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Wstęp

Celem  niniejszej  rozprawy  jest  kompleksowa  analiza  postępowania

sprawdzającego oraz próba wykazania związku pomiędzy tym postępowaniem a procesem

karnym.  Cel  ten  możliwy  będzie  dzięki  systemowej  ocenie  przesłanek  obu  tych

postępowań,  ram  ich  prowadzenia  oraz  głównych  zadań,  realizowanych  przez  organy

ścigania. Dopuszczalność wszczęcia postępowania karnego uzależniona jest od zaistnienia

podstaw do jego wszczęcia. Wśród nich wyróżnić można podstawę prawną oraz podstawę

faktyczną1.  Pierwsza  z  nich  wskazuje  na  kwalifikację  prawną  czynu,  tj.  przypisanie

wskazanego  w  zawiadomieniu  o  możliwości  popełnienia  przestępstwa  czynu  pod

regulację  prawa karnego materialnego,  obejmującą  znamiona określonych typów czynu

zabronionego. Podstawą faktyczną jest natomiast domniemanie popełnienia przestępstwa 2.

Aby  jednak  doszło  do  zaktualizowania  prawdopodobieństwa  popełnienia  przestępstwa

niejednokrotnie  musi  dojść  do  potwierdzenia  przypuszczeń  organów  ścigania  i  temu

właśnie służą czynności sprawdzające. W niniejszej pracy skupiono się określeniu granic

czynności  sprawdzających,  a  w szczególności  skonkretyzowaniu  momentu  zakończenia

postępowania  sprawdzającego.  Jako  zasadniczą  hipotezę  przedmiotowej  dysertacji

wskazać  można myśl,  iż  zmiany legislacyjne  oraz  praktyka  w dziedzinie  postępowania

karnego  wykształciły  nowy  obraz  czynności  sprawdzających,  które  mają  charakter

nieprocesowy oraz są podporządkowane regułom celowości  i  skuteczności.  Hipotezę  te

wspiera  stwierdzenie,  iż  czynności  sprawdzające  pełnią  służebną  rolę  względem

postępowania karnego. Dzięki szerokiemu spektrum czynności sprawdzających możliwe

jest  „przesianie”  spraw,  których  wszczęcie  jest  nieuzasadnione.  Nie  podlega  bowiem

wątpliwości,  że  do  wiedzy  organów  ścigania  karnego  niejednokrotnie  docierają

wiadomości,  które nie  są  prawdziwe.  Wszczynanie  postępowań karnych we wszystkich

tych  sprawach  mogłoby  skutkować  „zakorkowaniem”  działalności  organów ścigania,  a

także  zajmowaniem  się  sprawami  niemającymi  ku  temu  żadnych  podstaw  prawnych  i

faktycznych. 

W  niniejszej  pracy  podjęto  również  próbę  wyjaśnienia  zależności  pomiędzy

uzasadnionym  przypuszczeniem  oraz  uzasadnionym  podejrzeniem,  co  pozwoliło  na

1 M. Abramek,  Funkcje postępowania sprawdzającego w procesie karnym, Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu

Wrocławskiego, nr 19, 2019, s. 76.

2 J. Skorupka, Proces karny, Warszawa 2017, s. 31.
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wytyczenie  granic  dwóch  postępowań:  sprawdzającego  i  przygotowawczego.  Pojęcia

„uzasadnionego przypuszczenia” i  „uzasadnionego podejrzenia” są bowiem nieostre,  co

oznacza,  że szeroki zakres ich interpretacji  leży po stronie oceny organu prowadzącego

postępowanie. Jednocześnie charakter tych pojęć determinuje rodzaj czynności, jakie ów

organ  może  podejmować.  Dzięki  przeprowadzeniu  wnikliwej  analizy  ww.  postępowań

udało się postawić także tezę, w myśl której naczelne zasady procesu karnego winny być

respektowane już na etapie czynności sprawdzających. Mechanizm taki zagwarantuje nie

tylko sprawność całego postępowania, ale również będzie w zgodzie z fundamentalnymi

prawami człowieka. 

W  dysertacji  postawiono  także  tezę,  iż  wdrożenie  czynności  sprawdzających

uzasadnione  jest  wprawdzie  każdą  wiadomością,  która  w  aspekcie  popełnienia  czynu

zabronionego mieści  się pomiędzy „domysłem”,  a „podejrzeniem”.  Jest to bowiem stan

pośredni, przypuszczenie jest czymś więcej niż sam domysł, opiera się na jakichś faktach,

ale  nie  wymaga się,  aby fakty  te  były  tak  solidne,  by od razu  wzbudzały  podejrzenie.

Jeżeli  natomiast  przedstawione  w zawiadomieniu  o  przestępstwie  okoliczności  od  razu

wzbudzają uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, wówczas brak jest podstaw

do weryfikacji  tych faktów w drodze postępowania  sprawdzającym. W pracy zwrócono

uwagę także na rozróżnienie czynności sprawdzających wymienionych w art. 307 k.p.k.

oraz podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy czynności z art. 307 § 1 k.p.k. oraz art. 307

§  5  k.p.k.  mają  tożsamy  charakter.  Problem  ten  zrodził  się  w  momencie  analizy

zasadności wszczęcia postępowania karnego. Wyżej stwierdzono jednoznacznie,  iż brak

jest podstaw do podejmowania czynności sprawdzających w sytuacji, gdy zawiadomienie

o  możliwości  popełnienia  przestępstwa  zawiera  solidne  podstawy,  które  od  razu

wzbudzają uzasadnione podejrzenie, że przestępstwo mogło zostać popełnione. Odmienna

sytuacja  ma  bowiem  miejsce  wówczas,  gdy  organy  ścigania  karnego  zdobywają

informacje  o  ewentualnym  przestępstwie  z  własnych  źródeł.  Wówczas  podmiot

odpowiedzialny za prowadzenie postępowania z urzędu wszczyna czynności,  mające na

celu  dokonanie  weryfikacji  powziętych  informacji  i  czyni  to  przed  wydaniem

postanowienia o wszczęciu śledztwa. Organ ten nie wdaje się również w rozważania, czy

informacje  w  których  posiadaniu  się  znalazł  konstytuują  domysł,  przypuszczenie  czy

podejrzenie,  że  przestępstwo  mogło  zostać  popełnione.  Na  podstawie  tak

scharakteryzowanych  czynności,  w pracy postawiono tezę,  iż  czynności  z  art.  307 § 1
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k.p.k. i z art. 307 § 5 k.p.k. uzasadniają dokonanie rozróżnienia pomiędzy postępowaniem

sprawdzającym w ogóle, a czynnościami sprawdzającymi. 

Metodologia przyjęta w niniejszej dysertacji skupia się na badaniach jakościowych,

a więc tych, które skupione są na głębokiej analizie określone zjawiska – w realiach tej

pracy  zjawiskiem  tym  jest  istota  postępowania  sprawdzającego  w  polskim  porządku

prawnym.  Położono  więc  główny  nacisk  na  zbadanie  czynności  sprawdzających  z

wykorzystaniem wskazanych niżej technik badawczych.

W dysertacji  wykorzystano w szczególności  metodę danych zastanych,  zwaną w

metodologii  także  jako „desk research”.  Ta metoda badawcza skupia się  na dokonaniu

analizy zapisów dostępnych źródeł danych, takich jak zgromadzona w wyniku kwerendy

bibliotecznej  literatura  przedmiotu,  orzecznictwo sądów polskich dostępne na portalach

wymiaru  sprawiedliwości  czy  doktryna  prawa  i  postępowania  karnego,  wiadomości

dostępne na wiarygodnych stronach internetowych. Analiza danych zastanych w realiach

niniejszej  dysertacji  polegała  na  kompilacji,  wzajemnej  weryfikacji  oraz  przetwarzaniu

wskazanych  wyżej  źródeł.  Wykorzystanie  tej  metody  badawczej  pozwoliło  na

wypracowanie  wskazanych  w  rozprawie  hipotez  na  temat  związku  postępowania

sprawdzającego  z  postępowaniem  karnym.  Wykorzystanie  tej  metody  pozwoliło  na

dostarczenie  nowych  informacji  na  temat  badanego  zjawiska,  tj.  postępowania

sprawdzającego  w polskim porządku prawnym. Dzięki  analizie  zgromadzonych  danych

zastanych  udało  się  pogłębić  wiedzę,  zdobytą  w  przedmiotowym  zakresie,  a  także

zrozumieć prawne podstawy wszczęcia postępowania sprawdzającego.

Kolejną metodą, która przyniosła szereg wymiernych korzyści z punktu widzenia

problemu  badawczego  ujętego  w  niniejszej  rozprawie,  jest  metoda  komparatystyczna,

zwana również  analizą  prawno-porównawczą.  Dzieli  się  ona na porównywanie  w skali

makro,  a  więc  dotyczące  porządków  prawnych  poszczególnych  państw  oraz  w  skali

mikro,  tj.  dotyczące  porównania  instytucji  wewnątrz  jednego  porządku  prawnego.  W

ramach badań nad czynnościami  sprawdzającymi  wykorzystano prawo porównawcze w

ujęciu mikro oraz dokonano porównania polskiego porządku prawnego na przestrzeni lat.  

Autor skorzystał z reguł dogmatyki prawniczej, co umożliwiło dokonanie wykładni

obowiązujących przepisów prawnych w takiej postaci, w jakiej zostały one ustanowione

przez polskiego ustawodawcę.

W  celu  weryfikacji  postawionych  hipotez  badawczych  poddano  analizie  w

szczególności akty prawne regulujące kwestię dwóch postępowań: sprawdzającego i
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przygotowawczego. Dokonano również omówienia bogato zgromadzonej literatury i

orzecznictwa.  Przy  wykorzystaniu  reguł  prawa  porównawczego  możliwe  było

zestawienie  ze  sobą  pojęć  charakterystycznych  dla  etapu  weryfikacji  informacji  o

ewentualnym popełnieniu przestępstwa oraz czynności podejmowanych po ziszczeniu

się  przesłanki  uzasadnionego  podejrzenia,  że  czyn  zabroniony  mógł  zostać

popełniony.
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Rozdział I

1. Cele, funkcje oraz struktura postępowania przygotowawczego

1.1.  Ogólna charakterystyka postępowania przygotowawczego 

Na  wstępie  niniejszego  rozdziału  przed  rozpoczęciem  rozważań  w  przedmiocie

postępowania  przygotowawczego  należy  dokonać  ustalenia  czym  jest  proces  karny  .  W

ramach  obecnej  konstrukcji  prawa  karnego  procesowego  możemy  dokonać  wyróżnienia

pojęć „proces karny”, „postępowanie karne”, czy „procedura karna”. Wskazane pojęcia mają

różne  znaczenie  jednakże  wielokrotnie  używane  są  w  sposób  zamienny.  Celem ustalenia

różnic  pojęciowych  powyższych  zagadnień  należy  się  odnieść  do  definicyjnych  wyrażeń

stosowanych w doktrynie prawa karnego procesowego. 

Według  S. Waltosia „proces karny to  zespół prawnie uregulowanych czynności, których

celem jest wykrycie przestępstwa i jego sprawcy, osądzenie go i ewentualne wykonanie kary,

środków karnych, przepadku, środków kompensacyjnych oraz środków zabezpieczających”.3 

Podobnie dane zagadnienie zostało wyjaśnione przez K. Marszała który wskazuje że  „proces

karny  stanowi  przewidziane  prawem  zachowanie  organów  państwowych  i  pozostałych

uczestników zmierzające do wykrycia i ustalenia czynu przestępnego i jego sprawcy oraz do

wymierzenia mu kary lub zastosowania innych środków, bądź w razie stwierdzenia braku

przestępstwa, lub istnienia okoliczności wyłączających odpowiedzialność do uniewinnienia

oskarżonego”.4 

Wskazane  powyższe  definicje  w  sposób  zupełny  określają  zakres  regulacyjny  procesu

karnego.  Wskazują  że  jest  to  szereg  ściśle  ze  sobą  powiązanych  czynności,  które

podejmowane są przez wyznaczone i uprawnione do tego organy państwa dążące do wykrycia

czynu zabronionego jakim jest przestępstwo, a następnie dążeniu do ustalenia jego sprawy,

który na podstawie zgromadzonych materiałów w toku procesu karnego zostanie osądzony i

względem niego zostanie wykonana kara lub środek karny . Jednakże w toku procesu karnego

uprawnione państwowe organy mogą dojść do wniosku że przestępstwo nie zaistniało bądź

3  S.Waltoś, P.Hofmański „Proces karny zarys systemu” Warszawa 2020 s. 22

4  K. Marszał, J. Zagrodnik, R. Koper, K. Zgryzek (red.), Proces…, s. 24
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występują negatywne przesłanki procesowe które będą wyłączały możliwość ścigania sprawy

bądź ponoszenia przez niego odpowiedzialności karnej. 

W tym miejscu  również  warto  wskazać,  że  pojęcie  proces  karny ma  zupełnie  odmienny

charakter  względem  prawa  karnego  procesowego.  Jak  ustalono  za  S.  Waltosiem,  czy  K.

Marszałem proces karny należy traktować jako zespół uregulowanych prawnie czynności, z

kolei prawo karne procesowe będzie stanowiło zbiór norm które regulują proces karny. 5 

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na pojęcie procedury karnej które przez S. Waltosia

określane jest  jako pojęcie  szersze od pojęcia  procesu karnego . Pojęcie  procedury karnej

obejmuje oprócz norma prawa karnego procesowego dodatkowo obyczaje, uznane sposoby

stosowania prawa ale również wszystko to co wchodzi w skład reguł postępowania. 6

Definicja postępowania karnego w świecie nauki również powoduje spory interpretacyjne.

Według 

M.  Cieślak  postępowanie  karne  to  „prawnie  uregulowana  działalność  zmierzająca  do

wykrycia  i  ustalenia  czynu  przestępnego  i  jego  sprawcy,  do  osądzenia  go  za  ten  czyn  i

ewentualnego wykonania kary i innych środków reakcji karnej”  7 Z takim stanowiskiem nie

zgadzają się inni przedstawiciele nauki prawa karnego procesowego wykazując jednoznacznie

że  pojęcie  postępowania  karnego  jest  pojęciem znacznie  węższym od  procesu  karnego  z

uwagi na to że takie określenie odnosi się jedynie do poszczególnych części procesu karnego

czyli  do  jego  stadiów.  Tutaj  wykazuje  się  dla  przykładu  postępowanie  przygotowawcze,

postępowanie  odwoławcze  czy  postępowanie  przyspieszone.  Za  takim  stanowiskiem

opowiada się między innymi B.Bieńkowska, C.Kulesza, S.Waltoś czy S.Pawelec. 

Reasumując  powyższe  można  wskazać  za  przedstawicielami  doktryny,   że

proces  karny  sensu  stricto  to  zespół  czynności  podejmowanych  przez  uprawnione

organy  państwowe  które  zmierzają  do  stosowania  prawa  karnego  materialnego

bezpośrednio w ramach procesu, mające na celu ustalenie czy zaistniało przestępstwo,

wykrycie sprawcy czynu przestępnego a w dalszej kolejności  wymierzenia kary czy

też zastosowania odmiennych środków karnych czy też uniewinnienie oskarżonego.

5S.Waltoś, P.Hofmański „Proces karny zarys systemu” Warszawa 2020 s. 22

6S.Waltoś, P.Hofmański „Proces karny zarys systemu” Warszawa 2020 s. 23

7    M. Cieślak, O pojęciu przedmiotu procesu karnego i w sprawie tzw. „podstawy procesu”, PiP 1959, z. 2, s. 
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Rozważania w temacie dysertacji dotyczącej   muszą być poprzedzą zwięzłym

omówieniem  problematyki  postępowania  przygotowawczego.  Zagadnienie  to  ma

bowiem  kluczowe  znaczenie  z  punktu  widzenia  przedmiotu  niniejszej  pracy.

Czynności  sprawdzające  pełnią  bowiem  służebną  rolę  względem  postępowania

przygotowawczego.  Wyniki  działań  podjętych  w  ramach  weryfikacji  informacji  o

przestępstwie mogą zadecydować o bycie całego postępowania karnego. Jeśli bowiem

w toku ustaleń organów ścigania nie uda się zweryfikować dowodów w takim stopniu,

aby ziściła  się  przesłanka prawdopodobieństwa popełnienia  przestępstwa,  wówczas

brak jest powodów do dalszego prowadzenia sprawy (innymi słowy: nie wszczyna się

postępowania przygotowawczego). 

Zależność pomiędzy tymi fazami postępowania świetnie obrazują cele, zasady i

funkcje  postępowania  przygotowawczego,  które  zostaną  omówione  na  samym

początku  niniejszego  rozdziału.  Podkreślono  w  tym  miejscu,  iż  zadania  (cele)

postępowania przygotowawczego wyznaczają ramy czynności procesowych, które są

podporządkowane  wyjaśnieniu  sprawy  w  pierwszym  stadium  procesu  karnego.

Przesądzają w szczególności o zakresie postępowania przygotowawczego w aspekcie

przedmiotowym. 

W  niniejszej  części  konieczne  jest  również  przedstawienie  struktury

postępowania przygotowawczego. Dzieli się ono bowiem na dwie fazy: in rem oraz in

personam.  Granica  pomiędzy  postępowaniem  sprawdzającym,  a  czynnościami

postępowania  przygotowawczego  in  rem  (tj.  czynnościami  w  sprawie,  gdy  nie

ustalono jeszcze danych osobopoznawczych podejrzanego) wydaje się być cienka. Z

tego względu konieczne jest dokonanie kompleksowej analizy tych form, co pozwoli

zamknąć moment postępowania sprawdzającego i otworzyć dalszy etap. 

Na  końcu  niniejszego  rozdziału  poczyniono  rozważania  na  temat  stron

postępowania przygotowawczego. Zagadnienie to ma na celu wskazanie różnic w tej

materii pomiędzy postępowaniem sprawdzającym, a przygotowawczym. 

12



1.1.1. Cele, funkcje i zadania postępowania przygotowawczego

J.  Koredczuk8 wskazał,  że  głównym celem postępowania przygotowawczego

jest:  „na  ogół  wstępne  merytoryczne  poznanie  i  ustalenie  przedmiotu  przyszłego

procesu  karnego.  Postępowanie  to  rozpoczyna  się  bowiem  wraz  z  pierwszą

czynnością procesową w sprawie, a kończy wniesieniem aktu oskarżenia do sądu” 9.

Na przestrzeni wieków zmieniało się wiele elementów składających się na strukturę

postępowania  przygotowawczego,  w  tym:  funkcje,  cele  oraz  stosunek  do

postępowania  sądowego  (rozprawy  sądowej)10.  Zmianie  ulegał  przede  wszystkim

zakres regulacji  prawnej postępowania, a więc to, „co bezpośrednio oraz pośrednio

wchodzi do postępowania przygotowawczego”11.  Autor publikacji Ewolucja modelu

postępowania  przygotowawczego  w  polskim  prawie  karnym  procesowym

przypomniał  trzy  kluczowe  formy  tego  postępowania:  skargową,  inkwizycyjną  i

mieszaną12. Do czynników, które miały wpływ na ich wyodrębnienie należał stosunek

postępowania przygotowawczego do postępowania sądowego (rozprawy sądowej) 13.

Współczesny  proces  karny  posiada  mieszane  cechy,  o  czym  decyduje  głównie

charakter  określonego  w  nim  postępowania  przygotowawczego  i  postępowania

sądowego14. W kolejnych polskich kodeksach cele postępowania przygotowawczego –

jako pierwszego stadium procesu – określano też jego zadaniami 15. J. Tylman zwrócił

na  to  uwagę  i  sformułował  następującą  myśl:  „W kodeksie  postępowania  karnego

z 1928  r.,  w jego  pierwotnym  kształcie,  w art. 243  §  1  użyte  zostało  określenie:

«Dochodzenie  ma  na  celu  […]»,  natomiast  dla  drugiej  formy  postępowania

8 Por.  S.  Stachowiak,  Zadania  i  funkcje  postępowania  przygotowawczego  w  nowym  kodeksie
postępowania  karnego,  „Prokuratura  i  Prawo”  1998,  1,  s.  7-13;  A.  Baj,  Cele  postępowania
przygotowawczego,  „Prokuratura  i  Prawo”  2016,  12,  s.  63-74.  Por.  M.  Zbrojewska,  O zmianach w
postępowaniu przygotowawczym, „Prokuratura i Prawo” 2003, nr 6, s. 39-53.

9 J. Koredczuk, Ewolucja modelu postępowania…, s. 50.

10 Zob. J. Koredczuk, Ewolucja modelu postępowania…, s. 51.

11 Tamże.

12 Tamże.

13 Zob. tamże. Por. P. Lewczyk, Procesowa kontrola postępowania przygotowawczego, „Prokuratura i
Prawo” 2006, nr 9, s. 86-101.

14 Zob.  tamże;  M.  Mikołajczyk,  Na drodze  do  powstania  procesu  mieszanego.  Zmiany  w polskim
procesie karnym w latach 1764 – 1794, Katowice 1991, s. 113.

15 J. Tylman, Cele postępowania przygotowawczego, w: P. Hofmański (red.),  System Prawa Karnego
Procesowego, t. X: Postępowanie…, s. 127.
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przygotowawczego w art. 259  §  2  przyjęto  inną  formułę:  «Zadaniem śledztwa  jest

[…]».  Po  reformie  z 1949  r.  i wprowadzeniu  jednej  formy  postępowania

przygotowawczego, tzw. śledztwa jednolitego, w art. 231 k.p.k. utrzymano określenie:

«Zadaniem  śledztwa  jest  […]»;  podobnie  w wersji  po  nowelizacji  z 1955  r.

odpowiedni  przepis  art. 233  §  1 k.p.k.  mówił  o zadaniach  śledztwa

(a w zw. z art. 2451  §  1 k.p.k.  –  także  dochodzenia).  Już  jednak  w kodeksie

postępowania karnego z 1969 r.  w art. 261 przyjęto,  że chodzi o cele  postępowania

przygotowawczego;  podobnie  w art. 297  kodeksu  obecnie  obowiązującego16”.

