
STATUS PRAWNY RADNEGO 

Podstawa prawna : 

Artykuł 25. 1. <51) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 
Dz.U.01.142.1591 (z póź. zm.) w brzmieniu: 

,,W związku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej 
przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych." 

KOMENTARZ: 

Rady gmin są organami władzy publicznej, a radni pełnią funkcję publiczną, 
podlegają ochronie przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. [...] Radny 
uznawany jest więc za funkcjonariusza publicznego. 

Na gruncie prawa cywilnego radny jest uznawany za funkcjonariusza 
samorządu terytorialnego, a więc za funkcjonariusza publicznego, gdyż 
samorząd terytorialny jest związkiem publiczno-prawnym. 

Ogólnie mówiąc, przedmiotem regulacji zawartej w tym przepisie są 
uprawnienia związane z mandatem radnego (uprawnienia radnych). 

Ustawa samorządowa nie przesądza, czy radny jest "funkcjonariuszem 
publicznym", czy tylko korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla takich 
funkcjonariuszy. Na gruncie prawa karnego sprawa ta nie budzi jednak żadnych 
wątpliwości, jako że w ort. 115 § 13 pkt 2 kodeksu karnego wyraźnie 
powiedziano, iż funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu tego kodeksu jest 
również radny. 

Jakkolwiek ustawa samorządowa nie mówi tego wprost, jest oczywiste, iż 
zapis mówiący o "ochronie przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych" 
odsyła do przepisów kodeksu karnego. 

W świetle przepisów tego kodeksu radny, jako funkcjonariusz publiczny, 
korzysta z ochrony przed: 

1) czynną napaścią podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków 
służbowych (tu: funkcji radnego), tzn. wykonywaniem czynności, które 
należą do zakresu działania (kompetencji) danego funkcjonariusza 
publicznego. Czynna napaść jest takim zachowaniem się innej osoby, 
które polega na gwałtownym działaniu zmierzającym przynajmniej do 
naruszenia nietykalności cielesnej albo do dalej idących skutków. 
Przestępstwo to jest tzw. przestępstwem formalnym (bezskutkowym), 
zostaje więc popełnione niezależnie od tego, czy sprawca osiągnie 
zamierzony skutek; czynem karalnym jest tu bowiem już sam zamach 
na funkcjonariusza publicznego, np. próba uderzenia lub kopnięcia 
radnego, rzucenia weń kamieniem itp. Nie jest także konieczne, aby 
zamach ów miał miejsce w czasie pełnienia tych obowiązków; 



wystarcza, że pozostaje w rzeczowym (merytorycznym) związku z nimi. 
Sankcje karne za czynną napaść określono w art. 222 i 223 kodeksu 
karnego. 

2) czynnym oporem, czyli użyciem przemocy lub groźby bezprawnej w 
celu zmuszenia funkcjonariusza do zaniechania prawnej czynności 
służbowej. Przestępstwo to polega na próbie zmuszenia 
funkcjonariusza publicznego do rezygnacji z określonego działania (np. 
z udziału w sesji, zamiaru wniesienia projektu uchwały rady lub 
głosowania za takim projektem) przy użyciu siły fizycznej (przemocy) 
lub groźby karalnej, tj. grożenia radnemu: 

- popełnieniem przestępstwa na jego szkodę lub szkodę najbliższych mu 
osób (art. 190 k.k), 

- spowodowaniem postępowania karnego albo rozgłoszeniem wiadomości 
uwłaczającej czci radnego lub jego najbliższych (art. 115 § 12 k.k), 
wzbudzającym w zagrożonym uzasadnioną obawę, że groźba ta będzie 
spełniona. Za przestępstwo to grozi kara pozbawienia wolności do lat 
3, a w pewnych przypadkach - nawet do lat 5 (art. 224 k.k). 

3) znieważeniem; zniewaga jest zamachem na godność osobistą 
człowieka, czyli na jego subiektywne poczucie własnej wartości jako 
jednostki ludzkiej, jej istotą i celem jest więc dotknięcie innej osoby w 
jej poczuciu godności osobistej, dotknięcie poważne, na co wskazuje 
wyraz "znieważa" (silniejszy od wyrazu "obraża"). Chodzi więc o 
zachowanie się dobitne, demonstracyjnie podkreślające pogardę w 
stosunku do innej osoby. Kodeks karny nie ogranicza przy tym 
sposobu zachowania się, które może być uznane za zniewagę; można 
jej dokonać słownie (ustnie lub pisemnie) bądź też posługując się 
wizerunkiem, mimiką lub gestem, jak również przez zaniechanie; o tym, 
co się poczytuje za zniewagę, a co za żart, figiel, poufałość, wybryk 
itd., decydują obyczaje panujące w danym środowisku. Znieważenie 
funkcjonariusza publicznego tym różni się od innych przypadków 
zniewagi określonych w art. 216 k.k, że odbywa się podczas i w 
związku z pełnieniem obowiązków służbowych. Stąd kara 
przewidziana za tę zniewagę jest wyższa niż w przypadku zwykłej 
zniewagi, a jej ściganie odbywa się z urzędu (por. art. 216 i art. 226 
k.k). 

Ochrona powyższa przysługuje także innym osobom związanym z 
gminnym samorządem terytorialnym, a mianowicie: 

- sołtysom oraz przewodniczącym zarządu dzielnicy lub osiedla (zob. 
odpowiednio art. 36 ust. 3 i art. 37 ust. 3 ustawy o samorządzie 
gminnym.); 

- pracownikom samorządowym, z wyjątkiem osób pełniących wyłącznie 
czynności usługowe, oraz innym osobom w zakresie, w którym są one 
uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych (art. 115 § 13 
pkt 4 kk) - np. członkom organów jednostek i podmiotów, o których 



mowa w art. 9 ust. 1 u.sam.gmin., upoważnionym do tego przez radę 
gminy na podstawie art. 39 ust. 4 u.sam.gmin.; 

- pracownikom organów kontroli samorządu terytorialnego, np. 
regionalnych izb obrachunkowych, z wyłączeniem osób pełniących 
jedynie czynności usługowe (art. 115§ 13 pkt 5 kk); 

- osobom przybranym do pomocy przy wykonywaniu czynności 
funkcjonariusza publicznego (art. 222, 223 i 226 k.k). Za osobę taką 
uznaje się każdego, kto współdziała z funkcjonariuszem publicznym 
(np. z radnym) na jego wezwanie lub za jego aprobatą albo w wyniku 
skierowania przez odpowiednie władze (I. Andrejew: op. cit, s. 217). 

Co się tyczy wójta, to mimo niewymienienia go nominatim w ustawie, 
ochrona taka przysługuje mu z mocy art. 115 § 13 pkt 4, i to aż z dwóch tytułów 
- jako pracownikowi samorządowemu oraz osobie uprawnionej do wydawania 
decyzji administracyjnych. 

Uznanie, iż radny jest funkcjonariuszem publicznym oznacza w 
konsekwencji, że nie tylko korzysta z ochrony, jaką prawo zapewnia 
takim funkcjonariuszom, ale także ponosi odpowiedzialność prawną na 
ustalonych dla tych funkcjonariuszy zasadach. Odnosi się to zarówno do 
odpowiedzialności karnej, zwłaszcza za takie przestępstwa jak 
łapownictwo (art. 228 k.k.), płatna protekcja (art. 230 k.k.) oraz 
nadużycie służbowe i niedopełnienie obowiązków (art. 231 k.k.), jak i 
cywilnej. Tę ostatnią określają przepisy kodeksu cywilnego (art. 417 i n. 
k.c). 


