustalono, iĪ ¿rma X wystawiáa w tym samym czasie fakturĊ sprzedaĪy produkowanych przez siebie wyrobów na rzecz ¿rmy C na kwotĊ
1 400 000 zá, którą to ¿rma C zapáaciáa. Oznaczaáo to, iĪ nadpáata za inwestycjĊ w wyĪej
wskazanej kwocie wróciáa do ¿rmy X. Poza tym towar zamówiony przez ¿rmĊ C nigdy
nie dotará z ¿rmy X do zamawiającego.
Wskutek podjĊtych czynnoĞci procesowych w sprawie RSD 15/09 do przekazania
Ğrodków pieniĊĪnych na konto bene¿cjenta dotacji nie doszáo.
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Mając na uwadze zebrany w tej sprawie materiaá dowodowy, prokuratura przedstawiáa wáaĞcicielom ¿rmy X i C zarzuty usiáowania oszustwa i wyáudzenia dotacji w stosunku do mienia znacznej wartoĞci w warunkach czynu ciągáego z art. 13 § 1 kk w zw.
z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk i art. 12 kk w zw. z art. 11 § 2 kk
oraz zarzut poĞwiadczenia nieprawdy w dokumentach w celu pomocnictwa do wyáudzenia dotacji z art. 271 § 1 kk w zw. z art. 18 § 3 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z usiáowaniem
oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartoĞci w warunkach czynu ciągáego z art. 13
§ 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 294 § 1 kk i art. 12 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.
W dniu 31 grudnia 2010 r. prokuratura skierowaáa do Sądu OkrĊgowego w àodzi
akt oskarĪenia przeciwko podejrzanym. Czterech z nich przyznaáo siĊ do popeániania
czynu i w trybie art. 335 kpk dobrowolnie poddaáo siĊ odpowiedzialnoĞci karnej (wyrok
prawomocny)11.
Opisane postĊpowanie karne jest przykáadem potwierdzającym tezy stawiane
przez autora tekstu co do przedmiotowej i podmiotowej strony czynu zabronionego
penalizowanego w art. 297 kk. Zachowanie kierowników ¿rmy X, Y oraz C jednoznacznie wskazuje na fakt popeánienia przestĊpstwa kierunkowego. Samo kodeksowe
„przedáoĪenie” przez te osoby faktur, umów oraz protokoáów zdawczo--odbiorczych
prac przed wáaĞciwymi organami, jakimi w tym przypadku byáy Polska Agencja
Rozwoju PrzedsiĊbiorczoĞci oraz àódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., stanowiáo przesáankĊ do przedstawienia przez prokuraturĊ zarzutów. Sprawcy wypeánili swoim zachowaniem znamiĊ czynu zabronionego opisanego art. 297 kk, poniewaĪ
„przedáoĪyli” dokument, a cytując wyrok Sądu Apelacyjnego w àodzi z 26 lipca 2000 r.
II AKa 93/00, stwierdziü naleĪy, iĪ: (…) na zaistnienie przestĊpstwa oszustwa kredytowego (dotacyjnego) wystarczy, Īe starający siĊ o kredyt (dotacjĊ) przedstawi choü
jeden faászywy lub stwierdzający nieprawdĊ dokument, choü jedno nierzetelne oĞwiadczenie12.
Oceniając przedstawiony wyĪej stan faktyczny, naleĪy jednoznacznie stwierdziü,
iĪ „przedáoĪenie” nie miaáo charakteru nieudolnego. Przeciwnie, sprawcy czynu dochowali wszelkiej starannoĞci przy sporządzeniu poĞwiadczających nieprawdĊ dokumentów, kierowanych do àARR S.A. i PARP, które to dysponowaáy Ğrodkami. Wszystkie
wskazane dokumenty byáy „dopasowywane” do okresu kwali¿kowalnoĞci wydatków.
Sprawcy opisanego czynu, dziaáając w celu osiągniĊcia korzyĞci majątkowej oraz
wprowadzając w báąd organ dysponujący Ğrodkami z UE, swoim zachowaniem wypeánili równieĪ znamiona czynu zabronionego opisanego w art. 286 kk, czyli oszustwa.