Prawodawca  sformułował  cele  postępowania  przygotowawczego  w  odrębnych

przepisach w sposób pełny, skonkretyzowany. J. Tylman uznał, że „znajduje w nich

wyraz, w swych głównych cechach, model postępowania przygotowawczego” 17. Oba

określenia („cele”,  „zadania”) są do siebie zbliżone, natomiast ich znaczenia nie są

tożsame. W języku potocznym cel oznacza dążenie do czegoś 18. Cele wyznacza się po

to, by coś osiągnąć. Z kolei zadanie jest tym, co należy wykonać (składa się na nie

zespół  określonych  czynności).  W  ocenie  J.  Tylmana  w  każdym  postępowaniu

przygotowawczym  chodzi  z  jednej  strony  o  osiągnięcie  pewnych  celów,  jak  i

wykonanie  pewnych  zadań19.  Gdyby  pojmować  tę  kwestię  ogólnie,  wówczas

oznaczają one niemalże to samo. Najczęściej jednak osiągnięcie wyznaczonego celu

(cząstkowego, ostatecznego) jest uwarunkowane wykonaniem wcześniej określonych

i właściwych zadań20.  J.  Tylman sformułował zatem następujący osąd: „Ten swego

rodzaju «niedosyt» terminologiczny był zapewne jedną z przyczyn różnic językowych

w poszczególnych kodeksach”21. I wyciągnął następujący – istotny – wniosek: „(…) w

postępowaniu przygotowawczym należy osiągnąć określone przez ustawodawcę cele

tego  stadium,  wyznaczające  jego  funkcje,  z  koniecznym  wszakże  uznaniem,  iż

ustawodawca  równocześnie  formułuje  i  akcentuje  zadania  do  wykonania,  m.in.  w

rozumieniu sposobów osiągania złożonych celów”22.J. Tylman, w cytowanej powyżej

16 Tamże.

17 Tamże.

18 Słownik Języka Polskiego PWN, Cel, https://sjp.pl/cel [dostęp na dzień: 12 lipca 2020 r.].

19 J. Tylman, Cele…, s. 127.

20 Por.  M.  Kołdys,  Rola  i  zadania  niefinansowych  organów  postępowania  przygotowawczego ,
„Prokuratura i Prawo” 2017, nr 3, s. 106-121.

21 J. Tylman, Cele postępowania przygotowawczego…, s. 128.

22 Tamże.
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publikacji,  zaprezentował  cele  (zadania)  postępowania  przygotowawczego,  które

zostały sformułowane w projektach kodeksów, uchwalonych kodeksach postępowania

karnego i nowelizacjach23. Pojęcia te zostały określone w zbliżony sposób. Powodem

takiego  stanu  rzeczy  były  „naturalne,  niejako  podstawowe  funkcje”  tego

postępowania24.  Jeśli  chodzi  natomiast o dostrzeżone różnice,  to miały one jedynie

charakter redakcyjny. Ewolucja terminologiczna,  zdaniem J.  Tylmana, potwierdzała

wcześniej  przez  niego  sformułowaną  tezę  o  „celach”  i  „zadaniach”  postępowania

przygotowawczego. A mianowicie:  w ich  ramach „ustawodawca mówi po części  o

«sposobach»  osiągania  celów  czy  wykonywaniu  «zadań»  tego  stadium.  Przy  tak

szerokiej  interpretacji  omawianych  sformułowań  tym  bardziej  można  mówić  o

związkach  tego  rodzaju  przepisów  z  cechami  modelowymi  postępowania

przygotowawczego”25.Zadania  (cele)  postępowania  przygotowawczego  wyznaczają

ramy  czynności  procesowych,  które  są  podporządkowane  wyjaśnieniu  sprawy  w

pierwszym  stadium  procesu  karnego.  Przesądzają  „o  zakresie  postępowania

przygotowawczego w aspekcie przedmiotowym”26. Warto podkreślić, że zasadniczym

zadaniem postępowania  przygotowawczego  jest  „ustalenie  podstawy do wniesienia

aktu  oskarżenia  (powstania  procesu  sądowego)”27.  Cel  nadrzędny  jest  natomiast

osiągany poprzez realizację zadań cząstkowych, a mianowicie przez 28: ustalenie, czy

został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo; 

 wykrycie i w razie potrzeby ujęcie sprawcy; 

 zebranie danych stosownie do art. 213 i 214 k.p.k.; 

 wyjaśnienie  okoliczności  sprawy,  w  tym  ustalenie  osób  pokrzywdzonych  i

rozmiarów wyrządzonej szkody (art. 297 § 1 pkt 1 – 4 k.p.k.).

Z powyższego wynika, iż nadrzędnym celem postępowania jest ustalenie, czy

w  realiach  konkretnej  sprawy  faktycznie  doszło  do  popełnienia  przestępstwa29.

23 Tamże, s. 130-133.

24 Tamże, s. 130.

25 Tamże, s. 132.

26 K. Marszał, J. Zagrodnik, R. Koper, K. Zgryzek (red.), Proces…, s. 483.

27 Tamże.

28 Tamże.

29 Por. J.W. Wójcik, Weryfikacja podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy , „Prokuratura
i Prawo” 2005, nr 9, s. 51-78.
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Kwestia  ta  pozostaje  w ścisłym związku  z  badaniem danej  sprawy pod względem

dopuszczalności wszczęcia i prowadzenia procesu karnego. Aby bowiem zainicjować

bieg  postępowania  konieczne  jest  wystąpienie  „uzasadnionego  podejrzenia

popełnienia  przestępstwa”  (art.  303  k.p.k.)30.  Dążąc  do  osiągnięcia  powyższego

zadania należy nadto zbadać następującą kwestię: „czy określone zachowanie miało

miejsce,  czy  stanowi  ono  czyn  zabroniony  oraz  czy  spełnia  warunki  określone  w

prawie karnym, które decydują o jego przestępności”31.  Innymi słowy, w pierwszej

kolejności  ustala  się,  czy:  rzeczywiście  ktoś  w  dany  sposób  postąpił;  było  to

zachowanie, które kwalifikuje się do zbioru czynów zabronionych 32; dane zachowanie

spełnia  konkretne  warunki  (narzucone  przez  prawo  karne),  decydujące  o  jego

przestępności.33 Pozytywny wynik wskazanego badania jest „siłą napędową ścigania

karnego  –  wszczęcia  i  prowadzenia  postępowania  przygotowawczego  w  celu

realizacji innych zadań tego stadium procesowego”34.Wykrycie sprawcy przestępstwa

–  jako  cząstkowe  zadanie  procesu  karnego  –  jest  nierozerwalnie  związane  z

ustaleniem czy w ogóle doszło do popełnienia czynu zabronionego. Aby zrealizować

to  zadanie  organ  procesowy  powinien  wydać  postanowienie  o  przedstawieniu

zarzutów  przeciwko  określonej  osobie  (zob.  art.  313  k.p.k.)”35.  Wpierw  natomiast

konieczne  jest  ustalenie  tożsamości  podejrzanego.  Kwestię  zgromadzenia  danych

osobopoznawczych  osoby,  przeciwko  której  skierowano  postępowanie,  określają

przepisy 213 i 214 k.p.k. Ich celem jest „zapewnienie realizacji dyrektywy prewencji

indywidualnej  przy  rozstrzyganiu  o  przedmiocie  procesu”36.  Ostatnim  zadaniem

cząstkowym jest przewidziane w art.  297 § 1 pkt 4 k.p.k. wyjaśnienie okoliczności

toczącej  się  sprawy.  Realizacja  tego  zadania  wiąże  się  z  „uzupełnieniem  obrazu

określonego zdarzenia,  w związku z którym toczy się proces karny” 37.  Wyjaśnienie

30 K. Marszał, J. Zagrodnik, R. Koper, K. Zgryzek (red.), Proces…, s. 483.

31 Tamże.

32 Por. M. Bryła, Sprawstwo a formy stadialne popełnienia przestępstwa, „Prokuratura i Prawo” 2002,
nr 2, s. 39-52.

33 Por.  M. Kulik,  Formy zjawiskowe popełnienia przestępstwa w polskim prawie karnym ,  „Annales
Universitatis  Mariae-Curie  Skłodowska”  2013,  nr  2,  s.  127-144;  A.  Zachuta,  Formy  stadialne  i
postacie zjawiskowe popełnienia przestępstwa (Warszawa, 17 V 2006) , „Prokuratura i Prawo” 2006, nr
10, s. 155-176.

34 Tamże.

35 Tamże.

36 Tamże.
37 Tamże.
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danej  sprawy  ma  doprowadzić  do  tego,  by  organ  procesowy  miał  możliwość

zdecydowania,  czy istnieją podstawy do wniesienia aktu oskarżenia,  czy też należy

umorzyć postępowanie karne38. Oskarżyciel może również podjąć inną decyzję, która

dla danej sprawy będzie właściwa, np. wydać postanowienia o uzupełnieniu śledztwa

lub  dochodzenia.  Słusznie  więc  wskazali  K.  Marszał,  J.  Zagrodnik,  R.  Koper,  K.

Zgryzek,  że:  „podporządkowanie temu celowi wyjaśnienie  sprawy w postępowaniu

przygotowawczym  może  obejmować,  oprócz  ustalenia  czasu,  miejsca,  sposobu

popełnienia  przestępstwa oraz  jego skutków, wyjaśnienie okoliczności  dotyczących

winy  sprawcy,  elementów  przedmiotowych  i  podmiotowych  rzutujących  na  ocenę

czynu  oraz  innych  okoliczności  relewantnych  prawnokarnie  ze  względu  na  ich

znaczenie  dla  końcowego rozstrzygnięcia  o  przedmiocie  procesu  (np.  okoliczności

wyłączających odpowiedzialność karną lub ją ograniczających, takich jak chociażby

obrona konieczna czy stan wyższej konieczności)”39.  Omawiany przepis przewiduje

nadto  obowiązek  ustalenia  pokrzywdzonego  i  rozmiarów  wyrządzonej  szkody  w

postępowaniu  przygotowawczym40.Mówiąc  o  fundamentalnych  zadaniach

postępowania  przygotowawczego  nie  sposób  pominąć  zbierania  dowodów41.  Nie

ulega bowiem wątpliwości, że zadanie to jest powiązane z pierwszym wymienionym,

ponieważ  „informacje  umożliwiające  poczynienie  ustaleń  w  kwestii  podstawy  do

wniesienia aktu oskarżenia muszą wynikać ze środków dowodowych (np. wyjaśnień,

zeznań,  treści  dokumentów),  których  dostarczają  osobowe  i  rzeczowe  źródła

dowodowe”42.  Podjęcie  końcowej  decyzji  w  toku  postępowania przygotowawczego

powinno  znaleźć  oparcie  w  zgromadzonym  dotychczas  materiale  dowodowym 43.

Wyjaśnienie ważnych okoliczności sprawy musi być rzetelne „pod kątem ustalenia

podstaw do zainaugurowania postępowania sądowego”44. Obligatoryjne jest zebranie i

uwzględnienie  przez  organ  procesowy  dowodów,  które  odnoszą  się  do  danych

38 Por.  R.A.  Stefański,  Podstawy  i  przyczyny  umorzenia  postępowania  przygotowawczego ,
„Prokuratura i Prawo” 1996, nr 2-3, s. 7-35.

39 K. Marszał, J. Zagrodnik, R. Koper, K. Zgryzek (red.), Proces…, s. 484.

40 Chodzi w tym miejscu o dążenie do upełnoprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym. 

41 Zob. J. Gurgul, Ocena dowodów w postępowaniu przygotowawczym , „Prokuratura i Prawo” 2001, nr
9, s. 131-143.

42 K. Marszał, J. Zagrodnik, R. Koper, K. Zgryzek (red.), Proces…, s. 484.

43 Por.  K.J.  Jakubski,  Ustalenie  czynności  dowodowych  w  postępowaniu  przygotowawczym ,
„Prokuratura i Prawo” 1996, nr 1, s. 50-62.
44 K. Marszał, J. Zagrodnik, R. Koper, K. Zgryzek (red.), Proces…, s. 484.
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okoliczności  przemawiających  na  korzyść  i  na  niekorzyść  oskarżonego

(podejrzanego)45.Wśród  podstawowych  zadań  postępowania  przygotowawczego

wymieniono również „zabezpieczenie i w niezbędnym zakresie utrwalenie dowodów

dla sądu”46. Czynności te obejmują w szczególności: dowody rzeczowe, wyjaśnienia,

zeznania, wrażenia z oględzin47. Utrwalenie zebranych dowodów wymaga, zgodnie z

art.  143  k.p.k.,  sporządzenia  protokołu,  który  jest  podstawowym  sposobem

dokumentowania czynności procesowych48. Kodeks postępowania karnego przewiduje

także sytuacje, których utrwalenie wymaga sporządzenia jedynie notatki urzędowej.

W  orzecznictwie  utrwalił  się  pogląd,  zgodnie  z  którym  niektórych  czynności

procesowych  (np.  przesłuchania  oskarżonego)  nie  należy  zastępować  notatką

urzędową. Co więcej, ujawnienie na rozprawie głównej treści notatki, która wykracza

poza zakres obowiązkowego protokołowania, jest  niedopuszczalne i  stanowi obrazę

przepisów  art.  129  i  339  §  2  k.p.k.49.  Zgromadzenie  wystarczającego  materiału

dowodowego w toku postępowania przygotowawczego jest o tyle niezbędne, że bez

wykonania  tego  zadania  niemożliwe  jest  przesłanie  aktu  oskarżenia  do  sądu  i

przejście do kolejnej fazy – a mianowicie postępowania jurysdykcyjnego (art. 334 § 1

k.p.k.).Istnieje  jeszcze jedna kwestia wymagająca omówienia.  Słusznie wskazali  K.

Marszał,  J.  Zagrodnik,  R.  Koper,  K.  Zgryzek,  że:  „na  tle  utrwalenia  materiału

dowodowego  w  niezbędnym  zakresie  dla  potrzeb  sądu  i  przekazania  sądowi  akt

postępowania  przygotowawczego  ujawniają  się  pewne obawy co  do prawidłowego

rozstrzygnięcia o przedmiocie procesu w postępowaniu sądowym”50. Zebrany materiał

zostaje  „skażony”  negatywnym  –  oskarżycielskim  –  nastawieniem.  Dzieje  się  tak

dlatego,  że  organy  ścigania  biorą  pod  uwagę  możliwość  wykorzystania  owego

materiału w celu wspierania późniejszej działalności oskarżycielskiej w postępowaniu

sądowym. Ważne jest  więc ustalenie tego, w jakim zakresie i  na jakich warunkach

powinien on być wykorzystywany na rozprawie głównej (jako podstawa dowodowa

45 Art. 4 k.p.k.

46 Tamże, s. 485.

47 Por.  M.  Chrabkowski,  K.  Gwizdała,  Zabezpieczenie  dowodów  elektronicznych,  „Prokuratura  i
Prawo” 2015, nr 12, s. 164-178.

48 M.  Kurowski,  Komentarz  do  art.  143  kodeksu  postępowania  karnego ,  w:  Kodeks  postępowania
karnego. Tom I. Komentarz aktualizowany , D. Świecki (red.), LEX/el. 2020, teza 1.

49 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 1981 roku, sygn. akt II KR 2/81, LEX nr 17332.

50 K. Marszał, J. Zagrodnik, R. Koper, K. Zgryzek (red.), Proces…, s. 485.
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wyroku). Jego odtworzenie nie może zdominować postępowania dowodowego przed

sądem.  Inaczej  rola  sądu  sprowadzałaby  się  do  „kontroli  poprawności  czynności

dokonanych  w  pierwszym  stadium  procesu  karnego,  co  byłoby  trudne  do

zaakceptowania  z  punktu  widzenia  roli  sądu  w  procesie  karnym  i  dążenia  do

zapewnienia  maksymalnego  prawdopodobieństwa  osiągnięcia  sprawiedliwości

materialnej  w  warunkach  procesu  karnego”51.O  celach  postępowania

przygotowawczego  obszernie  pisał  również  R.A.  Stefański.  Jego  zdaniem

fundamentalnym celem tego postępowania powinno być dostarczenie prokuratorowi

podstaw do wniesienia oskarżenia bądź zaniechania ścigania52. W ten sposób doszłoby

do przesunięcia „ciężaru wyjaśnienia okoliczności sprawy z tej fazy postępowania na

fazę  postępowania  jurysdykcyjnego,  która  –  ze  względu  na  zasady

kontradyktoryjności  i  jawności  –  gwarantuje  obiektywne  wyjaśnienie  okoliczności

popełnionego  czynu  i  dokonania  oceny  winy  oskarżonego”53.  Wśród  celów

postępowania  przygotowawczego  wymienić  można  także  inne,  o  charakterze

subsydiarnym  do  wymienionego  wyżej.  Należą  do  nich54:  ustalenie,  czy  zostało

popełnione  przestępstwo;  wykrycie  sprawcy;  zebranie  danych  o  oskarżonym;

wyjaśnienie  okoliczności  sprawy w celu  ustalenia  istnienia  podstaw do wniesienia

aktu oskarżenia albo zaniechania ścigania; utrwalenie dla sądu dowodów, których nie

można będzie przeprowadzić na rozprawie. R.A. Stefański oraz J. Tylman w zbliżony

sposób definiowali  cele  postępowania przygotowawczego. Różnice  w stanowiskach

tych autorów skupiają się jednak na sposobie i zakresie realizacji tych celów, np. w

jaki sposób należy ustalić, czy zostało popełnione przestępstwo, jak daleko ingerować

w prawa jednostki podczas prób wykrycia sprawcy55.Przechodząc następnie do funkcji

postępowania  przygotowawczego  odnieść  należy  się  do  trzech  podstawowych,

wskazywanych przez S.  Waltosia  i  C. Kuleszę:  przygotowawczej,  profilaktycznej  i

51 Tamże.

52 Zob.  R.A.  Stefański,  Przyszły  model…,  s.  28.  Por.  K.  Witkowska,  Pozycja  prokuratora  w
postępowaniu przygotowawczym, „Prokuratura i Prawo” 2013, nr 6, s. 90-108.

53 Tamże.

54 Tamże, s. 24-25, 28.

55 Por.  J.  Skorupka,  Stosowanie  i  przedłużanie  tymczasowego  aresztowania  w  postępowaniu
przygotowawczym,  „Prokuratura  i  Prawo”  2006,  nr  12,  s.  109-123;  M.  Kozłowska,  Wskazania
dotyczące  prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o handel  ludźmi ,  „Prokuratura i
Prawo” 2015, nr 10, s. 113-141.
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prejudycjalnej56.  Pierwsza,  rozumiana jest  jako  gromadzenie  i  utrwalanie  materiału

dowodowego  na  użytek  przyszłej  rozprawy57.  C.  Kulesza  skrytykował  funkcję

przygotowawczą  ze  względu  na  możliwość  pełnego  ujawniania  i  odtwarzania  na

rozprawie głównej zdobytych materiałów oraz możliwość przyjmowania za podstawę

wyrokowania  wszelkich  protokołów  czynności  dowodowych,  które  zostały

sporządzone w postępowaniu przygotowawczym przez Policję i prokuraturę 58. Istotne

znaczenie z punktu widzenia prewencji posiada funkcja profilaktyczna. Jej istotą jest

tworzenie warunków mających na celu przeciwdziałanie i zapobieganie ponownemu

popełnieniu  przestępstwa.  Trzecia  z  wymienionych  funkcji  polega  natomiast  na

oddziaływaniu  faktów  i  dowodów,  jakie  zostały  zebrane  w  postępowaniu

przygotowawczym  na  treść  decyzji  zapadających  w  innych  procesach,  w

szczególności  w  dziedzinie  postępowania  karnego  skarbowego,  cywilnego,

administracyjnego,  podatkowego czy  dyscyplinarnego59.Współcześnie  wskazuje  się,

że proces  karny pełni  jeszcze jedną funkcję – gwarancyjną.  Głównym założeniem,

nadanym  jej  przez  doktrynę  prawa  karnego,  jest  to,  aby  zapewnić  społeczeństwu

ochronę praw w procesie. Nie chodzi przy tym jedynie o wzięcie pod opiekę samego

pokrzywdzonego,  ale  także  podejrzanego/oskarżonego.  M.  Śliwiński  stwierdził,  że

funkcja gwarancyjna ma na celu „zabezpieczenie obywatela przed samowolą organów

wymiaru  sprawiedliwości  i  umożliwienie  mu  spokojnego  życia  w  społeczeństwie

drogą  należytej  ochrony  jego  praw  przed  niesłusznym  ich  pogwałceniem” 60.

Uzasadnieniem  dla  umieszczenia  jej   wśród  podstawowych  funkcji  postępowania

przygotowawczego  jest  argument,  że  w  tej  fazie  procesu  prawa  jednostki  są

szczególnie  narażone  na  uszczerbek  płynący  ze  strony  organów  ścigania.  Kolejną

funkcją, wymienianą przez C. Kuleszę, jest funkcja prakseologiczna (instrumentalna).

Polega  ona  na  efektywnym  wykorzystaniu  ograniczonych  możliwości  organów

państwa w dziedzinie ścigania przestępstw i karania sprawców, tak aby w przyszłości

56 S.  Waltoś,  P.  Hofmański,  Proces  karny.  Zarys  systemu,  Warszawa  2013,  s.  469-471  (funkcja
przygotowawcza), s. 471-472 (funkcja akcesoryjna), s. 472-473 (funkcja prejudycjalna); C. Kulesza,
Model postępowania…,  s. 139-144 (funkcja przygotowawcza),  s. 134-139 (funkcja  gwarancyjna),  s.
144-150 (funkcja konsensualna). Zob. również: S. Stachowiak,  Zadania i funkcje postępowania…,  s.
12-13.

57 Zob. S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny…, s. 469; C. Kulesza, Model postępowania…, s. 132.

58 Zob. C. Kulesza, Model postępowania…, s. 132.

59 Zob. tamże.

60 S. Śliwiński, Polski proces karny przed sądem powszechnym. Zasady ogólne , Warszawa 1947, s. 11.
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zapewnić  lepszy model  postępowania61.  Idea  owej  funkcji  opiera  się  na  maksymie

„historia  nauczycielką  życia”,  albowiem  doświadczenie  nauki  prawa  karnego

procesowego  pozwala  na  takie  kształtowanie  norm,  aby  nie  powielać  błędów

popełnionych w przeszłości62.  Funkcja mediacyjno-konsensualna63 ujmowana jest  w

dwóch  znaczeniach:  węższym  i  szerszym.  In  sensu  largo  oznacza  „dążenie  do

uzyskania  wszelkich  form  porozumień  zarówno  pomiędzy  podejrzanymi  a

oskarżycielem  publicznym,  jak  też  mediację  oraz  porozumienia  pomiędzy

oskarżonym a  pokrzywdzonym”64.  In  sensu stricto  sprowadzana jest  do „wysiłków

mediacyjnych  prowadzonych  w  celu  wygaszenia  konfliktu  między  oskarżonym  a

pokrzywdzonym przez mediatora (…) bądź osiągania porozumień przez te strony bez

udziału osób trzecich”65.  Wynegocjowane w ten sposób porozumienia powinny być

sankcjonowane przez sądy.

1.1.2. Struktura postępowania przygotowawczego

Zagadnienie form postępowania przygotowawczego odnosi się do jego odmian

gatunkowych.  Forma  postępowania  to  „sposób  odwzorowania  w  płaszczyźnie

normatywnej  struktury  tego  postępowania,  obejmującej  dwie,  zróżnicowane  pod

względem treściowym, fazy rozwojowe pierwszego stadium procesu, mianowicie fazę

in  rem  i  fazę  in  personam”66.  Owe  odwzorowanie  przejawia  się  w  wewnętrznym

układzie  postępowania  przygotowawczego  w  konkretnym  systemie  prawa  karnego

procesowego67.  W  polskim kodeksie  postępowania  karnego  wyróżnić  można  dwie

formy,  charakterystyczne  dla  tego  początkowego  stadium  procesowego  –  są  nimi

61 C. Kulesza, Model postępowania…, s. 135.

62 Zob.  szerzej:  S.  Waltoś,  Proces  karny,  s.  22;  T. Grzegorczyk,  J.  Tylman,  Polskie postępowanie
karne, Warszawa 2009, s. 43–44.

63 C. Kulesza, Model postępowania…, s. 144-150.

64 Tamże.

65 Tamże. Zob. A. Gorczyńska,  Mediacja w postępowaniu przygotowawczym, „Prokuratura i Prawo”
2007,  6,  s.  115-125;  K.  Zawistowski,  Mediacja  w postępowaniu  przygotowawczym ,  „Prokuratura  i
Prawo” 2005, 11, s. 98-103.

66 K. Marszał, J. Zagrodnik, R. Koper, K. Zgryzek (red.), Proces…, s. 492.

67 Tamże.
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śledztwo i dochodzenie68. Podlegają one prokuratorowi (bezpośrednio bądź w ramach

nadzoru69),  który  pełni  rolę  dominus  litis,  czyli  „pana  procesu”.  Tak  ujęte  formy

postępowania  przygotowawczego  uznano  za  typowe,  zasadnicze  rodzaje  przebiegu

procesu70. Dochodzenie „ma w pewnym sensie charakter akcesoryjny w stosunku do

śledztwa, ponieważ w sprawach, w których zachodzą przesłanki do jego prowadzenia,

postępowanie  przygotowawcze  może  toczyć  się  w  formie  śledztwa.  Natomiast  w

sprawach, w których powinno toczyć się śledztwo, nie można prowadzić dochodzenia

–  jest  ono  nielegalne”71.  Dochodzenie  i  śledztwo  różnią  się  od  siebie  zakresem

obejmującym72:  wagę  czynu,  w  związku  z  którym  jest  prowadzone  postępowanie

przygotowawcze (śledztwo dotyczy przestępstw o większym ciężarze gatunkowym), 

 organy, które prowadzą dane postępowanie oraz 

 czas  trwania  pierwszego  stadium  procesu  karnego73.  Każda  ze  wskazanych

form  postępowania  przygotowawczego  wyczerpuje  w  pełni  porządek

strukturalny tego postępowania.  W związku z tym, należy  traktować je jako

„równowartościowe  pod  względem  treściowym”74.  Śledztwo  i  dochodzenie

obejmuje  więc  dwie  kluczowe  fazy75:  postępowanie  in  rem  (ściganie

anonimowe)  oraz  postępowanie  in  personam  (ściganie  imienne,  przeciwko

konkretnej  osobie).  Pomiędzy  obiema  formami  postępowania

przygotowawczego76 można  zaważyć  brak  zróżnicowania  treściowego  i

zacieranie  się  pomiędzy  nimi  różnic  (co  jest  efektem  stosowania  labilnych

kryteriów  dyferencjacyjnych).  Dlatego  też  istnienie  ich  nie  znajduje

dostatecznego  uzasadnienia  w  obecnym  sposobie  ukształtowania  przebiegu

68 Szerzej na temat przebiegu śledztwa i dochodzenia: Z. Brodzisz, w: Kodeks postępowania karnego.
Komentarz…,  s.  734-739,  773-790.  Zob.  U.  Kalina-Prasznic  (red.),  Leksykon  prawniczy,  Wrocław
1997, s. 224.

69 Por. J. Tylman,  Problemy nadzoru prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym , „Gdańskie
Studia Prawnicze” 2003, nr 2, s. 295-310.

70Formom postepowania przygotowawczego odpowiadają konkretne kategorie spraw.

71 K. Marszał, J. Zagrodnik, R. Koper, K. Zgryzek (red.), Proces…, s. 493.

72 Tamże.

73 Należy dodać, że wspólny obszar regulacji dla obu omawianych form postępowania jest art. 325a §
2 k.p.k. (jeśli przepisy zawarte w art. 36a k.p.k. nie stanowią inaczej).

74 K. Marszał, J. Zagrodnik, R. Koper, K. Zgryzek (red.), Proces…, s. 493.

75 Omówienia postępowania in rem oraz in personam: Tamże, s. 493-494.

76 Zob. Z. Brodzisz, w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz…, s. 9.
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procesu karnego77.W obowiązującym porządku prawnym wyróżnić można dwa

rodzaje śledztw: obligatoryjne78 i fakultatywne79. Pierwsza forma śledztwa ma

miejsce w czterech – literalnie wskazanych – przypadkach. Są to okoliczności

wymienione  w  art.  309  pkt  1-4.  Ustawodawca  zadecydował  bowiem,  że

oskarżyciel  ma  obowiązek  wszcząć  śledztwo  w  sprawach:  w  których

rozpoznanie w pierwszej instancji należy do właściwości sądu okręgowego 80;o

występki,  gdy  podejrzanym  jest  sędzia,  prokurator,  funkcjonariusz  Policji,

Agencji  Bezpieczeństwa  Wewnętrznego,  Agencji  Wywiadu,  Służby

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony

Państwa,  Straży  Marszałkowskiej,  Służby  Celno-Skarbowej  lub  Centralnego

Biura Antykorupcyjnego;

 o  występki,  gdy  osobą  podejrzaną  jest  funkcjonariusz  Straży  Granicznej,

Żandarmerii  Wojskowej,  finansowego  organu  postępowania

przygotowawczego  lub  organu  nadrzędnego  nad  finansowym  organem

postępowania przygotowawczego, w zakresie spraw należących do właściwości

tych organów lub o występki popełnione przez tych funkcjonariuszy w związku

z wykonywaniem czynności służbowych;

 oraz o występki, w których nie prowadzi się dochodzenia.

Ostatnia  przesłanka  śledztwa  odwołuje  się  do  przepisów  dotyczących

dochodzenia,  a  w szczególności do art.  325b k.p.k.,  który przewiduje zakres spraw

wyłączonych  z  dochodzenia.  Podstawowym  kryterium,  określonym  w  powyższym

przepisie,  jest  ustalenie,  iż  dochodzenie  prowadzi  się  w  sprawach  o  występki

rozpatrywane  przez  sądy  rejonowe81.Śledztwo  fakultatywne  zachodzi  natomiast

77 Zob. K. Marszał, J. Zagrodnik, R. Koper, K. Zgryzek (red.), Proces…, s. 494; J. Zagrodnik, Model
interakcji  postępowania  przygotowawczego  oraz  postępowania  głównego  w  procesie  karnym ,
Warszawa 2013, s. 294-297.

78 Zob.  S.  Waltoś,  P.  Hofmański,  Proces…,  s.  474  i  n.;  K.  Marszał,  J.  Zagrodnik,  R.  Koper,  K.
Zgryzek (red.),  Proces…, s. 494-495 (sprawy w jakich prowadzi się śledztwo obligatoryjne). Zob. A.
Kiełtyka, Śledztwo po zmianach kodeksu postępowania karnego, „Prokuratura i Prawo” 2008, 6, s. 20-
38.

79 Tamże, s. 495; art. 309 pkt 5 k.p.k.

80 Regulację w zakresie kognicji  sądu ustawodawca zawarł  w art.  25 k.p.k.,  zgodnie z którym sąd
okręgowy jest właściwy w sprawach o zbrodnie (określone w k.k. i innych ustawach szczególnych), o
występki określone w art. 25 § 1 pkt 2 k.p.k.  oraz występki, które na mocy przepisów szczególnych
należą do właściwości sądu okręgowego. 
81 M.  Kurowski,  Komentarz  do  art.  325b  k.p.k.,  w:  D.  Świecki,  Kodeks…,  teza  2;  K.  Marszał,  J.
Zagrodnik, R. Koper, K. Zgryzek (red.), Proces…, s. 498.

23



wówczas,  gdy prokurator  tak postanowi ze względu na wagę lub zawiłość sprawy,

jeżeli  co  do  zasady  ze  względu  na  właściwość  rzeczową  powinno  toczyć  się

dochodzenie (art.  309 pkt 5).  Jego podjęcie jest  więc uzależnione od pełnej oceny,

dokonanej  przez  oskarżyciela  publicznego.  Wyjaśnienia  przy  tym wymaga pojęcie

sprawy  zawiłej.  W  orzecznictwie  funkcjonuje  pogląd,  zgodnie  z  którym  w  tym

aspekcie  należy  brać  pod  uwagę  zarówno  skomplikowanie  dowodowe,  jak  też

prawne82. Zawiłą sprawą będzie więc w szczególności taka, która charakteryzuje się

bardzo  obszernie  zgromadzonym  materiałem  dowodowym,  a  także  taka,  której

przedmiotem  jest  wyjątkowo  oburzający  czyn,  wzbudzający  sensację  medialną 83.

Przepisy postępowania karnego przewidują, że śledztwo co do zasady powinno

trwać  3  miesiące.  Termin  ten  ma  jednak  charakter  jedynie  instrukcyjny,  czego

konsekwencją  jest  stwierdzenie,  iż  po  jego  przekroczeniu  nie  następują  żadne

negatywne  konsekwencje  dla  przebiegu  postępowania  przygotowawczego.  W

szczególności kodeks nie zna żadnej drogi umorzenia postępowania z tej przyczyny 84.

Generalną  zasadą  postępowania  przygotowawczego,  realizowanego  w  formie

śledztwa, jest to, że prowadzi je prokurator (art. 311 § 1 k.p.k.)85. Niemniej jednak,

jako dominus litis postępowania może on prowadzić je samodzielnie w całości lub w

części lub w postaci upoważnienia do wykonywania jedynie określonych czynności 86.

Mając  na  względzie  powyższe  rozważania  stwierdzić  należy,  że  nic  nie  stoi  na

przeszkodzie temu, aby za prokuratora czynności wykonywała Policja. Okoliczność ta

wiąże  się  jednak  z  faktem  wydawania  decyzji  dotyczących  przebiegu  tego

postępowania, a więc również wydawania przez Policję postanowień 87. Bez względu

82 Zob.  Wyrok  Sądu Najwyższego  z  dnia  12  sierpnia  1986  roku,  sygn.  akt  Rw 569/86,  OSNKW
1987/5-6/533.

83 B. Skowroń, Komentarz do art. 309 k.p.k., w: K. Dudka, Kodeks…, teza. 8.

84 Szerzej:  J.  Grajewski,  Komentarz  do art.  310,  w:  Kodeks  postępowania  karnego.  Komentarz ,  J.
Grajewski, L. Paprzycki, S. Steinborn, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, LEX/el.

85 Zob.  o  nadzorze  prokuratora  nad  postępowaniem przygotowawczym:  S.  Waltoś,  P.  Hofmański,
Proces…, s. 493 i n.

86 Zob. art. 309 pkt 2 i 3 k.p.k.; art. 311 § 2 in fine k.p.k.; art. 311 § 3 in principio k.p.k.; art. 311 § 3
in fine  k.p.k.  Instytucja powierzania śledztwa Policji  ma kluczowy cel:  wykorzystanie  tkwiącego w
niej  potencjału  kadrowego  oraz  znajdujących  się  w  jej  posiadaniu  środków  technicznych  (te  dają
możliwość  łączenia  czynności  procesowych  z  czynnościami  operacyjnymi).  Prokurator  decyduje  o
tym,  czy  powierzyć  śledztwo  Policji.  Musi  uwzględnić  konkretne  okoliczności  sprawy.  Zob.  K.
Marszał, J. Zagrodnik, R. Koper, K. Zgryzek (red.), Proces…, s. 496.
87 Wyjątkami są: postanowienia nieobjęte zakresem prowadzenia śledztwa (art. 311 § 3  in proncipio
k.p.k.),  postanowienia  o  zwolnieniu  z  obowiązku  zachowania  tajemnicy  zawodowej  (art.  180  §  1
k.p.k.)  oraz  postanowienia  w  przedmiocie  zastosowania  środków  zapobiegawczych  (art.  250  §  4
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na  powyższe,  prokurator  –  na  mocy  art.  311  §  5  k.p.k.  –  może  w  każdej  chwili

zastrzec jakąkolwiek czynność śledztwa do wyłącznego przeprowadzenia przez niego

osobiście88. Do takich czynności z całą pewnością można zaliczyć te, które wymagają

wydania merytorycznej decyzji w formie postanowienia.  Drugą formą postępowania

przygotowawczego jest dochodzenie, uregulowane w rozdziale 36a k.p.k. 89. Toczy się

ono wówczas,  gdy „śledztwo nie jest obligatoryjne, a prokurator nie postanowił go

przeprowadzić ze względu na wagę lub zawiłość sprawy”90. Ustawodawca założył, że

organem właściwym do prowadzenia tej formy postępowania przygotowawczego jest

Policja  i  inne  organy przewidziane  w k.p.k91.  Art.  325a k.p.k.,  określający  organy

właściwe do prowadzenia dochodzenia, został dodany do kodeksu na mocy ustawy z

dnia  29  marca  2007  roku  o  zmianie  ustawy  o  prokuraturze,  ustawy  –  Kodeks

postępowania  karnego oraz  niektórych  innych  ustaw92.  Owa nowelizacja  w istocie

przekazała  uprawnienia  do  prowadzenia  śledztwa  prokuratorowi,  tym  samym

pozostawiając dochodzenie innym podmiotom. Podział na śledztwo prokuratorskie i

dochodzenie,  leżące  w  gestii  także  innych  organów,  został  utrzymany  na  gruncie

kolejnej zmiany przepisów postępowania karnego93 i  pozostał do dziś. Uprawnienie

do  prowadzenia  dochodzenia  w  każdej  sprawie  przysługuje  tylko  prokuratorowi  i

Policji.  W  przypadku  innych  organów  zakres  uprawnień  jest  ograniczony  do

k.p.k.). K. Marszał, J. Zagrodnik, R. Koper, K. Zgryzek (red.), Proces…, s. 496.

88 Zwrotu ustawowego „powierzenie Policji przeprowadzenia śledztwa w całości” nie można rozumieć
dosłownie.  W  praktyce  niemożliwe  jest  wystąpienie  sytuacji,  w  których  tylko  Policja  wykonuje
wszystkie czynności w trakcie śledztwa (które zostały jej powierzone). Może ona skorzystać z prawa
do wyjścia poza jego zakres, jeżeli będzie zachodzić taka potrzeba (art. 311 § 4 k.p.k.). Uprawnienia,
jakie  ona  posiada,  dotyczą  również  innym  organów  (SG,  ABW,  KAS,  CBA,  ŻW  oraz  innym,
określonym w art. 312 k.p.k.).

89 Zob. S. Waltoś, P. Hofmański, Proces…, s. 476 i n.

90 K. Marszał, J. Zagrodnik, R. Koper, K. Zgryzek (red.), Proces…, s. 498.

91 Na mocy art. 312 k.p.k. uprawnienia policyjne przysługują takim podmiotom jak Straż Graniczna,
Agencja  Bezpieczeństwa  Wewnętrznego,  Krajowa  Administracja  Skarbowa,  Centralne  Biuro
Atykorupcyjne, Żandarmeria Wojskowa. Przepis nie ma cech katalogu zamkniętego, albowiem w pkt 2
uprawnienia te przypisane zostały także innym podmiotom, wskazanym w przepisach szczególnych.
Zob.  również:  Rozporządzenie  Ministra  Sprawiedliwości  z  dnia  22  września  2015  roku  w sprawie
organów  uprawnionych  obok  Policji  do  prowadzenia  dochodzeń  oraz  organów  uprawnionych  do
wnoszenia  i  popierania  oskarżenia  przed  sądem  pierwszej  instancji  w  sprawach,  w  których
prowadzono dochodzenie, jak również zakresu spraw zleconych tym organom, Dz. U. z 2018 r. poz.
522 t.j.; K. Marszał, J. Zagrodnik, R. Koper, K. Zgryzek (red.), Proces…, s. 499-500; R.A. Stefański,
Postępowanie przygotowawcze: zmiany ewolucyjne, czy rewolucyjne…, s. 24-29.

92 Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 432.

93 Mowa o ustawie z dnia 27 września 2013 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego
oraz  niektórych  innych  ustaw  (Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  1247)  i  kolejnych  nowelizacjach  kodeksu
postępowania karnego.
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dochodzeń  prowadzonych  w  sprawach  o  określone  czyny,  np.  nielegalny  wyręb

drzew, kłusownictwo.

W  toku  licznych  prac  nad  kształtem  przepisów  postępowania  karnego

wielokrotnie pojawiało się pytanie co należy zrobić, aby przyspieszyć bieg toczącego

się  postępowania  przygotowawczego.  Nacisk,  kładziony  na  intensyfikację  tej  fazy

procesu oraz jej uproszczenie spowodował wprowadzeniem do k.p.k. nowej instytucji,

jaką jest dochodzenie skrócone94. Jego ideą jest poprzestanie jedynie na kluczowych

czynnościach  procesowych,  które  zmierzają  do  zakończenia  postępowania.  W

doktrynie  prawa  karnego  wskazuje  się  natomiast,  iż  ograniczenie  dochodzenia

jednocześnie musi spełniać pewne przesłanki gwarancyjne. Dlatego też, ustawodawca

zadecydował,  że  mimo  wszystko  w  takim  dochodzeniu  należy  przedstawić

podejrzanemu zarzuty oraz zapewnić mu możliwość końcowego zaznajomienia się z

aktami  sprawy95.  Warto  również  dodać,  że  o  tym,  czy  w  danej  sprawie  można

skorzystać  z  dochodzenia  skróconego  decyduje  organ  prowadzący  dochodzenie

(prokurator, Policja, inny organ wskazany przez ustawę). W praktyce z ograniczonej

w  ten  sposób  formy  korzysta  się  zazwyczaj  wtedy,  gdy  sprawa  nie  jest  mocno

skomplikowana96.  Czynności  dokonywane  w  dochodzeniu  skróconym  podlegają

odpowiedniemu utrwaleniu (w formie protokołów)97.  Więcej  uproszczeń w zakresie

prowadzenia  dochodzenia  ustawodawca  przewidział  w  ramach  postępowania

przyspieszonego98.Osobnego  omówienia  wymaga  instytucja  tzw.  dochodzenia

rejestrowego (umorzenia rejestrowego). Ustawodawca uregulował ją w art. 325f k.p.k.

Wskazany przepisów stanowi o tym, że „dane uzyskane w toku czynności, o których

94 Zob. art. 325h k.p.k.; K. Marszał, J. Zagrodnik, R. Koper, K. Zgryzek (red.), Proces…, s. 501.

95 M. Kurowski,  Komentarz do art.  325h k.p.k.,  w: D. Świecki,  Kodeks…, teza.  4;  Zob.  także art.
325h zd. 2 k.p.k.; art. 325g § 2 k.p.k.; art. 321 § 1 – 5 k.p.k.

96 Chodzi  m.in.  o  te  przypadki,  w  których  wina  podejrzanego  nie  wzbudza  żadnych  wątpliwości
(podejrzany  może np.  sam przyznać  się  do  popełnienia  danego  przestępstwa).  W takim przypadku
prokurator decyduje o wniesieniu do sądu wniosku o skazanie bez rozprawy (zamiast aktu oskarżenia).
Może  zaniechać  również  dalszych  czynności  dowodowych,  które  są  konieczne  z  perspektywy
zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa przed ich utratą, zniszczeniem lub zniekształceniem
(art.  335 § 1 zd. 1  i  3  k.p.k.).  Jeśli  przyznanie  się  do winy przez  podejrzanego budzi  wątpliwości,
wtedy niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowo czynności dowodowych (dzięki nim będzie możliwe
dokonanie  oceny  wiarygodności  złożonych  przez  niego  wyjaśnień;  art.  335§  1  zd.  2  k.p.k.).  Zob.
tamże, s. 501-502.

97 Inne czynności również mogą być utrwalane w formie protokołów, ale mogą one zawierać zapis
tylko najważniejszych informacji (np. oświadczenia osób, które biorą udział w tychże czynnościach).
Protokół ma wówczas formę uproszczoną i nie stosuje się do niego przepisu art. 148 § 2 zd. 1 k.p.k.
98 K. Marszał, J. Zagrodnik, R. Koper, K. Zgryzek (red.), Proces…, rozdział XI, pkt 3.
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mowa w art. 308 § 1 k.p.k. (dochodzenie w niezbędnym zakresie) lub prowadzonego

przez okres co najmniej 5 dni dochodzenia, nie stwarzają dostatecznych podstaw do

wykrycia  sprawcy  w  drodze  dalszych  czynności  procesowych,  można  wydać

postanowienie o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw” 99.