Pomimo iĪ nie doszáo do przesuniĊcia Ğrodków pieniĊĪnych wielkiej wartoĞci (powyĪej
1 000 000 zá) z uwagi na podjĊte przez ABW dziaáania, sprawcom czynu przedstawiono
zarzuty z art. 286 kk, mając na uwadze ich dąĪenie do popeánienia czynu zabronionego skutkującego przesuniĊciem Ğrodków ¿nansowych. Dlatego teĪ czyn sprawców
opisano jako usiáowanie wyáudzenia Ğrodków poprzez „przedáoĪenie” dokumentów
w tym celu, a w związku z przytoczonymi przesáankami, wskazanym osobom przedstawiono zarzut popeánienia przestĊpstwa z art. 13 kk w zw. z art. 286 kk w zw. art.
297 kk w zw. z art. 271 kk Mając na uwadze stawianą przez autora tezĊ, Īe art. 297
Wskazane postĊpowanie przygotowawcze, jest pierwszym prawomocnie zakoĔczonym Ğledztwem
(dobrowolne poddanie siĊ odpowiedzialnoĞci karnej) prowadzonym przez AgencjĊ BezpieczeĔstwa
WewnĊtrznego, które zostaáo wszczĊte w sprawie popeánienia przestĊpstwa tzw. oszustwa kapitaáowego
penalizowanego w art. 297 kk w odmianie dotacyjnej.
12
„Prokuratura i Prawo” - wká., 2002/1/24.
11
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kk nie jest formą szczególną czynu zabronionego opisanego w art. 286 kk, zabieg
ten wydaje siĊ sáuszny. Pogląd ten równieĪ podzieliá Sąd Apelacyjny we Wrocáawiu
w wyroku z 3 wrzeĞnia 2009 r. (II AKa 105/09), stwierdzając iĪ: (…) w wypadku,
gdy ¿kcyjną” fakturĊ VAT wystawiono wyáącznie dla przestĊpczych celów pozapodatkowych, np. dla wyáudzenia kredytu lub dotacji dla siebie lub innej osoby albo
dla doprowadzenia innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez
¿ngowanie dobrej kondycji gospodarczej i wiarygodnoĞci kontrahenta umowy, to
wystawca takiej faktury lub osoba posáugująca siĊ nią powinny nadal odpowiadaü
na podstawie przepisów ustawy karnej innej niĪ kks (np. z art. 297 k.k. lub z art. 286
§ 1 k.k.)13. Prokuratura Rejonowa àódĨ-ĝródmieĞcie, zdaniem autora, sáusznie stanĊáa na stanowisku, aby sprawcom przedstawiü zarzut popeánienia czynu zabronionego opisanego w art. 294 kk. Jest to typ kwali¿kowany przestĊpstw opisanych m.in.
w art. 278 kk i art. 286 kk. Czyn podejrzanych wypeániá dyspozycje art. 286 kk, tzn.
miaáo miejsce usiáowanie wprowadzenia w báąd w celu uzyskania korzyĞci majątkowej. W tym przypadku byáo to usiáowanie wyáudzenia korzyĞci wielkiej wartoĞci, czyli w myĞl art. 115 § 6 kk, ponad 1 000 000 zá. UwzglĊdniając przytoczone
w niniejszym artykule tezy oraz stan faktyczny, jaki zostaá ustalony w toku prowadzenia czynnoĞci procesowych w przedmiotowej sprawie, nie ma wątpliwoĞci, Īe
przestĊpczoĞü gospodarcza weszáa na nowe tory. Wskutek napáywu znacznych Ğrodków celowych z budĪetu UE, osoby pragnące nielegalnie zdobyü Ğrodki pieniĊĪne,
nie muszą dokonywaü oszustw kapitaáowych polegających na wyáudzaniu kredytów,
poĪyczek bądĨ innych Ğrodków, którymi dysponują prywatne instytucje ¿nansowe.
Popeánienie takich przestĊpstw jest doĞü áatwe do wykrycia, np. wtedy, gdy sprawca,
który dopuszcza siĊ takiego czynu, nie spáaca kredytu lub poĪyczki. Wynika to gáównie z zabezpieczeĔ, jakimi dysponują prywatne instytucje ¿nansowe.