W  obowiązującym  kodeksie  umorzenie  rejestrowe  zostało  ograniczone  tylko  do

dochodzenia.  Tym  samym  w  śledztwie  brak  jest  możliwości  skorzystania  z  tej

instytucji100.  Może ono również wystąpić jedynie w fazie „in rem”, na co wskazuje

wykładnia  użytego  w  art.  325f  sformułowania  braku  „dostatecznych  podstaw  do

wykrycia sprawcy”. Co do zasady ten rodzaj dochodzenia przebiega – w niezbędnym

zakresie  –  na  zasadach  ogólnych.  Jego  specyfikę  stanowi  jedynie  krótki  czas

trwania101.  Fundamentalnym  celem  dochodzenia  rejestrowego  jest  usprawnienie

działań organów ścigania, jakie wiążą się z przestępczością, poprzez odciążanie ich

od  spraw  „mniejszego  kalibru”  (tzw.  mniej  skomplikowanych,  zawiłych,  czy

drastycznych).  Ponadto,  skorzystanie  z  tej  formy  postępowania  jest  wygodne  w

sytuacjach, kiedy brak jest realnych szans na wykrycie sprawcy przestępstwa. Organy

ścigania  mają  bowiem  skupiać  się  na  wykrywaniu  i  zwalczaniu  poważnej

przestępczości102.W  przypadku  postępowania  rejestrowego  prokurator  zajmuje  się

zatwierdzaniem  postanowienia  o  umorzeniu  dochodzenia  oraz  jego  wpisaniem  do

rejestru  przestępstw  (art.  325e  §  2  k.p.k.).  Postępowanie  rejestrowe  podlega

zaskarżeniu  „w trybie  przewidującym wniesienie  zażalenia  na  to  postanowienie  do

prokuratora właściwego do sprawowania nadzoru nad dochodzeniem” 103.  Prokurator

może nie przychylić się do zażalenia. Trafia ono wówczas do rozpoznania przez sąd

(art.  325e  §  4  k.p.k.).  Wydanie  postanowienia  o  umorzeniu  rejestrowym  jest  dla

Policji  sygnałem  do  rozpoczęcia  działań  na  podstawie  odrębnych  przepisów,  a

mianowicie:  Policja  prowadzi  czynności  o  charakterze  operacyjno-rozpoznawczym,

99 Tamże, s. 502.

100 A. Taracha, Problemy legislacyjne z tzw. „postępowaniem rejestrowym” w polskim postępowaniu
karnym, WPP 2003, nr 4, s. 121. 

101 K. Marszał, J. Zagrodnik, R. Koper, K. Zgryzek (red.), Proces…, s. 502.

102 Rozwiązanie  to  wiąże  się  z  wieloma  kontrowersjami.  Zob.  R.A.  Stefański,  Postępowanie
„rejestrowe” w postępowaniu  karnym ,  w:  Aktualne  problemy  prawa i  procesu  karnego ,  „Gdańskie
Studia  Prawnicze”  2003,  t.  11,  s.  285  i  n.;  S.  Waltoś,  Tak  zwane  umorzenie  rejestrowe,  czyli
legislacyjna  kula  w  płocie,  „Gdańskie  Studia  Prawnicze”  2003,  t.  11,  s.  277  i  n.;  J.  Zagrodnik,
Specyfika trybu kontroli postanowień o umorzeniu postepowania rejestrowego , „Prokuratura i Prawo”
2008, nr 9, s. 42 i n.

103 K. Marszał, J. Zagrodnik, R. Koper, K. Zgryzek (red.), Proces…, s. 502.
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zaś  ich  celem  jest  wykrycie  sprawcy  i  uzyskanie  dowodów.  Jeżeli  dojdzie  do

ujawnienia  danych,  na  podstawie  których  można  wykryć  sprawcę,  Policja  ma

obowiązek wydania postanowienia o podjęciu dochodzenia na nowo (zgodnie z art.

325f § 3 k.p.k.). Jednocześnie nie ulega wykluczeniu możliwość podjęcia umorzonego

postępowania przygotowawczego przez prokuratora (na podstawie art. 327 § 1 k.p.k.).

Podjęcie dochodzenia przez Policję nakłada na nią obowiązek zawiadomienia osoby

bądź  instytucji,  która  złożyła  zawiadomienie  o  przestępstwie,  a  także  ujawnionego

pokrzywdzonego (art. 305 § 4 w zw. z art. 325f § 3 zd. 2 k.p.k.). Ustawodawca nie

przewidział  „obowiązku przesłania  prokuratorowi  odpisu postanowienia  o  podjęciu

dochodzenia,  co  może  istotnie  utrudniać  realne  sprawowanie  przezeń  nadzoru  nad

postępowaniem przygotowawczym”104.

1.1.3.Strony i ich przedstawiciele w postępowaniu przygotowawczym

W k.p.k. bezpośrednio wskazuje się na dwie kluczowe strony w postępowaniu

przygotowawczym105:  pokrzywdzonego i  podejrzanego (art.  299 § 1 k.p.k.).  Z kolei

prokuratorowi „przysługują prawa strony w ramach czynności sądowych”106 w tymże

postępowaniu  (na  mocy  art.  299  §  3  k.p.k.).  Ustawa  przewiduje  przysługiwanie

określonych uprawnień również osobom, które nie są stronami (art. 299 § 2 k.p.k.).

Przykładem może być wniesienie zażalenia107 na postanowienie o odmowie wszczęcia

śledztwa (art. 306 § 1 k.p.k.) bądź wniesienie skargi na bezczynność organu ścigania

(art.  306  §  3  k.p.k.)108.Rozważania  w  powyższym  zakresie  poprzedzić  należy

omówieniem  nomenklatury  następujących  pojęć:  pokrzywdzony,  podejrzany,

oskarżyciel publiczny. 

104 Tamże.

105 Zob. K. Marszał, J. Zagrodnik, R. Koper, K. Zgryzek (red.), Proces…, s. 485-486. Zob. szerzej na
temat  uczestników procesu:  S.  Waltoś,  P.  Hofmański,  Proces…,  s.  152-178 (organy procesowe),  s.
178-192  (strony  procesowe),  s.  192-196  (reprezentanci  stron  procesowych),  s.  196-199  (rzecznicy
interesu społecznego).

106 K. Marszał, J. Zagrodnik, R. Koper, K. Zgryzek (red.), Proces…, s. 485.

107 Por.  G.  Skrzypek,  Zażalenie  w  postępowaniu  przygotowawczym.  Wybrane  zagadnienia ,
„Prokurator” 2004, nr 2, s. 66-77.
108 K.  Marszał,  J.  Zagrodnik,  R.  Koper,  K.  Zgryzek  (red.),  Proces….,  s.  543  (Zasadnicza  skarga
karna. Pojęcie i istota zasadniczej skargi karnej), s. 546-556 (Forma zasadniczej skargi karnej, w tym:
akt oskarżenia,  zwykłe i  szczególne  formy aktu oskarżenia,  skargi  zastępujące  akt  oskarżenia,  inne
zasadnicze skargi karne).
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Definicję  legalną  pokrzywdzonego  zawiera  art.  49  k.p.k.  Zgodnie  z  tym

przepisem  pokrzywdzonym  jest  osoba  fizyczna  lub  prawna,  której  dobro  prawne

zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Pokrzywdzonym

może  być  także  niemająca  osobowości  prawnej  instytucja  państwowa  lub

samorządowa oraz inna jednostka organizacyjna,  której  odrębne przepisy przyznają

zdolność prawną. Przepis powyższy nadto precyzuje, iż za pokrzywdzonego uważa się

zakład ubezpieczeń w zakresie, w jakim pokrył szkodę wyrządzoną pokrzywdzonemu

przez przestępstwo lub jest zobowiązany do jej pokrycia.

W  literaturze  wskazuje  się  zatem,  że  pokrzywdzonym  jest  każdy  podmiot,

którego dobra prawne zostały zagrożone lub naruszone przestępstwem 109. Według M.

Cieślaka definicja pokrzywdzonego zawiera w sobie trzy następujące elementy:dobro

prawne;

 bezpośrednie naruszenie lub zagrożenie przestępstwem;

 osoba  fizyczna  lub  prawna  (ewentualnie  niemająca  osobowości  prawnej

instytucja  państwowa  lub  samorządowa  oraz  inna  jednostka  organizacyjna,

której  odrębne  przepisy  przyznają  zdolność  prawną)110.Definicja

pokrzywdzonego ma charakter materialno-procesowy. Uzyskanie tego statusu

możliwe jest  dopiero  wówczas,  gdy zostanie  ustalony związek przyczynowy

pomiędzy popełnionym przestępstwem a naruszonym lub zagrożonym dobrem

prawnym111.  Konieczne jest  w tym miejscu rozróżnienie dwóch kwestii: otóż

uznanie  osoby  za  pokrzywdzoną  następuje  przez  sam  fakt  pokrzywdzenia,

niemniej jednak to dopiero w toku postępowania dochodzi do ustalenia, czy w

rzeczywistości  doszło  do  naruszenia  bądź  narażenia  chronionego  prawem

dobra  prawnego112.Powyższa  teza  znajduje  oparcie  w  orzecznictwie.  Można

bowiem przytoczyć tezę, zgodnie z którą: „status pokrzywdzonego, w swojej

genezie,  ma  przede  wszystkim charakter  materialnoprawny,  będąc  przy  tym

również  pojęciem procesowym,  skoro  wynika  z  niego  zespół  odpowiednich

uprawnień procesowych. O pokrzywdzeniu decyduje bowiem bezpośredniość

109 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie…, s. 285. 

110 M. Cieślak, Polska procedura karna, Warszawa 1971, s. 37.

111 S.  Szołucha,  Pokrzywdzony,  w:  Kodeks  postępowania  karnego.  Komentarz,  J.  Skorupka  (red.),
Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 185-186. 
112 P. Hofmański, Kodeks postępowania karnego. Komentarz , t. IV, Warszawa 2008, s. 82.
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naruszonego (lub zagrożonego) dobra prawnego określonego podmiotu przez

przestępstwo,  stąd  realnie  o  tym,  czyje  dobro  prawne  zostało  w  konkretnej

sytuacji  bezpośrednio  naruszone  (lub  zagrożone)  -  decyduje  prawo  karne

materialne, nie zaś indywidualne, subiektywne przekonanie osoby potencjalnie

poszkodowanej”113.Ustawową definicję podejrzanego zawiera natomiast art. 71

k.p.k. Zgodnie z tym przepisem za podejrzanego uważa się osobę, co do której

wydano  postanowienie  o  przedstawieniu  zarzutów  albo  której  bez  wydania

takiego  postanowienia  postawiono  zarzut  w  związku  z  przystąpieniem  do

przesłuchania w charakterze podejrzanego.

W tym miejscu konieczne jest rozróżnienie dwóch pojęć: podejrzanego i osoby

podejrzanej. Nie ulega bowiem wątpliwości, że status podejrzanego uzyskać można

albo na skutek przedstawienia zarzutów, albo w związku z przesłuchaniem osoby w

charakterze  podejrzanego  bez  wydania  tego  postanowienia114.  Osobą  podejrzewaną

jest natomiast osoba, którą jedynie podejrzewa się o popełnienie przestępstwa, ale nie

spełnione zostały wobec niej przesłanki z art. 71 § 1 k.p.k. (tj. nie przedstawiono jej

zarzutów i  nie  przesłuchano  w  charakterze  podejrzanego)115.   Na  temat  czynności

przedstawienia zarzutów wypowiedział się C. Golik: „Określenie "postawiono zarzut"

wskazuje  na  fakt,  iż  ma to  być  czynność  już  dokonana,  gdyż dopiero  taka  kreuje

podejrzanego. Odczytując zatem łącznie treść art. 325g § 2 zd. 1 i 2 k.p.k. oraz art. 71

§  1  k.p.k.  należy  dojść  do  wniosku,  że  w  tym  trybie  przedstawienia  zarzutów

inauguracja fazy in personam dochodzenia następuje dokładnie w chwili, gdy organ

procesowy  kończy  odczytywanie  osobie  -  będącej  jeszcze  do  tego  momentu,  jak

określa  to  ustawa,  "osobą  podejrzaną"  -  zarzutu  wpisanego  w  treść  protokołu  tej

czynności. Dalszy przebieg wypadków stanowi już sensu stricto przesłuchanie osoby

określanej  jako "podejrzany",  a  więc  ten  etap  czynności,  w którym osoba ta  może

przedstawić  swoją  wersję  wydarzeń  i  w którym może mieć  miejsce  zadawanie  jej

pytań albo osoba ta może - korzystając z przynależnych jej praw gwarancyjnych - z

tego zrezygnować (art.  386 §  1  k.p.k. w zw.  z  art.  71 § 3 k.p.k.)”116.Niewątpliwie

moment  wydania  postanowienia  w  przedmiocie  przedstawienia  zarzutów  stanowi

113 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 3 kwietnia 2019 roku, sygn. akt II AKa
242/18, OSASz z 2019/2/7-29.

114 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 sierpnia 2010 roku, sygn. akt I KZP 13/10, OSNKW
2010/9, poz. 79

115 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie…, s. 337.
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decyzję  procesową o  doniosłym charakterze,  albowiem rozpoczyna ona nowy etap

postępowania  przygotowawczego,  nazywany  in  personam  (przeciwko  określonej

osobie).  Osobie,  której  przedstawiono  zarzuty  wstępuje  w  prawa  i  obowiązki

podejrzanego.  Decyzja  procesowa w tym przedmiocie  ma charakter  gwarancyjny i

pozwala  na  podjęcie  przez  podejrzanego  aktywnej  obrony117.T.  Grzegorczyk  i  J.

Tylman wskazali, że „oskarżyciel publiczny to organ państwowy, który we własnym

imieniu wnosi i  (lub)  popiera oskarżenie w sprawach o przestępstwa, które ustawa

nakazuje lub zezwala ścigać skargą publiczną”118. Zgodnie z art. 45 § 1 oskarżycielem

publicznym  przed  wszystkimi  sądami  jest  prokurator.  W  polskim  prawie  karnym

wyraźnie  dostrzegalna  jest  nadrzędność  prokuratora  nad  nieprokuratorskimi

oskarżycielami publicznymi, do których zaliczyć można w szczególności Policję 119.

Pozycja oskarżyciela publicznego w postępowaniu jest zagadnieniem tak obszernym,

że mogłaby stanowić przedmiot odrębnej dysertacji. Dlatego też, na potrzeby dalszych

rozważań wystarczające jest przytoczenie jedynie definicji tego organu. 

Z punktu widzenia praw podejrzanego i pokrzywdzonego istotne znaczenie ma

zasada śledczości120. W postępowaniu przygotowawczym jest ona realizowana zawsze

jedynie w określonych granicach121. Przesądza o tym „zakres przewidzianych od niej

wyjątków,  związanych  z  uprawnieniami  przysługującymi  podejrzanemu,

pokrzywdzonemu  oraz  ich  przedstawicielom  procesowym,  stanowiących  przejawy

kontradyktoryjności  (…)”122.  Uprawnienia  te  są  kształtowane  przez  ustawodawcę,

który ma przy tym na względzie  takie  okoliczności jak123:  interes  ścigania karnego

(ustalenie podstaw do wniesienia aktu oskarżenia), potrzebę zabezpieczania interesów

procesowych  podejrzanego  i  pokrzywdzonego,  zobiektywizowane  rozpoznanie

sprawy  oraz  odpowiednie  rozłożenie  akcentów  w  aspekcie  wyjaśnienia  sprawy  w

116 C.  Golik,  Moment  procesowej  skuteczności  przedstawienia  zarzutów  w  sposób  uproszczony ,
Prokuratura i Prawo, 2020, nr 2. s. 16-30.

117 M. Klejnowska, Informowanie stron o przedmiocie procesu karnego , Prokuratura i Prawo, 2017, nr
7-8, s. 5-30.

118 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie…, s. 277.

119 Tamże, s. 281. 

120 Zob. S. Waltoś, P. Hofmański, Proces…, s. 274 i n.

121 Por.  M. Kurowski,  P. Sydor,  „Śledcze” czynności  sądowe w postępowaniu przygotowawczym w
aspekcie praktycznym, „Przegląd Sądowy” 2011, nr 1, s. 98-108.
122 K. Marszał, J. Zagrodnik, R. Koper, K. Zgryzek (red.), Proces…, s. 486.

123 Tamże. 31



procesie  karnym  (postępowanie  przygotowawcze  nie  może  zamienić  się  w

rozpoznanie  sprawy,  zastąpić  rozprawy  głównej).Na  mocy  obowiązujących

przepisów124 strony  i  ich  przedstawiciele  mają  możliwość  aktywnie  wpływać  na

zakres,  przebieg  oraz  prawidłowość  pierwszego  stadium  postępowania  karnego.

Strony  mają  bowiem  prawo  w  szczególności  do125:  korzystania  z  pomocy

przedstawiciela  procesowego  (pełnomocnika  lub  obrońcy),  inicjatywy  dowodowej,

udziału  w czynnościach  postępowania  przygotowawczego,  dostępu  do  akt  sprawy,

zaskarżania  decyzji  procesowych  oraz  porozumiewania  się  (również  w  ramach

postępowania  mediacyjnego).Udział  stron  w  czynnościach  dowodowych  to

najważniejszy  przejaw  kontradyktoryjności  w  postępowaniu  przygotowawczym.

Możliwość taka została stronom zapewniona w ramach realizacji „zasady jawności w

jej  aspekcie  wewnętrznym”126.  Strony, biorąc udział  w przeprowadzaniu dowodów,

mogą  wykorzystywać  instrumenty  aktywności  procesowej,  takie  jak  składanie

wniosków i oświadczeń (czynności te podlegają zaprotokołowaniu zgodnie z art. 143 i

art. 148 § 2 k.p.k.). Udział stron w procesie odgrywa również istotną rolę „z punktu

widzenia  kontroli  prawidłowości  czynności  dowodowych  oraz  ich  rzetelnego

utrwalenia  na  potrzeby  przyszłego  postępowania  sądowego.  (…)  Przesłuchanie  z

udziałem oskarżonego lub jego obrońcy sprzyja natomiast spojrzeniu na sprawę przez

organ  ścigania  w  pełniejszym,  bardziej  «zrównoważonym»  oświetleniu,

odsłaniającym okoliczności przemawiające zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść

oskarżonego”127. Można zatem wyróżnić kilka następujących kategorii czynności, w

których  strony  i  ich  przedstawiciele  mogą  brać  udział128:  tzw.  czynności

niepowtarzalne, 

 przesłuchanie  świadków przez  sąd  w wypadkach określonych w art.  185a –

185c k.p.k., 

 czynności zawnioskowane przez stronę lub ich przedstawiciela procesowego, 

124 Por.  K.  Witkowska,  Strony  procesowe  i  ich  reprezentanci  w  postępowaniu  przygotowawczym ,
„Prokuratura i Prawo” 2012, nr 9, s. 102-119.

125 Tamże, s. 486-487.

126 Tamże, s. 487.

127 Tamże.  Zob.  tamże,  s.  540-542  (Czynności  sądu  w  postępowaniu  przygotowawczym);  K.
Malinowska-Krutul,  Czynności  sądowe  w  postępowaniu  przygotowawczym ,  „Prokuratura  i  Prawo”
2008, 10, s. 63-79.
128 Tamże.
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 czynności związane z powołaniem biegłego oraz 

 inne czynności dowodowe dokonywane w postępowaniu przygotowawczym.

Kwestia  czynności  niepowtarzalnych  poruszona  została  w  art.  316  k.p.k. 129

Przepis  ten  stanowi,  że  jeżeli  czynności  śledztwa  nie  będzie  można  powtórzyć  na

rozprawie,  należy podejrzanego, pokrzywdzonego i  ich przedstawicieli  ustawowych

oraz  obrońcę  i  pełnomocnika,  jeżeli  są  już  w  sprawie  ustanowieni,  dopuścić  do

udziału w czynności, chyba że zachodzi niebezpieczeństwo utraty lub zniekształcenia

dowodu  w  razie  zwłoki.  Jednocześnie  przepis  ten  nie  zawiera  definicji  legalnej

czynności niepowtarzalnych. W doktrynie prawa karnego wypracowano na potrzeby

wykładni prawa stosowną nomenklaturę tego pojęcia. Wskazuje się bowiem, że są to

takie czynności,  które nie będą mogły być powtórzone na rozprawie z powodu ich

specyficznych właściwości (np. ujawnienie zwłok na miejscu zdarzenia), a także ze

względu na upływ czasu lub zmiany warunków130. Są to również czynności dowodowe

śledztwa lub dochodzenia, w odniesieniu do których zachodzi uzasadniona obawa, że

ich przeprowadzenie w postępowaniu dowodowym przed sądem nie będzie w ogóle

możliwe  albo  stanie  się  bezcelowe,  np.  wskutek  utraty  przez  miejsce  lub  rzecz

właściwości decydujących o ich znaczeniu dowodowym131. Doskonałym przykładem

tego  typu  czynności  będą  oględziny  miejsca,  rzeczy  czy  osoby  (z  uwagi  na

ograniczony  czas  retencji  śladów  dowodowych),  oględziny  i  otwarcie  zwłok  oraz

wyjęcie zwłok z grobu czy eksperyment procesowy (w szczególności jeżeli przy jego

pomocy utrwala się lub ujawnia ślady i dowody, które mają charakter zanikowy, tj. są

nietrwałe)132.  Przepis  wymienia  krąg  podmiotów  uprawnionych  do  udziału  w  tego

typu  czynnościach.  Podkreślić  jednak  należy,  że  ich  dopuszczenie  nie  ma

129 Czynności  niepowtarzalne  przeprowadza  się  bez  względu  na  formę  postępowania
przygotowawczego.  Por.  A.  Baj,  Udział  stron  w  niepowtarzalnych  czynnościach  dowodowych
postępowania przygotowawczego, „Prokuratura i Prawo” 2018, nr 10, s. 165-191.