Oszustwo kapitaáowe, polegające na wyáudzeniu bądĨ usiáowaniu wyáudzenia
dotacji lub subwencji celowej, jest natomiast konstrukcyjnie wyra¿nowane i popeániane czĊsto przez grupĊ osób, które muszą sporządziü kilkadziesiąt bądĨ kilkaset
dokumentów poĞwiadczających nieprawdĊ. Osoby te muszą równieĪ prowadziü dziaáalnoĞü gospodarczą, wiĊc w proceder przestĊpczy zaangaĪowanych jest równieĪ kilkanaĞcie podmiotów gospodarczych. Do popeánienia przestĊpstwa nie wystarczy juĪ
tylko sam „dowód osobisty”. Taki stan rzeczy powoduje, iĪ sáuĪby zajmujące siĊ Ğciganiem sprawców m.in. przestĊpstwa oszustwa kapitaáowego w jego odmianie dotacyjnej, muszą wykonywaü swoje zadania wielotorowo, a co za tym idzie – w sposób dáugotrwaáy. Zdarza siĊ (tak jak w omawianym przypadku), Īe dziaáania organów Ğcigania
zapobiegają niekorzystnemu rozporządzaniu mieniem.
SkáonnoĞü do pozyskania „áatwych” pieniĊdzy z UE moĪe wynikaü, zdaniem
autora, takĪe z niedostatecznych mechanizmów kontroli nad wydatkowaniem przedmiotowych Ğrodków. Tam, gdzie wery¿kacja wniosków odbywa siĊ wyáącznie na
zasadzie badania dokumentów, bez odwoáania siĊ do stanu faktycznego inwestycji,
nieuchronnie prowadzi do naduĪyü podobnych do opisanych na kanwie Ğledztwa RSD
15/09.
WątpliwoĞci budziü moĪe sposób oceny (w przytoczonym przez autora przykáadzie) wniosków o dotacjĊ np. pod kątem ich innowacyjnoĞci. Szczególnie naleĪy
zwróciü uwagĊ na rolĊ tzw. ekspertów, oceniających z ramienia instytucji dystrybuBiuletyn Sadu Apelacyjnego we Wrocáawiu – Orzecznictwo Apelacji Wrocáawskiej – 2010/4/201, Ĩródáo:
http://www.wroclaw.sa.gov.pl/pl/dokumenty/orzecznictwo.
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ujących Ğrodki z UE, oraz wnioski pod kątem ich konkurencyjnoĞci i innowacyjnoĞci.
Nierzadko zdarza siĊ, iĪ prowadzą oni równieĪ dziaáalnoĞü gospodarczą o charakterze
konsultingowym, czyli np. sporządzają za bene¿cjenta wnioski o dotacjĊ, co budzi wątpliwoĞci co do ich bezstronnoĞci przy podejmowaniu decyzji dotyczących innowacyjnoĞci okreĞlonych rozwiązaĔ.
Jednak najwiĊkszą bolączką w dystrybuowaniu Ğrodków pozyskanych z UE jest
niedotrzymywanie terminów, które są ustalane w umowach zawieranych z bene¿cjentami. Umowy te zakreĞlają daty wprowadzenia programów inwestycyjnych oraz wykorzystania przyznanych im Ğrodków. Niewydolny system powoduje skracanie terminów
realizacji inwestycji dla potencjalnych bene¿cjentów. Niejednokrotnie dochodzi do tak
kuriozalnych sytuacji, Īe podmiot starający siĊ o dotacjĊ podejmuje decyzjĊ o wycofaniu siĊ z projektu (pomimo poniesionych juĪ kosztów sporządzenia wniosku o do¿nansowanie), poniewaĪ rozpoczĊcie wdraĪania programów dotacyjnych jest przekáadane
w czasie (z winy podmiotów dystrybuujących Ğrodki), a bene¿cjentowi pozostaje np.
o poáowĊ krótszy czas na wdroĪenie projektu. Jest to niemoĪliwe do wykonania, dlatego
potencjalny bene¿cjent staje przed wyborem, czy antydatowaü dokumenty i „przedáoĪyü” przed podmiotem dysponującym Ğrodkami, czym naraĪa siĊ ma odpowiedzialnoĞü
karną z art. 297 kk, czy wycofaü siĊ z projektu, co spowoduje stratĊ ¿nansową z tytuáu
juĪ podjĊtych dziaáaĔ.