130 J. Tylman, w: T. Grzegorczyk, Postępowanie…, s. 614. 

131 K. Marszał, J. Zagrodnik, R. Koper, K. Zgryzek (red.), Proces…, s. 488. Zbieranie, zabezpieczanie
i utrwalanie dowodów nie zostało przez ustawodawcę precyzyjnie określone w kontekście niezbędnego
zakresu. Zakres ten – jak się łatwo domyślić – jest uzależniony od typu czynu zabronionego, który jest
przedmiotem  postępowania.  Przedmiot  postępowania  determinuje  formę  postępowania
przygotowawczego,  jego  prowadzenia  albo  w  formie  śledztwa,  albo  w  formie  dochodzenia;
determinuje  również  ogląd  okoliczności  konkretnej  sprawy,  a  niekiedy  sposób  zakończenia
postępowania (sporządzenie oskarżenia bądź umorzenie).  Niezbędny zakres odnosi  się do wszelkich
czynności  niecierpiących  zwłoki  i  niepowtarzalnych,  które  zawsze  muszą  zostać  wykonane  w
postępowaniu  przygotowawczym.  Szerzej:  Z.  Brodzisz,  w:  Kodeks  postępowania  karnego.
Komentarz…, s. 731-734, 686, 751-753).
132 K. Marszał, J. Zagrodnik, R. Koper, K. Zgryzek (red.), Proces…, s. 488.
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bezwzględnego charakteru. Wyjątkiem są bowiem okoliczności, w których występuje

niebezpieczeństwo utraty  bądź  zniekształcenia  dowodów ze  względu  na  zwłokę  w

dopuszczeniu  stron  do  udziału  w  przeprowadzanej  czynności  procesowej133.

Czynności  te  powinny  być  przeprowadzone  jedynie  po  uprzednim obligatoryjnym

powiadomieniu  osób uprawnionych o  czasie  i  miejscu  ich  odbycia  się 134.Powyższe

zagadnienie związane jest z instytucją faktycznego wszczęcia postępowania karnego

przez „czynności niecierpiące zwłoki”, określane również jako „czynności procesowe

w niezbędnym zakresie”135.  Nakaz zbierania,  zabezpieczania i  utrwalania dowodów

jedynie w niezbędnym zakresie  –  o  którym mowa w art.  308 k.p.k.  –  oznacza,  że

organ procesowy „w każdym postępowaniu, w wypadkach niecierpiących zwłoki, bez

względu na formę przyszłego postępowania przygotowawczego i jeszcze przed jego

wszczęciem, nie tylko może, ale i powinien przeprowadzić w takim właśnie zakresie

czynności  procesowe”136.  Jednocześnie  muszą  być  spełnione  cztery  następujące

przesłanki:istnienie podstawy faktycznej wszczęcia postępowania;

 konieczność zabezpieczenia śladów i dowodów;

 wystąpienie wypadku niecierpiącego zwłoki;

 brak  postanowienia  o  wszczęciu  dochodzenia/śledztwa 137.Fundamentalnym

warunkiem  podjęcia  takich  czynności  procesowych  jest  natomiast  istnienie

uzasadnionego podejrzenia popełnienia  przestępstwa.  Czynności określone w

art. 308 k.p.k. odróżnić należy od tych, które są podejmowane na mocy art. 307

k.p.k.  W  powyższym  aspekcie  chodzi  zwłaszcza  o  dokonanie  oględzin  (z

udziałem biegłego), przeszukanie bądź czynności, na które wskazuje art. 74 § 2

pkt  1  k.p.k.  w stosunku  do osoby będącej  osobą podejrzaną.  Dotyczy to  w

szczególności  przedsięwzięcia  wobec  osoby  podejrzanej  wszelkich  innych

czynności, takich jak pobrania krwi, włosów czy innych wydzielin organizmu.

133 Składanie wniosków przez uprawnione osoby jest więc zbędne.

134 Z  obowiązku  tego  może  być  on  zwolniony,  jeżeli  istnieje  niebezpieczeństwo  utraty  lub
zniekształcenia  dowodu,  „które  wynikałoby  ze  zwłoki  w  przeprowadzeniu  czynności  związane  z
dopuszczeniem do udziały w niej stron i ich przedstawicieli.” Tamże.

135 M. Kurowski, Komentarz do art. 308 k.p.k., w: D. Świecki, Kodeks…, LEX/el. 2020.

136 Z.  Brodzisz,  w:  Kodeks  postępowania  karnego.  Komentarz…,  s.  687.  Zob.  S.  Waltoś,  P.
Hofmański, Proces…, s. 337 i n.

137 P.  Hofmański,  E.  Sadzik,  K.  Zgryzek,  Kodeks  postępowania  karnego.  T.  I.  Komentarz  do
artykułów 1-296, P. Hofmański (Red.), Wyd. 4, Wydawnictwo C.H. Beck, s. 56-57. 
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Nie ulega wątpliwości, że głównym zamierzeniem przeprowadzania czynności

dowodowych  jest  niedoprowadzenie  do  zatarcia  śladów  lub  dowodów,  na

podstawie  których  można  pociągnąć  do  odpowiedzialności  karnej  konkretna

osobę. Odrębne regulacje dotyczą podejrzanego i świadka (art. 316 § 2 k.p.k.

oraz art. 316 § 3 k.p.k.)138.Kwestią wymagającą wzmianki jest udział stron w

przesłuchaniu  świadka przez  sąd  w przypadkach określonych w art.  185a –

185c  k.p.k.  W  tym  przypadku  prawodawca  wskazał  na  ograniczenia  w

uprawnieniach  posiadanych  przez  strony  (w  szczególności  oskarżonego)  do

udziału  w  czynnościach  dowodowych  postępowania  przygotowawczego.

Jednocześnie  zakłada się  jednorazowość  przesłuchania  określonych kategorii

świadków  (nie  ma  ona  bezwzględnego  charakteru).  Niezależnie  od  tego,  w

jakim stopniu zaawansowana jest sprawa, do sądu należy przesłuchanie kilku

wyjątkowych  grup  świadków139.  Pierwszą  są  świadkowie,  którzy  w  chwili

przesłuchania  nie  ukończyli  15  lat  i  są  pokrzywdzonymi  w  sprawach  o

przestępstwa  przeciwko  wolności,  wolności  seksualnej  i  obyczajowości,

rodzinie  i  opiece,  a  także  w  sprawach  przestępstwa  popełnione  z  użyciem

przemocy lub groźby bezprawnej (art. 185a § 1 k.p.k.). Drugą – świadkowie,

którzy  w  chwili  przesłuchania  ukończyli  15  lat  i  są  pokrzywdzonymi  w

sprawach  o  te  same  kategorie  przestępstw  ale  wobec  których  zachodzi

uzasadniona obawa, że przesłuchanie w innych warunkach mogłoby wywrzeć

negatywny wpływ na ich stan psychiczny (art.  185a § 4 k.p.k.).  Do trzeciej

kategorii  należą  natomiast  świadkowie  nieposiadający  przymiotu

pokrzywdzonego w sprawach o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i

obyczajowości,  rodzinie  i  opiece  oraz  z  użyciem  przemocy  lub  groźby

bezprawnej,  którzy w chwili  przesłuchania nie  ukończyli  15 roku życia  (art.

185b  k.p.k.).  Ostatnią  grupę  świadków  zajmują  osoby  pokrzywdzone

przestępstwami  zgwałcenia  (art.  197  k.k.),  wykorzystania  bezradności  lub

upośledzenia (art.  198 k.k.)  albo nadużycia zależności  (art.  199 k.k.).Zasadą

138 K. Marszał, J. Zagrodnik, R. Koper, K. Zgryzek (red.), Proces…, s. 488. Czynnością niecierpiącą
zwłoki  jest  przesłuchanie  podejrzanego  o  popełnienie  przestępstwa  w  charakterze  podejrzanego
jeszcze  przed  wydaniem  postanowienia  o  przedawnieniu  zarzutów.  Muszą  być  spełnione  warunki
określone w art. 308 § 1 i 2 k.p.k. (Z. Brodzisz, w:  Kodeks postępowania karnego. Komentarz…, s.
743-750). Należy nadmienić, że istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia niemożliwości przesłuchania
świadka na  rozprawie.  Musi  być  ono realne,  a  nie  potencjalne.  (zob.  K.  Marszał,  J.  Zagrodnik,  R.
Koper, K. Zgryzek (red.), Proces…, s. 488).

139 Tamże, s. 489.
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jest,  aby  wymienionych  wyżej  świadków  przesłuchać  w  miarę  możliwości

tylko jeden raz, aby oszczędzić im dodatkowych dolegliwości, które łączą się z

popełnionymi przeciwko nim przestępstwami oraz zapewnić im ochronę przed

tzw.  wtórną  wiktymizacją  (w  warunkach  procesu  karnego,  art.  185a i  185c

k.p.k.). 

Istotną  kwestię  stanowi  również  uprawnienie  prokuratora  do  udziału  w

posiedzeniu sądu na którym dochodzi do przesłuchania wskazanych wyżej kategorii

świadków140.  Oskarżyciel  korzysta  wówczas  z  uprawnień  przysługujących  stronie,

obrońcy oraz pełnomocnikowi pokrzywdzonego. Tymczasem – podkreślenia wymaga

–  że  prawo  to  nie  przysługuje  samemu  oskarżonemu141.  Może  on  natomiast

uczestniczyć w przesłuchaniu czwartej grupy świadków, jeżeli wystąpi konieczność

przesłuchania  świadka  po  raz  kolejny.  Pokrzywdzony,  celem  ochrony  swoich

interesów,  ma  prawo  do  złożenia  wniosku  o  przeprowadzenie  przesłuchania  „za

pomocą  urządzeń  umożliwiających  przeprowadzenie  czynności  na  odległość,  jeżeli

zachodzi  uzasadniona  obawa,  że  bezpośrednia  obecność  oskarżonego  przy

przesłuchaniu  mogłaby  oddziaływać  krępująco  na  zeznania  pokrzywdzonego  lub

wywierać  negatywny wpływ na  jego stan  psychiczny  (art.  185c §  3  k.p.k.)” 142.  W

analogiczny sposób przesłuchać można świadka małoletniego, pod warunkiem, że w

chwili przeprowadzenia czynności ukończył on 15 lat, a sprawa dotyczy przestępstw

przeciwko wolności seksualnej  i  obyczajowości,  rodzinie  i  opiece oraz przestępstw

popełnionych z  użyciem przemocy lub  groźby bezprawnej.  Istotnym zagadnieniem

jest również prawo inicjatywy dowodowej stron postępowania przygotowawczego143.

Z najpełniejszą gwarancją uprawnienie stron do udziału w czynnościach dowodowych

w  pierwszym  stadium  postępowania  łączy  się  z  przysługującym  stronom  (i  ich

przedstawicielom) uprawnieniem do składania wniosków dowodowych. Artykuł 315 §

2 k.p.k. stanowi bezpośrednio o tym, że nie można im odmówić wzięcia udziału w

czynności,  jeżeli  tego  żądają.  Jedyny  wyjątek  dotyczy  pozbawionego  wolności

140 Por.  B.T.  Bieńkowska,  Aktywność  stron  w postępowaniu  przygotowawczym w nowym kodeksie
postępowania karnego, „Prokuratura i Prawo” 1998, nr 3, s. 7-31.

141 Jeżeli  oskarżony  nie  ma  obrońcy  z  wyboru,  to  sąd  może  wyznaczyć  do  udziału  w  czynności
przesłuchania obrońcę z urzędu; dotyczy to spraw wskazanych w punktach 1) – 3). Zob. art. 185a § 2
zd. 4 w zw. z art. 185a § 4 i art. 185b § 1 k.p.k.  Por.  M. Czekaj,  Udział  obrońcy w postępowaniu
przygotowawczym w nowym kodeksie postępowania karnego , „Prokuratura i Prawo” 1998, nr 1, s. 37-
48.

142 K. Marszał, J. Zagrodnik, R. Koper, K. Zgryzek (red.), Proces…, s. 490.
143 Zob. o czynnościach dowodowych: S. Waltoś, P. Hofmański, Proces…, s. 362 i n.
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podejrzanego, którego nie sprowadza się celem złożenia zeznań, jeżeli wiązałyby się z

tym poważne trudności (art. 318 zd. 2 w zw. z art. 315 § 2 zd. 2 k.p.k.)144. Żądaniu

wzięcia  udziału  w  czynności  nie  może  odmówić  organ  prowadzący  postępowanie,

powołując  się  na  ważny  interes  śledztwa  lub  dochodzenia.  Można  więc  rzec,  że

uregulowanie to „gwarantuje w razie dopuszczenia dowodu zawnioskowanego przez

stronę lub jej  przedstawiciela jego przeprowadzenie co do zasady w ich obecności,

jeżeli tylko wyrażą taką wolę”145. Tym samym strona zobowiązuje organ procesowy

do jej  powiadomienia (nie  wyłączając  zawiadomienia przedstawiciela)  o  terminie i

miejscu  przeprowadzenia  takiej  czynności”146.Strony  mogą  również  brać  udział  w

czynnościach  związanych  z  powołaniem  biegłego147.  Obowiązek  zasięgnięcia  jego

opinii  powstaje  wtedy,  gdy:  „ujawnienie  w  postępowaniu  przygotowawczym

okoliczności  mających  istotne  znaczenie  dla  rozstrzygnięcia  sprawy,  (…)  wymaga

wiadomości specjalnych”148. Pojęcie „wiadomości specjalnych” ma charakter nieostry

i  oznacza  wiedzę,  która  nie  jest  powszechnie  dostępna.  W  orzecznictwie  Sądu

Najwyższego przyjmuje się, że nie jest to wiedza, którą prezentuje dorosły człowiek o

odpowiednim doświadczeniu życiowym oraz wykształceniu, albowiem taka może być

zastąpiona  wiedzą  sędziowską149.Potrzeba  zasięgnięcia  opinii  biegłego  w  zakresie

uzyskania  wiadomości  specjalnych  implikuje  obowiązek  przyjęcia  trzech

następujących założeń: 

 organ  prowadzący  postępowanie  zmuszony  jest  do  dopuszczenia  dowodu  z

opinii biegłego nawet wówczas, gdyby sam posiadał „wiedzę specjalną”;

 brak  jest  możliwości  ustalenia  spornej  okoliczności  poprzez  odrzucenie

wszystkich opinii i przyjęcie swojego stanowiska;

 opinii  biegłego  nie  można zastąpić  żadnym innym źródłem dowodowym150.

Dopuszczenie  takiego  dowodu  w postępowaniu  przygotowawczym skutkuje

144 Zob. K. Marszał, J. Zagrodnik, R. Koper, K. Zgryzek (red.), Proces…, s. 490.

145 Tamże.

146 Tamże.

147 Powołanie biegłego nie musi nastąpić w formie pisemnej. Zob. Wyrok SN z 27.4.2009 r., sygn. akt
V KK 379/08, KZS 2009, z. 9, poz. 37.

148 K. Marszał, J. Zagrodnik, R. Koper, K. Zgryzek (red.), Proces…, s. 491.

149 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia 1976 roku, sygn. II KR 48/76, OSNKW 1976/10-
11/133; Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 grudnia 2010 roku, sygn. akt II KK 291/10, LEX
nr 694543.
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koniecznością  doręczenia  postanowienia  w  tym przedmiocie  podejrzanemu,

jego  obrońcy,  pokrzywdzonemu  i  jego  pełnomocnikowi.  Postanowienie  o

powołaniu biegłego doręcza się niezwłocznie po jego wydaniu151. Dzięki temu

strony i  ich  przedstawiciele  procesowi mogą zapoznać  się  z  przedmiotem i

zakresem  zleconej  biegłemu  ekspertyzy,  jak  również  ze  szczególnymi

pytaniami,  które  były  do  niego  skierowane  (oczywiście  w  przypadku,  gdy

zostały  sformułowane).  Organ  procesowy  może  odmówić  podejrzanemu

udziału  w  czynnościach  przesłuchania  biegłego,  jeżeli  jego  sprowadzenie

napotka  poważne  trudności.  Warto  w  tym  miejscu  odwołać  się  do  §  107

poprzednio  obowiązującego  regulaminu  wewnętrznego  urzędowania

powszechnych  jednostek  organizacyjnych  prokuratury152,  którego  treść  jest

pomocna dla wyznaczenia ram „poważnych trudności”. Przepis ten stanowił,

że  powyższa  sytuacja  wystąpi  jeżeli  „zakład  karny  lub  areszt  śledczy,  w

którym podejrzany przebywa, jest znacznie odległy od miejsca dokonywania

czynności,  istnieją  przeciwwskazania  lekarskie  do  konwojowania

podejrzanego  lub  zachodzi  uzasadniona  obawa  ucieczki  podejrzanego” 153.

Podkreślenia  wymaga,  że  prawo  udziału  stron  i  ich  przedstawicieli  w

czynnościach  procesowych  nie  kończy  się  na  tzw.  czynnościach

niepowtarzalnych.  Kodeks  postępowania  karnego  dopuszcza  bowiem udział

stron  także w „innych czynnościach  śledztwa”,  o  których mowa w art.  317

k.p.k.154. W przepisie tym została wyrażona ogólna reguła, którą stosuje się w

odniesieniu  do  czynności  dowodowych w postępowaniu  przygotowawczym,

150 Szerzej na ten temat w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Zob. wyroki SN z dnia 1 kwietnia 1988
roku, sygn. akt IV KR 281/87, OSNKW 1988/9-10/69; z dnia 3 marca 1981 roku, sygn. akt IV KR
271/80, LEX nr 17325 i z dnia 20 sierpnia 1980 roku, sygn. akt V KRN 178/80, LEX nr 17288.

151 Por.  np.  J.  Konecki,  J.  Misztal-Konecka,  Wyłączenie  biegłego  w  postępowaniu  karnym,
„Prokuratura  i  Prawo”  2010,  nr  7-8,  s.  149-164;  J.  Gurgul,  O  swobodnej  ocenie  opinii  biegłego ,
„Prokuratura i Prawo” 2013, nr 10, s. 34-56; tenże, O wadliwości opinii biegłego w procesie karnym ,
„Prokuratura  i  Prawo” 2015,  nr  4,  s.  79-102;  D. Drajewicz,  Ocena opinii  biegłego w postępowaniu
karnym, „Przegląd Sądowy” 2014, nr 6, s. 76-87; W. Grzeszczyk, Rola opinii biegłego w postępowaniu
karnym, „Prokuratura i Prawo” 2005, nr 6, s. 26-31; D. Kaczmarska, Sądowa ocena opinii biegłego w
procesie karnym, „Annales Universitatis Mariae-Curie Skłodowska” 2009, nr 1, s. 49-62.

152 Rozporządzenie  Ministra  Sprawiedliwości  z  dnia  7  kwietnia  2016  roku  –  Regulamin
wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,  Dz. U. z 2017 r.
poz. 1206 t.j.

153 Szerzej: B. Skowron, Komentarz do art. 318 k.p.k., w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz,
K. Dudka (red.), WKP 2018, teza 5.

154 K. Marszał, J. Zagrodnik, R. Koper, K. Zgryzek (red.), Proces…, s. 491.
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„które  nie  zostały  zawnioskowane  przez  strony  lub  ich  przedstawicieli,  a

udział w nich zależy od zwrócenia się przez uprawniony podmiot z żądaniem

dopuszczenia do udziału w czynności”155. W literaturze wskazuje się, że pod

pojęciem innych czynności  dowodowych rozumieć  należy:  czynności,  które

nie  są  niepowtarzalne  (art.  316  k.p.k.);  czynności,  które  nie  zostały

zawnioskowane przez stronę, obrońcę lub pełnomocnika (art. 315 § 2 k.p.k.);

czynności,  które  nie  dotyczą  wydania  opinii  biegłego  (art.  318

k.p.k.)156.Kwestia udziału w innych czynnościach dowodowych związana jest z

wymogiem  uzyskania  zgody  organu  prowadzącego  śledztwo  bądź

dochodzenie. Tylko prokurator jest bowiem uprawniony do wydania w formie

postanowienia decyzji odmownej. Decyzja oskarżyciela uwzględnia „żądania

strony  lub  jej  przedstawiciela  procesowego”  oraz  „może  mieć  miejsce  w

szczególnie  uzasadnionych  przypadkach,  jeżeli  przemawia  za  tym  ważny

interes śledztwa lub dochodzenia (art. 317 § 2 w zw. z art. 325a § 2 k.p.k.)” 157.

W  tym  wypadku  również  zachodzi  możliwość  odmowy  sprowadzenia

podejrzanego  na  czynności  jeśli  byłby  on  pozbawiony  wolności,  a  z  jego

doprowadzeniem wiązałyby się poważne trudności (art. 317 § 2 in fine k.p.k.).

2. Przebieg postępowania przygotowawczego 

2.1. Wszczęcie pozyskiwania informacji o przestępstwie

Wszczęcie  postępowania  przygotowawczego  następuje  wtedy,  gdy  istnieje

uzasadnione  podejrzenie  popełnienia  przestępstwa  (art.  303  w  zw.  z  325a  §  2

k.p.k.)158.  Z  jednej  strony  ustawodawca  nie  wymaga  do  wszczęcia  śledztwa  lub

155 Tamże.

156 Zob. tamże.

157 Tamże.

158 Uzasadnione podejrzenie jest podstawą wszczęcia procesu karnego. B. Szyprowski,  Uzasadnione
podejrzenie  popełnienia  przestępstwa  jako  faktyczna  przesłanka  wszczęcia  postępowania
przygotowawczego, „Prokuratura i Prawo”2006, 3, s. 133-157.

39



dochodzenia  pełnego  przekonania  organu  ścigania  karnego  o  popełnieniu

przestępstwa159.  Z  drugiej  zaś  strony wskazuje,  że  nie  ma miejsca na „dowolność”

działania upoważnionego organu160. Takie rozwiązanie ma zasadniczy cel, jakim jest

„zagwarantowanie, żeby w uzasadnionych przypadkach była podejmowana decyzja o

wszczęciu śledztwa lub dochodzenia i zarazem żeby nie podejmowano jej pochopnie,

gdyż  mogłoby  to  prowadzić  do  uruchamiania  złożonej  machiny  procesu  karnego

niosącej  ze  sobą  z  reguły  ingerencję  w  sferę  życia  prywatnego  obywateli,  ich

wolności  i  praw,  na  podstawie  błahych,  niewystarczających  poszlak” 161.  Nie  ulega

wątpliwości,  że  chodzi  w  tym  wypadku  o  zagwarantowanie  podejmowania  przez

upoważnione  organy  „właściwych  decyzji”.  Pochopność  działania  powodowałaby

bowiem  ingerencję  w  prawa  i  wolności  osób  niemających  nic  wspólnego  z

popełnionym przestępstwem162.Podstawa wszczęcia  śledztwa lub  dochodzenia  łączy

się  z  kwestią  stopnia  poinformowania  upoważnionego  organu  o  faktycznym

zdarzeniu163.  Stopień  uprawdopodobnienia  popełnienia  przestępstwa  odpowiada

progowi poznania procesowego. Istnieją dwa zasadnicze warunki wszczęcia śledztwa

lub  dochodzenia:  warunek  obiektywny164 i  warunek  subiektywny165.  Do  wszczęcia

postępowania  przygotowawczego  nie  są  z  całą  pewnością  wystarczające  pogłoski,

domysły,  przypuszczenie  popełnienia  jakiegoś  bliżej  nieokreślonego

przestępstwa166.Uzasadnione  podejrzenie  popełnienia  przestępstwa  oznacza  –  w

pewnym  uproszczeniu  –  możliwość  zbudowania  dwóch  lub  trzech  wersji,

159 Zdaje sobie sprawę, że wiedza tych organów może być jeszcze dość ograniczona.

160 Dowolność oznaczałaby wszczynanie postepowań przygotowawczych w przypadkach, w których
nie istnieją do tego podstawy.

161 K. Marszał, J. Zagrodnik, R. Koper, K. Zgryzek (red.), Proces…, s. 504-505.

162 Stąd „podstawę wszczęcia  postępowania  przygotowawczego stanowi  sui  generis  próg poznania
procesowego,  którego osiągnięcie  aktualizuje  wynikający  z  zasady legalizmu  obowiązek  wszczęcia
przeprowadzenia postępowania przygotowawczego o czyn ścigany z urzędu”. Tamże.

163 Zob. S. Cora,  Zawiadomienie o przestępstwie jako obowiązek i uprawnienie , „Państwo i Prawo”
2011, 6, s. 77-87.

164 Występuje  on  w  „postaci  obiektywnej  przekonywalności  informacji  uzyskanych  przez  organ
procesowy,  wskazujących  na  wysokie  prawdopodobieństwo  popełnienia  przestępstwa
(uzasadniających hipotezę popełnienia przestępstwa).” K. Marszał, J. Zagrodnik, R. Koper, K. Zgryzek
(red.), Proces…, s. 505.

165 Wynika  on  z  „oceny  zebranych  informacji  przez  organ  procesowy  i  polegający  na  nabraniu
przezeń  wewnętrznego  przekonania  («subiektywnej  pewności»),  że  popełnienie  przestępstwa  jest
wysoce  prawdopodobne”.  Tamże.  Zob.  R.  Kmiecik,  Posiedzenie  sądu  w  procesie  karnym.
Prawnodowodowa problematyka orzekania poza rozprawą, Lublin 1993, s. 36.

166 Organy ścigania dysponujące niepewnymi lub niewystarczającymi informacjami mają możliwość
przeprowadzenia czynności sprawdzających (art. 307 k.p.k.).
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określających  przebieg  zdarzenia  faktycznego.  Jeżeli  jedna  z  nich  wskazuje  na

możliwość popełnienia  przestępstwa, to organy ścigania mogą przyjąć,  że zachodzi

owe  podejrzenie,  czyli  osiągnięty  został  stopień  uprawdopodobnienia  popełnienia

przestępstwa  (ten  z  kolei  wymagany  jest  do  wszczęcia  procesu  karnego)167.

Potwierdzenie  wersji  wskazującej  na  niepopełnienie  przestępstwa  sprawia,  że

postępowanie przygotowawcze kończy się  umorzeniem. Pozytywne zweryfikowanie

wersji  przeciwnej  pociąga  natomiast  za  sobą  kontynuowanie  śledztwa  lub

dochodzenia. Organy ścigania karnego wykorzystują różnorodne źródła informacji o

popełnieniu przestępstwa168. W konkretnych sytuacjach jedne z nich okazują się być

bardziej  wiarygodne,  inne  nie169.  Wśród  tych  źródeł  wymienić  można  w

szczególności:  zawiadomienie  o  możliwości  popełnienia  przestępstwa,  anonim,

samooskarżenie,  doniesienia  medialne,  czy  też  pozyskiwanie  własnych  informacji

przez organy ścigania. Kompleksowa analiza tychże form dokonana zostanie w treści

rozdziału  III.  W  tym  miejscu  podkreślenia  natomiast  wymaga,  że  nie  zawsze

postępowanie  sprawdzające  skutkować  będzie  wszczęciem  postępowania

przygotowawczego170.  Jeżeli  zawiadomienie  było złożone bezpośrednio do Policji  i

jednocześnie  dotyczyło  przestępstwa,  „dla  którego  właściwą  formą  postępowania

przygotowawczego jest dochodzenie, policjant sporządza notatkę urzędową, w której

uzasadnia  odstąpienie  od  wszczęcia  postępowania  przygotowawczego” 171.  Taką

notatkę akceptuje bezpośrednio przełożony policjanta, który ją wykonał (i prowadził

postępowanie  sprawdzające).  Na  marginesie  warto  dodać,  że  anonimowe

zawiadomienie  może  być  również  przesłane  Policji  przez  prokuratora.  W  takiej

sytuacji  Policja,  po  sporządzeniu  notatki  urzędowej,  ma  obowiązek  dostarczyć  jej

kopię właściwemu prokuratorowi.

167 Postępowanie  przygotowawcze  będzie  zmierzało  do  osiągnięcia  następującego  celu:
zweryfikowania  wszystkich  wersji  dotyczących  danego  zdarzenia  oraz  podjęcia  właściwej  decyzji
procesowej.

168 Zob.  S.  Stachowiak,  Źródła  informacji  o  popełnionym  przestępstwie  w  polskim  postępowaniu
karnym, „Prokuratura i Prawo” 2005, 2, s. 28-37.

169 W przypadku upoważnione organy są powściągliwe jeśli chodzi o ich ocenę.

170 Zob. § 121 RegProR.

171 Tamże.
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2.2.Zbieranie  materiałów  wskazujących  na  możliwość  popełnienia

przestępstwa oraz weryfikacja zasadności podejrzenia

Postępowanie przygotowawcze – według M. Kurowskiego – jest pierwszym i

najtrudniejszym etapem procesu karnego, niezależnie od przyjmowanego w literaturze

podziału całego procesu172. Ocena trudności tej fazy uzasadniona jest w szczególności

faktem, że wiedza organów ścigania na samym początku drogi do wykrycia sprawcy

przestępstwa  jest  stosunkowo niewielka173,  choć  zdarzają  się  oczywiście  przypadki

nieskomplikowane,  bogate  w  materiał  dowodowy  od  samego  początku  (np.  gdy

sprawca został złapany na gorącym uczynku). Jednym z kryteriów odróżniającym fazę

postępowania  przygotowawczego  od  jurysdykcyjnego  jest  ustalenie  zakresu  ich

funkcji.  W  pierwszym  kluczową  rolę  odgrywają  bowiem  tzw.  funkcje

przygotowawcze,  natomiast  po  wniesieniu  aktu  oskarżenia  –  rozpoznawcze.

Problematyka  celów  postępowania  przygotowawczego  omówiona  została  we

wcześniejszej  części  dysertacji.  W  tym  miejscu  przypomnienia  wymaga  jedynie

wskazanie, iż wśród podstawowych celów postępowania przygotowawczego wyróżnić

można174:ustalenie  czy  został  popełniony  czyn  zabroniony  i  czy  stanowi  on

przestępstwo;

1. wykrycie i w razie potrzeby ujęcie sprawcy;

2. zebranie danych stosownie do art. 213 dane osobopoznawcze oskarżonego i art.

214 wywiad środowiskowy o oskarżonym;

3. wyjaśnienie  okoliczności  sprawy,  w  tym  ustalenie  osób  pokrzywdzonych  i

rozmiarów szkody;

4. zebranie,  zabezpieczenie  i  w  niezbędnym zakresie  utrwalenie  dowodów  dla

sądu175.Zebranie  materiałów  wskazujących  na  popełnienie  przestępstwa

obejmuje  etap  gromadzenia  dowodów,  wykorzystywanych  później  na  cele

postępowania  sądowego.  Zadanie  to  wskazuje  na  logiczny  ciąg  pewnego

172 M. Kurowski, Zagadnienia ogólne i postępowanie przygotowawcze , Krajowa Szkoła Sądownictwa
i Prokuratury, Kraków 2015, s. 43.

173 L. Schaff, Zakres i formy postępowania przygotowawczego, Warszawa 1961, s. 9.

174 Szerzej na temat ewolucji regulacji dotyczących zadań i celów postępowania przygotowawczego:
Z. Brodzisz, w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz , dz. cyt., s. 685.

175 Art. 297 k.p.k. 
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rodzaju czynności, których celem jest przedłożenie materiału dowodowego do

sądu176.  Inaczej  rzecz  ujmując,  w  trakcie  postępowania  przygotowawczego

odpowiednie  organy177 muszą  zbadać,  czy  konkretne  zdarzenie,  opisywane

przez zawiadamiającego jest przestępstwem bądź wykroczeniem. Aby jednak

możliwe  było  wszczęcie  postępowania,  a  więc  ustalenie  uzasadnionego

podejrzenia  popełnienia  czynu  zabronionego,  konieczne  jest  powzięcie

czynności  weryfikacyjnych.  Sprawdzenie  faktycznej  i  prawnej  podstawy

wszczęcia  postępowania  karnego  dokonywanie  jest  w  toku  czynności

sprawdzających.  Poprzedzają  one  etap  postępowania  przygotowawczego  i

zmierzają do podjęcia decyzji czy postępowanie to powinno być wszczęte, czy

też nie178. W literaturze podnosi się, że czynności sprawdzające podejmowane

są zarówno wówczas, gdy organ ścigania poweźmie wątpliwość czy zaistniało

przestępcze  zdarzenie,  ale  także  wtedy,  gdy  wątpliwości  dotyczą  istnienia

przesłanek  wyłączających  postępowanie  (tj.  tzw.  ujemnych  przesłanek

procesowych)179.Z  procesowego  punktu  widzenia  nie  można  prowadzić

postępowania sprawdzającego, jeżeli: 

 ziszczone zostały przesłanki wyłączające wszczęcie postępowania, określone w

art. 17 k.p.k. lub 151 k.k.s.;

 przeprowadzono czynności z art. 308 k.p.k.;

 przeprowadzono  czynności  w  trybie  kodeksu  postępowania  w  sprawach  o

wykroczenia180.  Zgodnie  z  art.  307  k.p.k.  jeżeli  zachodzi  potrzeba,  można

zażądać  uzupełnienia  w  wyznaczonym  terminie  danych  zawartych  w

zawiadomieniu o przestępstwie lub dokonać faktów w tym zakresie. Wówczas

postanowienie  o  wszczęciu/odmowie  wszczęcia  postępowania  powinno  być

wydane  w  terminie  30  dni  od  daty  otrzymania  zawiadomienia.  Paragraf  2

176 H.  Skwarczyński,  Komentarz  do  art.  297  k.p.k.,  w:  Kodeks  postępowania  karnego.  T.  I.
Komentarz: art. 1-424, D. Drajewicz (red.), Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2020, Legalis.

177 Zob. Uzasadnienie do wyroku Naczelnego  Sądu Administracyjnego z dnia 28 marca 2014, sygn.
akt I FSK 676/13, Legalis.

178 J.  Tylman,  Postępowanie  przygotowawcze…,  s.  36-39;  Tenże,  Instytucja  czynności
sprawdzających…,  rozdział  I;  tenże,  Reforma  polskiego  prawa  karnego  procesowego.  Węzłowe
zagadnienia, Acta UL, Folia Iuridica 1994, nr 60, s. 469.

179 R.A. Stefański w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz , Z. Gostyński (red.), T. II, str. 347.

180 J. Curyło,  Przyjęcie informacji o przestępstwie. Postępowanie sprawdzające. Odmowa wszczęcia
postępowania. Wszczęcie postępowania przygotowawczego , Piła 2011, s. 25. 
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wskazuje  jakich  dowodów w toku  postępowania  sprawdzającego  nie  należy

przeprowadzać.  Do  tej  kategorii  należy  przeprowadzenie  dowodu  z  opinii

biegłego oraz  wszelkie  czynności,  których wykonanie wymaga sporządzenia

protokołu.  Wyjątek  stanowi  jedynie  ustne  zawiadomienie  o  przestępstwie,

wniosek o  ściganie  lub  uzupełnienie  danych zawartych  w zawiadomieniu 181.

Przepis  powyższy  w  zasadzie  nie  stanowi  wprost  co  leży  w  kompetencji

organów  ścigania  w  zakresie  czynności  sprawdzających.  Przyjmuje  się

natomiast, że czynności te są różnorodne i mają w istocie zmierzać do ustalenia

takiego stopnia prawdopodobieństwa popełnienia  przestępstwa,  aby możliwe

było  wszczęcie  postępowania  przygotowawczego182.J.  Łupiński  wskazał,  że

„przepis  art.  307  §  1  k.p.k.  wyraźnie  wskazuje,  że  aby  podjęć  decyzję  o

przeprowadzeniu  postępowania  sprawdzającego  zawiadomienie  o

przestępstwie, podstawa faktyczna musi być niewątpliwa i istnieć obiektywnie

(„jeżeli zachodzi potrzeba”). Użyty w powołanym przepisie normatywny zwrot

„jeżeli zachodzi potrzeba” zawiera w sobie jednocześnie warunek i przyczynę

wszczęcia  tytułowego  postępowania”183.  Czynności  podejmowane  w  tym

stadium,  zmierzające  do  zebrania  materiałów  wskazujących  na  możliwość

popełnienia przestępstwa, mogą polegać w zasadzie na dwóch następujących

czynnościach:

 żądaniu  uzupełnienia  w  wyznaczonym  terminie  danych  zawartych  w

zawiadomieniu  o  przestępstwie  (uzupełnienie  danych  zawartych  w

zawiadomieniu o przestępstwie może nastąpić również przez przesłuchanie w

charakterze świadka osoby zawiadamiającej);

 dokonaniu  sprawdzenia  faktów  zawartych  w  zawiadomieniu  o

przestępstwie184.Pierwsza z wymienionych czynności dotyczy najczęściej tych

zawiadomień,  które  zostały  sformułowane  w  sposób  nader  ogólnikowy,

181 M. Śrubka, B. Waszkiewicz,  Postępowanie sprawdzające i postępowanie w niezbędnym zakresie
(art. 307 i 308 k.p.k.), Zakład Służby Kryminalnej, Legionowo 2014, s. 9. 

182 M. Cieślak, O pojęciu przedmiotu procesu karnego i w sprawie tzw. podstawy procesu , Państwo i
Prawo 1959, nr 8–9, s. 339.

183 J. Łupiński,  Czas trwania postępowania przygotowawczego , Prokuratura i Prawo, nr 10/2011, s.
94.

184 Z. Brodzisz, w:  Kodeks postępowania karnego. Komentarz,  dz. cyt.,  s. 722;  J. Curyło,  Przyjęcie
informacji…, s. 25.
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zawierający sprzeczności lub luki. Uzupełnienie wówczas następuje w formie

doprecyzowania  pewnych  faktów  i  może  przejawiać  się  np.  w  dołączeniu

stosownej dokumentacji185. Sprawdzenie  faktów  stanowi  natomiast

czynność bardziej złożoną. Chodzi bowiem o poczynienie takich kroków, które

umożliwią  weryfikację  danych  zawartych  w  treści  zawiadomienia  o

popełnieniu przestępstwa lub innych źródeł186. Szczegółowy zakres czynności,

które  są  wykonywane  przez  odpowiednie  organy  w  postępowaniu

sprawdzającym, został określony w wytycznych Komendanta Głównego Policji

oraz  Ustawie  o  Policji187.  Wstęp  do  tego  aktu  prawnego  rozpoczyna się  od

wyjaśnienia czym – z perspektywy organów policyjnych – jest postępowanie

przygotowawcze.  Wskazano bowiem, że  jest  nim „nie  tylko uporządkowany

ciąg  czynności  procesowych przeprowadzonych przez  policjantów w sposób

określony  w  ustawie  z  dnia  6  czerwca  1997  roku  Kodeks  postępowania

karnego, innych ustawach czy rozporządzeniach wykonawczych do ustaw, ale

także wiele innych czynności, których wyniki mają bezpośredni lub pośredni

wpływ na efekty poszczególnych przedsięwzięć procesowych, a tym samym na

osiąganie celów dochodzenia lub śledztwa zależnych m.in. od: odpowiedniego

zaplanowania przebiegu postępowania;

 zaangażowania do jego prowadzenia optymalnej liczby policjantów i wsparcia

ich  pracy  środkami  będącymi  w  dyspozycji  różnych  komórek  służby

kryminalnej albo innych służb Policji”188.Słusznie przypomniał M. Kurowski,

że  kodeks  postępowania  karnego  z  1997  roku  inaczej  niż  w  kodeksie

postępowania  karnego  z  1969  roku  regulował  szczegółowość  ustaleń

185 B. Szyprowski, Postępowanie sprawdzające w procesie karnym, Prokuratura i Prawo, nr 7-8/2007,
s. 171.

186 W literaturze wskazuje się, że źródłem wiedzy na temat popełnionego przestępstwa może być –
obok  zawiadomienia  –  także  anonim,  samooskarżenie,  przekaz  medialny  lub  prasowy  a  także
informacje  własne  organów  ścigania.  Szerzej:  S.  Stachowiak,  Źródła  informacji  o  popełnionym
przestępstwie w polskim postępowaniu karnym , Prokuratura i Prawo, nr 2/2005, s. 28-37.

187 Zob. szerzej  na temat organów prowadzących śledztwo: Z. Brodzisz [w:]  Kodeks postępowania
karnego. Komentarz…, dz. cyt., s. 739-743.

188 Wytyczne  nr  4  Komendanta  Głównego  Policji  z  dnia  15  grudnia  2000  roku  w  sprawie
organizacyjnych  zasad  prowadzenia  postępowania  przygotowawczego  przez  Policję,  tekst:
http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/U27/2001/2/24.pdf#zoom=90  [dostęp  na  dzień:  28.07.2020
r.].
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poczynionych  przez  organy  dochodzeniowo  śledcze189.  Wyjaśnianie

okoliczności danej sprawy nie musiało już spełniać zasady wszechstronności 190.

Nowelizacja przepisów z 10 stycznia 2003 roku wprowadziła dwie kluczowe

zmiany:  po  pierwsze,  wyjaśnienie  expresis  verbis  w  treści  normy  prawnej

obowiązku  ustalenia  osób  pokrzywdzonych  przestępstwem  miało  skłonić

organy  ścigania  do  umożliwienia  pokrzywdzonym  realizacji  ich  praw;  po

drugie,  wprowadzenie  określenia  „że  zebranie,  zabezpieczenie  i  utrwalenie

dowodów w niezbędnym zakresie ma być wykonane dla sądu, przemawia za

przyjęciem tezy, że postępowanie przygotowawcze przygotowuje rozprawę, a

nie materiał dowodowy dla oskarżyciela”191.Na gruncie kolejnej nowelizacji, tj.

z  27  września  2013  roku,  zmieniono  model  postępowania  sądowego,

dostosowując  go  do  rozwiązań  kontradyktoryjnych.  Wśród  zmienionych

przepisów znalazł się art.  297 § 1 pkt 5 k.p.k., który odnosił się do złożonej

konstrukcji  postępowania  przygotowawczego192.  Materiały,  które  zostały

zebrane  podczas  postępowania  przygotowawczego  miały  bowiem  stanowić

podstawę  przyszłego  rozstrzygnięcia.  Jedynie  organ  procesowy  miał

możliwość  dokonania  oceny  czy  są  one  kompletne193.  Nie  ulega  natomiast

wątpliwości,  ze  decyzja  dotycząca  skierowania  aktu  oskarżenia  łączy  się  z

koniecznością wskazania dowodów, na których oskarżenie to się opiera. Takie

założenie  jest  jednak  sprzeczne  z  modelowym  ujęciem  nowego  aktu

oskarżenia194.Warto  w  tym  miejscu  dodać,  że  zebrane  przez  odpowiednie

organy materiały służą wykryciu bądź ujęciu sprawcy. Zbiera się zatem dane o

oskarżonym (tj.  jego dane osobopoznawcze).  Zgodnie z art.  213 k.p.k. i  214

k.p.k. (oraz 297 § 1 pkt 3 k.p.k.) zbieranie danych osobopoznawczych dotyczy

podejrzanego  w rozumieniu  art.  71  k.p.k..  Zgodnie  z  nim  podejrzanym jest

189 M. Kurowski, Zagadnienia ogólne i postępowanie przygotowawcze, dz. cyt., s 43.

190 Zob. C. Kulesza,  Postępowanie przygotowawcze. Rozwiązania modelowe,  w: Nowe uregulowania
prawne w Kodeksie postępowania karnego z 1997 r. , Warszawa 1999, passim.

191Przepis ten był wielokrotnie nowelizowany. Zob. M. Kurowski, Zagadnienia ogólne i postępowanie
przygotowawcze, dz. cyt., s. 44.

192„Zebranie,  zabezpieczenie  i  utrwalenie  dowodów  w  zakresie  niezbędnym  do  stwierdzenia
zasadności  wniesienia  aktu  oskarżenia  albo  innego  zakończenia  postępowania,  jak  również  do
przedstawienia wniosku o dopuszczenie tych dowodów i przeprowadzenia ich przed sądem.” Tamże.