DąĪąc do zmiany opisanego stanu rzeczy, naleĪy wedáug autora przede wszystkim zmieniü zasady zatrudniania pracowników w instytucjach zajmujących siĊ rozdzielaniem Ğrodków pozyskanych z UE. Na stanowiskach kontrolerskich powinni byü
zatrudniani ludzie z odpowiednią wiedzą, kierunkowym wyksztaáceniem oraz niezbĊdnym doĞwiadczeniem w zakresie opiniowania wniosków i oceny rzetelnoĞci dokumentów przedkáadanych przez potencjalnych bene¿cjentów. Poza tym kontrola projektów
powinna obejmowaü równieĪ okresowe niezapowiedziane wizyty osób nadzorujących
miejsce inwestycji z protokolarnym opisem stanu zaawansowania prac nad projektem.
Wydaje siĊ, iĪ zasadne byáoby takĪe rozwaĪenie ustawowych zmian w statusie tzw. ekspertów oceniających wnioski o dotacje pod kątem ich innowacyjnoĞci i konkurencyjnoĞci. Wedáug autora, powinni oni uzyskaü status funkcjonariusza publicznego oraz
zakaz wykonywania dziaáalnoĞci gospodarczej; wówczas proponowana zmiana w tym
zakresie spowodowaáaby wydawanie obiektywnych i niebudzących zastrzeĪeĔ decyzji co do innowacyjnoĞci proponowanych we wnioskach o do¿nansowanie rozwiązaĔ. Skutkowaáoby to równieĪ zmniejszeniem ryzyka dowolnoĞci w ocenie wniosków.
Zasadne wydaje siĊ takĪe wprowadzenie odgórnych terminów wdraĪania programów
dotacyjnych przez podmioty, które dysponują Ğrodkami z UE. Takie rozwiązanie spowodowaáoby, Īe bene¿cjenci nie byliby zmuszani do „dopasowywania” dokumentów
¿nansowych związanych z projektem do nierealnych terminów narzucanych im przez
dysponenta Ğrodków.
Wskazane przez autora propozycje zmian są wynikiem ustaleĔ poczynionych
w toku wykonywania czynnoĞci procesowych w ramach postĊpowania karnego RSD
15/09. Analiza faktów przytoczonych w niniejszym artykule dokonana pod kątem
wspóápracy pomiĊdzy podmiotami dystrybuującymi Ğrodki z UE a bene¿cjentami tych
Ğrodków, jednoznacznie wskazuje na uchybienia podczas realizowania wypáat z funduszy unijnych. UchybieĔ tych moĪna byáoby uniknąü, wprowadzając proponowane przez
autora zmiany.
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Streszczenie
Przedmiotem publikacji jest regulacja prawna oszustwa kapitaáowego opisana
w art. 297 kk. Autor dokonaá analizy przepisu pod kątem wáaĞciwoĞci rzeczowej
Agencji BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego, mając na uwadze praktykĊ stosowania wskazanego rozwiązania prawnego na przykáadzie postĊpowania przygotowawczego RSD
15/09. ĝledztwo zostaáo wszczĊte w sprawie usiáowania wyáudzenia dotacji ze Ğrodków
z UE. Rozwiązania przyjĊte w regulacji art. 297 kk wydają siĊ niezbĊdne oraz wystarczające do prawidáowej ochrony ekonomicznych interesów paĔstwa. ZastrzeĪenia
jednak moĪe budziü procedura przekazywania podmiotom gospodarczym Ğrodków
z funduszy UE, a przede wszystkim ocena wniosków dotacyjnych skáadanych przez
potencjalnych bene¿cjentów do organów, których zadaniem jest rozdzielanie przyznanych Polsce Ğrodków pieniĊĪnych.

Abstract
The article is devoted to the regulation of capital fraud speci¿ed in Art. 297 of
the Penal Code. The mentioned regulation is analysed in the light of the ABW’s statutory powers and bearing in mind the practice of applying Art. 297 of the Penal Code
in the case of preparatory proceedings No. RSD 15/09 conducted by the Department of
Criminal Proceedings (branch of the Internal Security Agency) in àódĨ. The investigation in question was initiated in the case of attempted swindling the subsidies out of the
European Union. The solution adopted in regulation seems to be necessary and suf¿cient for the proper protection of the economic interests of the State. However, the procedure of handing down the European Union’s funding to economic entities may arouse
some reservations, in particular the evaluation of grant applications which are submitted by potential bene¿ciaries to the authorities responsible for allocation of funds granted to Poland.