193 Kompletność mogła być kontrolowana. Zob. tamże, s. 45-46.

194 Zob. tamże, s. 46-47.
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osoba, co do której zostało wydane postanowienie o przedstawieniu zarzutów

bądź której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z

przystąpieniem  do  przesłuchania  w  charakterze  podejrzanego195.  Za

oskarżonego  uznaje  się  także  osobę:  przeciwko  której  zostało  wniesione

oskarżenie do sądu; co do której prokurator złożył wniosek wskazany w art.

335  §  1  k.p.k196 oraz  co  do  której  wniesiony  został  wniosek  o  warunkowe

umorzenie  postępowania197.  Dopuszczalne  jest  uzyskanie wszystkich danych,

na które wskazuje bezpośrednio art. 213 k.p.k. Musi się to odbyć niezwłocznie

po wydaniu w stosunku do konkretnej osoby postanowienia o przedstawieniu

zarzutów, bądź też po postawieniu danej osobie zarzutu bez wydania takiego

postanowienia (w związku z przystąpieniem jej do przesłuchania w charakterze

podejrzanego).Kluczowym  celem  zbierania  wszelkich  danych  dotyczących

podejrzanego jest zapewnienie prawidłowego orzekania i realizacji celów, jakie

stoją  przed każdym postępowaniem karnym. Polegają  one m. in.  na trafnym

zastosowaniu  środków  przewidzianych  w  prawie  karnym198.  Postępowania

przygotowawczego  nie  traktuje  się  jednak  jako  postępowania  mającego

wyjaśnić  wszelkie  okoliczności  danej  sprawy (w  sposób wszechstronny).  W

przeciwnym przypadku – jak stwierdził  Z. Brodzisz – doprowadziłoby to do

„swoistego nakręcania i rozszerzania sprawy o wątki nieistotne dla oskarżenia i

w rezultacie do wydłużenia tego etapu procesu, a także osłabienia znaczenia

rozprawy głównej i dowodów przeprowadzanych przed sądem”199.Z zebraniem

195 Art. 71 § 1 k.p.k.

196 „Jeżeli  oskarżony przyznaje  się  do  winy,  a  w świetle  jego  wyjaśnień  okoliczności  popełnienia
przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości,  a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania
zostaną  osiągnięte,  można zaniechać przeprowadzenia  dalszych czynności.  Jeżeli  zachodzi  potrzeba
oceny  wiarygodności  złożonych  wyjaśnień,  czynności  dowodowych  dokonuje  się  jedynie  w
niezbędnym do tego zakresie. W każdym jednak wypadku, jeżeli jest to konieczne dla zabezpieczenia
śladów  i  dowodów  przestępstwa  przed  ich  utratą,  zniekształceniem  lub  zniszczeniem,  należy
przeprowadzić w niezbędnym zakresie czynności procesowe,  a zwłaszcza dokonać oględzin, w razie
potrzeby  z  udziałem  biegłego,  przeszukania  lub  czynności  wymienionych   w  art.  74  §2  pkt  1  w
stosunku  do  osoby  podejrzanej,  a  także  przedsięwziąć  wobec  niej  inne  niezbędne  czynności,  nie
wyłączając  pobrania  krwi,  włosów i  wydzielin  organizmu.  Prokurator,  zamiast  z  aktem oskarżenia,
występuje  do  sądu  z  wnioskiem  o  wydanie  na  posiedzeniu  wyroku  skazującego  i  orzeczenie
uzgodnionych  z  oskarżonym  kar  lub  innych  środków  przewidzianych  za  zarzucany  mu  występek,
uwzględniających  również  prawnie  chronione  interesy  pokrzywdzonego.  Uzgodnienie  może
obejmować także wydanie określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu”.

197 Art. 71 § 2 k.p.k.

198 Zob. art. 2 § 1 pkt 2 k.p.k.

199 Z. Brodzisz, w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, dz. cyt., s. 685.
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materiałów  wskazujących  na  możliwość  popełnienia  przestępstwa  łączy  się

zagadnienie dostępu do nich. Wyznacznikiem zakresu dostępu do akt sprawy

jest art. 157 k.p.k. Wskazuje on na zakres materiału, który został zgromadzony

podczas  postępowania  przygotowawczego.  Wyróżnić  należy  dwa  rodzaje

materiałów:

 „strony mają prawo uzyskać nieodpłatnie odpis każdego orzeczenia, z tym że w

sytuacji,  gdy  chodzi  o  zaskarżalne  orzeczenia,  są  one  doręczane  z  urzędu,

pozostałe zaś – na wyraźny wniosek oskarżonego. Przepis ten określa jedynie

formalne  prawo  uzyskania  odpisu  decyzji  procesowej,  jednak  nie  wskazuje,

kiedy  odpis  ten  ma  być  mu  doręczony,  tym samym nie  narusza  on  innych

przepisów  umożliwiających  odroczenie  doręczenia  wskazanego  dokumentu,

jak np. art. 218 § 2 k.p.k.”;

 „w  sytuacji  wyłączenia  jawności  wydaje  się  jedynie  odpis  orzeczenia

kończącego postępowanie bez uzasadnienia, z tym zastrzeżeniem, że chodzi tu

nie o te  orzeczenia,  które doręczane są stronom z urzędu, a  jedynie o inne.

Sposób doręczeń orzeczeń zaskarżalnych zapadłych z  wyłączeniem jawności

reguluje bowiem art. 100 k.p.k.”. Stronom doręcza się w miejsce uzasadnienia

informację o jego sporządzeniu;

 „strona  ma  prawo  do  udostępnienia  jej  z  protokołu  czynności,  w  której

uczestniczyła, lub mogła uczestniczyć, oraz dokumentów pochodzących od tej

strony oraz przez nią sporządzonych (art. 157 § 3 k.p.k.).”; Chodzi tutaj zatem

o  takie  czynności,  w  których  prawo  uczestnictwa  zostało  zagwarantowane

przepisem  szczególnym  oraz  takie,  które  zostały  przeprowadzone  wówczas,

gdy strona uzyskała ten status procesowy. Prawo udziału stronom przysługuje

w  toku  postępowania  przygotowawczego  zarówno  jeśli  chodzi  o  czynności

niepowtarzalne (art.  316 k.p.k.),  jak i czynności przeprowadzane na wniosek

strony (art. 315 § 2 k.p.k.)200.Zagadnienie zbierania materiałów potrzebnych do

wszczęcia  postępowania  przygotowawczego  związane  jest  nierozerwalnie  z

obowiązkiem  weryfikacji  podstaw  podejrzenia.  Istotne  znaczenie  w  tym

aspekcie posiada właśnie postępowanie sprawdzające. 

200 M. Kurowski,  Zagadnienia ogólne i postępowanie przygotowawcze, dz. cyt.,  s.  47-48. Więcej o
dostępie do akt w postępowaniu przygotowawczym: tamże, s. 49-55.
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Postępowanie  sprawdzające  może  dotyczyć  –  jak  wskazali  M.  Śrubka  i  B.

Waszkiewicz  –  trzech  płaszczyzn201.  Pierwszą  jest  płaszczyzna  merytoryczna  na

gruncie  której  bada  się,  czy  zdarzenie,  o  którym zawiadomiono,  faktycznie  miało

miejsce.  Drugą –  ocena  prawna,  obejmująca  ustalenia  czy  zaistniały  czyn stanowi

przestępstwo  w  rozumieniu  kodeksu  karnego.  Trzecią  –  ocena  procesowa,  będąca

odpowiedzią  na  pytanie,  czy  w  danej  sprawie  zachodzą  przesłanki  warunkujące

niedopuszczalność  postępowania  np.  abolicja.  Czynności  wykonywane  przez

odpowiedni  sąd,  Policję  czy  prokuratora202 są  ukierunkowane  na  sprawdzenie

zasadności  podejrzenia  o  popełnieniu  przestępstwa  zarówno  przez  znanego,  jak  i

nieznanego  podejrzanego203.  Tylko  bowiem istotne,  zasadne  podejrzenie  jest  brane

pod  uwagę  podczas  wszczynania  postępowania  przygotowawczego204.  We

wcześniejszym etapie dysertacji stwierdzono, że postępowanie przygotowawcze może

być wszczęte jedynie wówczas, gdy zachodzi „uzasadnione podejrzenie”, że doszło do

popełnienia przestępstwa. Zasadność wszczęcia tego postępowania należy pojmować

w  dwóch  aspektach:  po  pierwsze,  od  strony  oskarżyciela  publicznego,  który  ma

obowiązek  wszcząć  postępowanie  w  sprawie  o  przestępstwo  ścigane  z  oskarżenia

publicznego;  po  drugie,  od  strony  społecznej,  albowiem  każdy  ma  obowiązek

zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, jeśli tylko powziął o

nim  wiedzę205.Weryfikacja  złożonego  zawiadomienia  ma  kluczowe  znaczenie  dla

podjęcia  omawianej  decyzji  procesowej.  Zdarzyć  się  bowiem  może,  że  treść

zawiadomień nie będzie prawdziwa. Aby wykluczyć ściganie w tego typu sprawach

konieczne jest sprawdzenie zasadności owego podejrzenia. 

Ustalenie  zaistnienia  przestępstwa,  tzn.  tego,  czy  został  popełniony  czyn

zabroniony  oraz  czy  stanowi  on  przestępstwo,  następuje  w  ramach  wszczętego

postępowania przygotowawczego lub dochodzenia w niezbędnym zakresie (art.  308

k.p.k.)206.  Istnieje  jeden  kluczowy  warunek  wszczęcia  postępowania

przygotowawczego:  „istnienie  co  najmniej  uzasadnionego  podejrzenia  popełnienia

201 M. Kurowski, tamże, s. 47-48.

202 Zob. Z. Brodzisz, w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, dz. cyt., s. 691-695.

203 Zob. szerzej na temat stron postępowania przygotowawczego: tamże, s. 695-697.

204 Szerzej  na  temat  udziału  w  postępowaniu  przygotowawczym  osoby  wskazanej  przez
pokrzywdzonego: tamże, s. 697-698.
205 Tamże.

206 Z. Brodzisz, w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, dz. cyt., s. 683.
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przestępstwa, a prowadzone dochodzenie lub śledztwo ma za zadanie zweryfikowanie

tego  podejrzenia”207.  Co  więcej,  ustalenie  przez  organy  ścigania,  że  doszło  do

popełnienia  czynu  zabronionego  nie  jest  równoznaczne  z  faktem  popełnienia

przestępstwa.  Pojęcia  te  w  nauce  prawa  karnego  mają  odrębne  znaczenie.  Przede

wszystkim  każde  przestępstwo  jest  czynem  zabronionym,  ale  nie  każdy  czyn

zabroniony stanowić  będzie  przestępstwo.  W szczególności  powołać  można się  na

sytuację,  w której sprawca nie  mógł w czasie  czynu rozpoznać  jego znaczenia  lub

pokierować swoim postępowaniem208.Na początku drogi do sprawdzenia zasadności

podejrzenia należy postawić założenie, że nieznany sprawca jest  odpowiedzialny w

świetle prawa karnego materialnego za swój czyn. Co więcej, w nauce prawa karnego

funkcjonuje domniemanie, że co do zasady każdy sprawca jest poczytalny 209, a więc

może odpowiadać karnie.  Pełna ocena przestępności czynu możliwa będzie dopiero

przy  wykryciu  sprawcy  oraz  określeniu  winy  i  zweryfikowaniu,  czy  nie  zachodzą

okoliczności  wyłączające  odpowiedzialność  karną.Weryfikacja  istniejącego  wobec

pewnych  osób  podejrzenia  o  popełnieniu  przestępstwa  musi  podlegać  procedurze

karnej.  Z.  Brodzisz  pisał  w  związku  z  tym:  „pożądana  jest  […]  inkorporacja

przepisów  normujących  uzyskiwanie  w  tym  trybie  dowodów do  k.p.k.  i  poddanie

takich  czynności  merytorycznej  kontroli  sądowej  oraz  nadzorowi  prokuratora,  co

zapewniłoby  pełne  i  jednolite  przestrzeganie  gwarancji  procesowych  podejrzanego

oraz praw innych osób, dotkniętych podejmowanymi czynnościami”210. W związku z

tym, istnienie uzasadnionego podejrzenia o popełnieniu przestępstwa jest warunkiem

wszczęcia postępowania przygotowawczego, a prowadzone dochodzenie lub śledztwo

ma  zweryfikować  to  podejrzenie.  Trafnie  wskazał  Z.  Brodzisz,  że:  „przesłanką

wejścia  postępowania  karnego  w  fazę  śledztwa  jest  istnienie  uzasadnionego

podejrzenia  popełnienia  przestępstwa”211.  W  kodeksie  postępowania  karnego  nie

207 Tamże.

208 O niepoczytalności sprawcy mówi art. 31 k.k. Jest to jedna z okoliczności  wyłączających winę.
Wobec sprawcy niepoczytalnego sąd nie orzeka kar, tak jak ma to miejsce w przypadku stwierdzenia
winy za przestępstwo. W tym wypadku sąd może zastosować środki zabezpieczające, do których w
szczególności należy pobyt w zakładzie psychiatrycznym. Szerzej: L. Paprzycki,  J.K. Gierowski,  w:
System Prawa Karnego. Tom IV. Nauka o przestępstwie. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności
karnej, L. Paprzycki (red.), Wyd. C.H. Beck, s. 561.

209 M. Budyn-Kulik,  w: Kodeks karny.  Komentarz aktualizowany,  M. Budyn-Kulik (red.),  LEX/el.
2020.

210 Z. Brodzisz, w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, dz. cyt., s. 683.

211 Tamże, s. 714.
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określono natomiast dokładnie kiedy taka sytuacja zachodzi. Powyższe w pierwszej

kolejności należy łączyć z występowaniem – co najmniej – poszlak, aby podejrzenie

mogło  być  potraktowane  jako  „uzasadnione”.  Zwykłych  przypuszczeń  nie  należy

oceniać  jako  wystarczających  do  uznania  podejrzenia  za  uzasadnione.  Na  kształt

„uzasadnionego podejrzenia”  może natomiast  mieć  wpływ porównanie  tej  klauzuli

generalnej  z  przesłanką  „dostatecznie  uzasadnionego  podejrzenia”,  że  czyn

zabroniony został popełniony przez określoną osobę. Jest to bowiem wyższy stopień

prawdopodobieństwa  co  do  popełnionego  przestępstwa,  który  wymagany  jest  w

szczególności  przy  wydaniu  postanowienia  o  przedstawieniu  zarzutów  (art.  313

k.p.k.).  Innymi  słowy,  warunkiem  wydania  tej  decyzji  procesowej  jest  ustalenie

takiego stopnia podejrzenia, który jest wyższy niż w momencie wszczęcia śledztwa.

Co więcej, zgromadzone w sprawie dowody muszą wskazywać na określoną osobę, tj.

możliwą do spersonifikowania212. „Uzasadnione podejrzenie” zestawić można również

z  przesłanką  „dużego  prawdopodobieństwa”,  wymaganą  przy  stosowaniu  środków

zapobiegawczych  (art.  249  §  1  k.p.k.)213.  Nie  we  wszystkich  przypadkach  ocena

odpowiedniego  organu  (prowadzącego  późniejsze  postępowanie  przygotowawcze)

musi  opierać  się  wyłącznie  na  danych  zawartych  w  zawiadomieniu  o  popełnieniu

przestępstwa. Nawet na tych, które pochodzą od podmiotu fachowego 214. Konieczne

jest  uzyskanie  kolejnych  danych  bądź  sprawdzenie  faktów.  „Ta  faza  procesu,

uregulowana w artykule 307 k.p.k., określana jako postępowanie sprawdzające, ma za

zadanie wyeliminowanie przypadków zbędnego wszczynania i prowadzenia śledztwa

(lub  dochodzenia,  do  którego  przepis  ten,  zgodnie  z  art.  325a  §  2  k.p.k.  ma

odpowiednie zastosowanie) w sytuacji gdy obiektywnie rzecz biorąc nie było podstaw

do wszczęcia postępowania przygotowawczego”215.

212 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 2006 roku, sygn. akt SNO 3/06, LEX nr 470201.

213 Tamże.

214 Zob. tamże, s. 728.

215 Tamże.
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2.3.  Relacja  postanowienia  o  wszczęciu  dochodzenia  lub  śledztwa  do

faktycznego wszczęcia postępowania przygotowawczego 

Na  mocy  art.  305  k.p.k.  organy  postępowania  karnego  zobowiązane  są  do

wydania  postanowienia  o  wszczęciu  lub  odmowie  wszczęcia  śledztwa  lub

dochodzenia  niezwłocznie  po  otrzymaniu  zawiadomienia  o  przestępstwie.

Ustawodawca  zaakcentował  więc  wyraźnie,  że  reakcja  odpowiedniego  organu

państwowego  na  złożone  zawiadomienie  o  przestępstwie  musi  nastąpić

„niezwłocznie”216.  Niezwłoczne  działanie  organu  jest  określeniem  mocno

nieprecyzyjnym, a co za tym idzie – powodującym problemy interpretacyjne. Ogólnie

wskazać można, że czynność taka powinna być podjęta bez zbędnej zwłoki lub tak

szybko, jak tylko jest to możliwe albo pozwalają na to okoliczności 217.Niezwłoczne

wydanie  postanowienia  o  wszczęciu  śledztwa  lub  dochodzenia  może  nastąpić

natomiast  wówczas,  gdy  zachodzi  uzasadnione  podejrzenie  popełnienia

przestępstwa218.  Jednocześnie podstawa wszczęcia któregoś z nich wynika z innych

źródeł  (np.  informacji  własnych  organów  ścigania).  Odnosząc  się  do  organów

właściwych w przedmiocie wszczęcia śledztwa, odwołać należy się do treści art. 305

k.p.k.,  który  ma  odpowiednie  zastosowanie  w  dochodzeniu  (zob.  art.  325e  §  1

k.p.k.)219. Ustawodawca zadecydował bowiem, że podmiotem władnym do wszczęcia

216 Z  tej  perspektywy  wszelka  zwłoka  łączy  się  z  możliwością  zatarcia  dowodów  oraz  innymi,
negatywnymi  konsekwencjami  dla  postępowania  karnego  (np.  nasuwać  zastrzeżenia  związane  z
ochroną  interesów  procesowych  pokrzywdzonego).  Wymóg  niezwłoczności  wszczęcia  śledztwa  i
dochodzenia  nie  oznacza,  że  musi  ono  być  wydane  natychmiast  po  złożeniu  zawiadomienia  o
popełnieniu  przestępstwa.  Pojęcie  „niezwłoczność”  należy  rozumieć  jako  „bez  zbędnej  zwłoki”.
Zwłoka  jest  uzasadniona,  jeśli  „w  świetle  zawiadomienia  o  przestępstwie  okazuje  się  potrzebne
przeprowadzenie czynności sprawdzających (art. 307 k.p.k.)”  albo „natychmiastowe przedsięwzięcie
czynności  procesowych  w  celu  zabezpieczenia  śladów  i  dowodów  przestępstwa  przed  ich  utratą,
zniekształceniem lub zniszczeniem” odsuwa w czasie formalne wszczęcie procesu karnego (art. 308
k.p.k.). K. Marszał, J. Zagrodnik, R. Koper, K. Zgryzek (red.), Proces…, s. 511.

217 B. Skowron, Komentarz do art. 305 k.p.k., w: K. Dudka (red.), Kodeks…, teza 2.

218 Por.  J.  Łupiński,  W  kwestii  reasumpcji  postanowienia  o  wszczęciu  postępowania
przygotowawczego, „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 1, s. 75-91.

219 Jeśli do Policji lub innego organu ścigania wpłynie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i w
jego przypadku konieczne jest przeprowadzenie postepowania przygotowawczego w formie śledztwa
(bądź Policja dysponuje danymi, które świadczą o popełnieniu przestępstwa), wówczas przekazuje się
je niezwłocznie prokuratorowi. Jedynie on może wydać postanowienie o wszczęciu śledztwa. Szerzej
na  temat  nadzoru  prokuratora  nad  postępowaniem  przygotowawczym:  Z.  Brodzisz,  w:  Kodeks
postępowania karnego. Komentarz…, s. 790-803.
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śledztwa  jest  prokurator,  natomiast  w  zakresie  odmowy  wszczęcia  lub  umorzenia

śledztwa – także Policja. W przypadku dochodzenia organem właściwym do wydania

wszystkich decyzji jest „organ prowadzący postępowanie”, a więc obok prokuratora i

Policji  także  organy  posiadające  uprawnienia  analogiczne;  np.  ABW,  ŻW,  SG).

Wszczęcie postępowania przygotowawczego, a także odmowa wszczęcia, umorzenie

śledztwa  lub  dochodzenia,  umorzenie  dochodzenia  i  wpisanie  sprawy  do  rejestru

przestępstw oraz  zawieszenie  postępowania przygotowawczego wydawane są przez

uprawnione do tego  organy w formie  postanowienia.  Warto  również  dodać,  że  na

etapie  śledztwa,  postanowienia  wydawane  przez  Policję  podlegają  obowiązkowi

zatwierdzenia  przez  prokuratora.  Postanowienie  w  przedmiocie  wszczęcia

postępowania  przygotowawczego  może  być  zamieszczone  w  protokole,  o  którym

mowa w art. 304a k.p.k.220. Tego typu decyzja procesowa nie wymaga uzasadnienia.

Organ  procesowy  jest  bowiem  uprawniony  do  wykorzystywania  dostępnych  mu

uproszczeń  proceduralnych.  Przepisy  kodeksu  postępowania  karnego  kładą

szczególny  nacisk  na  obowiązek  informacyjny,  płynący  z  ramienia  organu

prowadzącego śledztwo lub dochodzenie. Kwestia powyższa jest o tyle kluczowa, że

niedopełnienie obowiązku zawiadomienia uprawnionych podmiotów o treści wydanej

decyzji  procesowej  naruszałoby  prawa  tych  osób  (przepis  ma  bowiem  charakter

gwarancyjny).  Zgodnie  z  art.  305  §  4  w  zw.  z  art.  325a  §  2  k.p.k.  obowiązek

informacyjny  dotyczy:  po  pierwsze,  osób  fizycznych,  instytucji  państwowych,

samorządowych lub społecznych oraz ujawnionego pokrzywdzonego, jeżeli dotyczy

odmowy  wszczęcia  lub  umorzenia  śledztwa;  po  drugie,  podejrzanego,  jeśli

postępowanie  przygotowawcze  przeszło  już  w  fazę  in  personam,  tj.  przeciwko

określonej osobie. 

Warto  podkreślić,  że  w przepisach k.p.k.  nie  sposób doszukać  się  regulacji,

która opisany wyżej obowiązek informacyjny rozciągałaby również na prokuratora, w

przypadku,  gdy  postępowanie  prowadzone  jest  przez  inne  uprawnione

podmioty221.Postanowienie  o  wszczęciu  postępowania  przygotowawczego  musi

220 Jest to protokół z przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie i przesłuchania w charakterze
świadka osoby zawiadamiającej.

221 W obowiązującym stanie prawnym nadal utrzymuje się „dysonans miedzy brakiem ustawowego
obowiązku  powiadomienia  prokuratora  o  wszczęciu  dochodzenia  i  przewidzianym  w  ustawie
obowiązkiem nadzoru organu prokuratorskiego nad dochodzeniami w zakresie, w jakim sam ich nie
prowadzi (art. 326 § 1 k.p.k.)”  K. Marszał,  J. Zagrodnik, R. Koper, K. Zgryzek (red.),  Proces…, s.
512.
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zawierać  dwa  istotne  składniki:  określenie  czynu,  który  jest  przedmiotem  danego

postępowania oraz wskazanie jego kwalifikacji prawnej (art. 303 k.p.k.). 

Moment wydania postanowienia o wszczęciu postępowania przygotowawczego

jest  równoznaczny  z  rozpoczęciem  pierwszej  fazy  śledztwa  lub  dochodzenia,

określanego jako postępowanie in rem (postępowanie w danej sprawie, gdy nie toczy

się ono jeszcze przeciwko określonej osobie)222. Tytułem przykładu wskazać można

postępowanie  w  sprawie  z  art.  148  §  1  k.k.,  gdy  dane  osobopoznawcze  sprawcy

zabójstwa  pozostają  nieznane.  Poza  formalnym  wszczęciem  postępowania

przygotowawczego,  będącego  podstawową  formą  zawiązania  procesu  karnego,

istnieje  jeszcze  jedna  możliwość  „faktycznego  wszczęcia  postępowania

przygotowawczego  w  drodze  dochodzenia  w  niezbędnym  zakresie,  określanego

czasem  również  mianem  czynności  niecierpiących  zwłoki  lub  postępowania

zabezpieczającego”223. Ustawodawca uregulował je w art. 308 k.p.k. Postępowanie w

niezbędnym zakresie dotyczy tych przypadków, w których zaistniała pilna potrzeba

przeprowadzenia określonych czynności procesowych, tzn. takich, których celem jest

zabezpieczenie  śladów  i  dowodów  przestępstwa224.  Jest  ono  uwarunkowane

wystąpieniem:  uzasadnionego podejrzenia  popełnienia  przestępstwa (bez  ziszczenia

tej przesłanki brak jest możliwości wszczęcia postępowania przygotowawczego) oraz

sytuacji niecierpiącej zwłoki (tj. gdy istnieje realna możliwość utraty, zniekształcenia

czy  zniszczenia  śladów  bądź  dowodów  przestępstwa)225.Warto  w  tym  miejscu

podkreślić, że postępowanie przygotowawcze w niezbędnym zakresie jest wyjątkiem

od reguły,  zgodnie z  którą  pierwsze stadium procesu karnego rozpoczyna wydanie

postanowienia  o  wszczęciu  śledztwa  lub  dochodzenia.  Wyjątek  ten  ma  swoje

uzasadnienie.  Istnieją  sytuacje,  w  których  organy  ścigania  muszą  działać  szybko,

wręcz błyskawicznie,  po to, by ślady i  dowody zostały właściwie zabezpieczone 226.

Wydanie  postanowienia  o  wszczęciu  śledztwa  lub  dochodzenia  sprawiłoby,  że  te

działania  zostałyby  powzięte  z  opóźnieniem.  Uniknięcie  tych  negatywnych

222 Zob. S. Waltoś, P. Hofmański, Proces…, s. 481 i n.

223 K. Marszał, J. Zagrodnik, R. Koper, K. Zgryzek (red.), Proces…, s. 512.

224 Pod uwagę brane jest to, że każda zwłoka mogłaby w konsekwencji doprowadzić do utraty tychże
śladów czy dowodów (bądź ich zniekształcenia czy zniszczenia).

225 Zob. tamże.

226  Zob. W. Jasiński, M. Kuźma, Realizacja zasady szybkości w postępowaniu przygotowawczym ,
„Prokuratura i Prawo” 2008, 10, s. 48-62.
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konsekwencji  jest  możliwe  dzięki  wprowadzeniu  przez  ustawodawcę  regulacji  art.

308  k.p.k.,  związanego  z  wykonywaniem  przez  organy  ścigania  czynności

niecierpiących  zwłoki  (czyli  dokonywania  czynności  procesowych  jeszcze  przed

wydaniem  postanowienia  o  wszczęciu  śledztwa  lub  dochodzenia).  Wszczęcie

dochodzenia  opiera  się  „na  faktycznym  dokonaniu  czynności  dowodowych”,  co

powoduje, że brak jest wyraźnej granicy oddzielającej czynności pozaprocesowe od

czynności procesowych, dokonywanych w tym dochodzeniu227. Jej wytyczenie opiera

się  na  następującym  założeniu:  „początek  dochodzenia  w  niezbędnym  zakresie

przypada  na  moment  dokonania  pierwszej  czynności  przewidzianej  przepisami

kodeksu postępowania karnego, mającej na celu zabezpieczenie śladów lub dowodów

przestępstwa”228.  Dochodzenie  takie  co  do  zasady  powinno  trwać  możliwie  jak

najkrócej. Ustawodawca, formułując przesłanki postępowania w niezbędnym zakresie

nie  miał  na  celu  utożsamiania  tej  formy  postępowania  ze  śledztwem

„zabezpieczającym”  oraz  właściwym  śledztwem  (analogicznie:

dochodzeniem)229.Zakres czynności, dopuszczalnych w trybie art. 308 § 1 k.p.k., nie

ma  charakteru  zamkniętego.  Świadczy  o  tym  użyty  przez  ustawodawcę  zwrot  „a

zwłaszcza”.  Wyliczenie  określone  tym  przepisem  ma  więc  jedynie  przykładowy

charakter oraz obejmuje takie czynności jak: 

 dokonanie  oględzin  (w  razie  możliwości  przy  udziale  biegłego  danej

specjalności);

 przeszukanie;

 oględziny zewnętrzne ciała podejrzanego lub inne czynności, które wiążą się z

naruszeniem jego integralności ciała (art. 74 § 2 pkt 1 k.p.k.);

227 K. Marszał, J. Zagrodnik, R. Koper, K. Zgryzek (red.), Proces…, s. 513.

228 Tamże.

229 Czynności składające się na dochodzenie w niezbędnym zakresie powinny być dokonywane 5 dni
od  dnia,  w którym została  przeprowadzona  pierwsza  czynność  dowodowa (zgodnie  z  art.  308  §  5
k.p.k.).  Czynności  te  są  podejmowane  w ramach  postępowania  przygotowawczego,  dlatego  chwila
dokonania pierwszej z nich oznacza rozpoczęcie biegu terminu śledztwa lub dochodzenia (art. 308 § 6
k.p.k.).
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 pobranie  próbek  materiału  genetycznego (np.  krwi,  włosów)230.Postępowanie

przygotowawcze prowadzone w niezbędnym zakresie może dotyczyć obu form

postępowania, tj. zarówno śledztwa, jak i dochodzenia. Jeśli chodzi o kolejność

działań  organu  prowadzącego,  to  w  pierwszej  kolejności  przeprowadza  on

czynności niecierpiące zwłoki, a następnie wydaje postanowienie o wszczęciu

dochodzenia/śledztwa bądź przekazuje akta sprawy prokuratorowi. 

Wydanie wskazanych decyzji oznacza, iż postępowanie w niezbędnym zakresie

ulega  przekształceniu  w  śledztwo  bądź  dochodzenie231.  W  innych  przypadkach232

prokurator powinien wydać postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo umorzyć

postępowanie  (art.  308 §  3  i  4  k.p.k.)233.  Warto  również  dodać,  że  prokurator  nie

ogranicza  się  tylko  do  oceny  sytuacji  procesowej,  jaka  zaistniała  w  momencie

przedstawienia zarzutów. Bierze  on bowiem pod uwagę także  to,  czy  prowadzenie

postępowania przeciwko określonej osobie jest wciąż uzasadnione. Należy podkreślić

następującą rzecz: to, że prokurator umorzy postępowanie w stosunku do określonej

osoby nie jest jednocześnie unicestwieniem toczącego się postępowania karnego. Jest

jednak przyczyną jego cofnięcia z fazy ścigania in personam (ścigania imiennego) do

fazy in rem (postępowania w sprawie). Wyjątkiem jest przedstawienie zarzutów innej

osobie – w takiej sytuacji postępowanie nadal jest w fazie in personam 234.

230 K.  Marszał,  J.  Zagrodnik,  R.  Koper,  K.  Zgryzek  (red.),  Proces…,  s.  513.  Dopuszczalne  jest
również przesłuchanie osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa w charakterze podejrzanego (art.
308  §  2  k.p.k.).  Uprawniony  organ  może  dokonać  takiego  przesłuchania  przed  wydaniem
postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Samo przesłuchanie musi zainicjować informacja o treści
zarzutu.

231 W  efekcie  „faktycznego  wszczęcia  postępowania  nie  może  już  z  natury  rzeczy  wchodzić  w
rachubę  podejmowanie  decyzji  o  odmowie  wszczęcia  postępowania  przygotowawczego.  W  razie
stwierdzenia  w  dochodzeniu  w  niezbędnym  zakresie  braku  podstaw  do  wszczęcia  postępowania
przygotowawczego,  lub  innych  okoliczności  wykluczających  możliwość  dalszego  prowadzenia
procesu karnego (przeszkód procesowych),  należy wydać postanowienie o umorzeniu postępowania
karnego.” Tamże s. 514.

232 W których prowadzenie śledztwa jest obowiązkowe i w ramach czynności niecierpiących zwłoki
została przesłuchana osoba podejrzana w charakterze podejrzanego (przed wydaniem postanowienia o
przestawieniu zarzutów).

233 Musi to zrobić najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia przesłuchania osoby przesłuchanej.

234 Zob. S. Waltoś, P. Hofmański, Proces…, s. 481 i n.
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2.4. Odmowa wydania postanowienia o wszczęciu śledztwa i dochodzenia

Wykładnia językowa oraz systemowa art. 305 § 1 k.p.k.235 wskazuje na to, że

odmowa wszczęcia  postępowania  przygotowawczego,  zarówno  w formie  śledztwa,

jak  i  dochodzenia,  dotyczy  tych  przypadków,  w  których  zostało  złożone

zawiadomienie  o  popełnieniu  przestępstwa236.  Jak  wspomniano  na  wcześniejszym

etapie rozważań, informacja o przestępstwie może wynikać także z innych źródeł, np.

z  doniesień  medialnych.  Wówczas  oskarżyciel  poprzestaje  na  sporządzeniu  notatki

służbowej.  W treści  tego  dokumentu  powinno znaleźć  się  stwierdzenie,  że  istnieje

brak  podstaw  do  wszczęcia  postępowania  przygotowawczego  (w  tej  konkretnej

sprawie).  Jednocześnie  nie  można  kategorycznie  wykluczyć  odmowy  wszczęcia

śledztwa bądź dochodzenia w sposób polegający na sporządzeniu formalnej odmowy.

Może ona być uzasadniona występowaniem ważnych racji społecznych. W związku z

tym przyjmuje się,  iż „odmowa wszczęcia śledztwa lub dochodzenia powinna mieć

miejsce w każdym wypadku, niezależnie od źródła informacji o przestępstwie, jeżeli

znany  jest  potencjalny  pokrzywdzony”237.Podstawą  wydania  odmowy  wszczęcia

śledztwa  lub  dochodzenia238 musi  być  stwierdzenie  przez  organ  procesowy  braku

podstaw do tego, by wszczynać to postępowanie239. Poza tym organ procesowy musi

rozważyć  istnienie  innych  przeszkód  procesowych.  Ustawodawca  wymienił  je  w

przepisie  art.  17  §  1  k.p.k.240 (negatywne  przesłanki  prowadzenia  postępowania

235 Dają one podstawę do stwierdzenia, że: „odmowa wszczęcia śledztwa lub dochodzenia powinna
mieć  miejsce,  gdy  istnieje  podmiot,  któremu  można  odmówić  wszczęcia  postępowania
przygotowawczego,  czyli  adresat  takiej  decyzji,  a  to  jest  ewidentne  w przypadku zawiadomienia  o
przestępstwie”. K. Marszał, J. Zagrodnik, R. Koper, K. Zgryzek (red.), Proces…, s. 515.

236 Zob.  J.  Łapiński,  Odmowa  wszczęcia  postępowania  przygotowawczego,  „Prokuratura  i  Prawo”
2007, nr 5, s. 124-141.

237 Tamże. Za takim rozwiązaniem przemawiają względy gwarancyjne, m. in. „potrzeba zapewnienia
wskazanemu  podmiotowi  możliwości  uruchomienia  sądowej  kontroli  odmowy  wszczęcia
postępowania przygotowawczego na podstawie art. 306 § 1 k.p.k.” (tamże). 

238 Zob. S. Łagodziński, Przedmiot odmowy wszczęcia postępowania przygotowawczego , „Prokuratura
i Prawo” 2003, nr 9, s. 18-27.

239 Jest to równoznaczne z brakiem uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa.

240 Art. 17 § 1 k.p.k. w zakresie, w jakim nie czyni aktu abolicji indywidualnej negatywną przesłanką
prowadzenia  postępowania  karnego,  postępowania  w  sprawach  o  wykroczenia  albo  postępowania
karnego  wykonawczego  –  został  uznany  za  niezgodny  z  Konstytucją  RP  wyrokiem  Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2018 r. (sygn. akt K 9/17, Dz. U. z 2018 r., poz. 830 z 1 lipca 2018 r.
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karnego).  Wymienione  inne  przeszkody  procesowe  uniemożliwiają  wszczęcie

postępowania  karnego.  Ich  działanie  rozciąga  się  jednak  na  postępowanie

przygotowawcze.  Jeśli  zostaną  stwierdzone  przed  wszczęciem  śledztwa  lub

dochodzenia,  wówczas  wymagają  wydania  odmowy  (pomimo  tego,  że  zachodzi

uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa). Decyzja odmowna wydawana jest

w  postaci  postanowienia  (art.  305  §  1  k.p.k.),  które  może  zostać  zaskarżone.

Ustawodawca w przepisie art. 325e § 1 k.p.k. zamieścił regulację dotyczącą ogólnej

możliwości  zrezygnowania  z  uzasadnienia  tegoż  postanowienia241.  W  aktualnym

stanie  prawnym  charakter  obligatoryjny  ma  jedynie  sporządzenie  uzasadnienia

postanowienia  o  odmowie  wszczęcia  śledztwa  (art.  98  §  1  k.p.k.).  W  przypadku

wydania postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia obowiązuje uzasadnienie

w dwóch przypadkach: po pierwsze, gdy wniesie o to inspektor pracy; po drugie, gdy

wniesie  o  to  Najwyższa  Izba  Kontroli.  Uzasadnienie  sporządza  się  w  następstwie

złożonego uprzednio zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa (na mocy art. 325e §

1a k.p.k.).  W przeciwieństwie do wszczęcia  postępowania,  które leży w wyłącznej

gestii prokuratora, postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa może być wydane

także  przez  inne,  nieprokuratorskie  podmioty.  Muszą  im  jednak  przysługiwać

uprawnienia Policji (art. 305 § 3 w zw. z art. 311-312 i art. 325a § 2 oraz art. 325f

k.p.k.).  W  zgodzie  z  zasadą,  że  prokurator  pełni  rolę  „pana  postępowania”,

postanowienia  wydane przez inne organy wymagają  jego pisemnego potwierdzenia

(art. 305 § 3 i art. 325e § 2 k.p.k.)242. Wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia

śledztwa  lub  dochodzenia  łączy  się  z  koniecznością  zawiadomienia  osoby  lub

instytucji państwowej, samorządowej, społecznej – tej, która złożyła zawiadomienie o

przestępstwie  –  oraz  ujawnionego  pokrzywdzonego.  Obowiązuje  zawarcie  w  nim

241 We  wskazanym  przepisie  wprowadzony  jest  wąsko  zakreślony  wyjątek.  Odnosi  się  on  do
sporządzenia  uzasadnienia  postępowania  o  odmowie  wszczęcia  dochodzenia  na  wniosek inspektora
pracy lub NIK, w przypadku gdy te organy złożyły zawiadomienie o przestępstwie. Brak uzasadnienia
owego postanowienia „stawia pod znakiem zapytania należytą kontrolę instancyjną, zwłaszcza że w
przypadku  odmowy  wszczęcia  postępowania  przygotowawczego  dla  niej  znaleźć  realne  oparcie  w
aktach  sprawy.”  Prawodawca  przewidział  sui  generis mechanizm rekompensujący,  który  polega  na
obowiązku  podania  ustnie  najważniejszych  powodów  rozstrzygnięcia  przez  organ,  który  prowadzi
dochodzenie, jeżeli strona o to wniesie (art. 325e § 1 zd. 3 k.p.k.). Zob. K. Marszał, J. Zagrodnik, R.
Koper, K. Zgryzek (red.), Proces…, s. 515-516.

242 Wymóg  zatwierdzania  postanowień  „nieprokuratorskich”  organów  ścigania  karnego  „jest
przejawem kontroli legalizmu ścigania przestępstw i wzmożonej ochrony interesów pokrzywdzonego
w śledztwie lub dochodzeniu. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego
wydane  przez  Policję  lub  inny  organ  korzystający  z  uprawnień  przysługujących  Policji  wywołuje
skutki procesowe dopiero z chwilą jego zatwierdzenia przez prokuratora. Do tego czasu pozostaje ono
czymś na kształt projektu decyzji.” (tamże).

58



pouczenia o przysługujących im uprawnieniach (na mocy art. 305 § 4 oraz art. 325a

k.p.k.).  Podmiotom  uprawnionym  przysługuje  także  zażalenie  na  postanowienie  o

odmowie wszczęcia śledztwa bądź dochodzenia (art. 306 § 1 pkt 1 i 2 oraz art. 325a §

2  k.p.k.).  Decyzję  może  zaskarżyć  osoba,  która  złożyła  zawiadomienie  o

przestępstwie, jeśli zostały naruszone jej prawa (art. 306 § 1 pkt 3 w zw. z art. 325a §

2 k.p.k.). Pokrzywdzony może złożyć zażalenie i jest to warunkiem uzyskania przez

niego  jeszcze  jednego  prawa:  możliwości  wniesienia  aktu  oskarżenia  w  sprawie

publicznoskargowej zamiast prokuratora (subsydiarny akt oskarżenia) 243.Przypomnieć

należy, że jeśli osoba bądź instytucja składająca zawiadomienie o przestępstwie nie

zostanie powiadomiona o wszczęciu lub odmowie śledztwa lub dochodzenia w ciągu

6 tygodni, wówczas ma prawo wnieść zażalenie na bezczynność organu procesowego.

Takie zażalenie składa do prokuratora nadrzędnego lub powołanego do nadzoru nad

organem, do którego wpłynęło zawiadomienie (art. 306 § 3 oraz art. 325a § 2 k.p.k.).

2.5.Postanowienie o przedstawieniu zarzutów

Przedstawienie  zarzutów  należy  do  najważniejszych  czynności  w  toku

postępowania  przygotowawczego.  Moment  ten  powoduje  zakończenie  fazy

postępowania in rem, rozpoczynając jednocześnie postępowanie przeciwko określonej

osobie (in  personam)244.  Czynność ta,  zgodnie z art.  313 k.p.k.,  wymaga spełnienia

określonej  procedury.  Przepisy  k.p.k.  wymagają  od  oskarżyciela:  sporządzenia

postanowienia o przedstawieniu zarzutów;

 niezwłocznego ogłoszenia postanowienia podejrzanemu;

 przesłuchania podejrzanego;

243 Jeżeli, w efekcie sądowej kontroli postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia,
dojdzie do wydania ponownej  decyzji,  tożsamej rodzajowo z  decyzją,  którą  uchylił  sąd (szerzej  na
temat oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego: tamże, rozdział IV).

244 S. Kalinowski,  Proces karny w zarysie, Warszawa 1979, s. 270; K.T. Boratyńska, A. Górski, A.
Sakowicz, A. Ważny,  Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2012, s. 670; J. Kasiura,
Moment wszczęcia postępowania przeciwko osobie ,  Prokurator 2011, nr 2,  s. 60;  J. Grajewski,  L.K.
Paprzycki, S. Steinborn,  Kodeks postępowania karnego. Komentarz ,  Warszawa 2010, t.  I,  s. 975; P.
Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek,  Kodeks postępowania karnego. Komentarz , Warszawa 2011, t. II,
s. 122. 
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 pouczenia podejrzanego o przysługującym mu prawie żądania podania ustnych

podstaw zarzutów oraz sporządzenia uzasadnienia na piśmie;

 doręczenia  postanowienia  podejrzanemu  w  terminie  14  dni245.W  doktrynie

powszechnie przyjęło się, że przedstawienie zarzutów oznacza akt pociągnięcia

do odpowiedzialności karnej określoną osobę246. 

R.A.  Stefański  wskazał,  że  „przedstawienie  zarzutów dzieli  się  na  zwykłe  i

uproszczone”. Jego zdaniem, „w ramach zwykłego przedstawienia zarzutów wyróżnia

się przedstawienie zarzutów w podstawowej, pełnej formie oraz skróconej” 247. 

W doktrynie prawa karnego wystąpił spór dotyczący momentu przedstawienia

zarzutów. Ugruntowały się w tym aspekcie dwa następujące stanowiska:

Przedstawiciele pierwszej koncepcji podnoszą, że aby przedstawienie zarzutów

było  skuteczne  wystarczy  samo  sporządzenie  i  wydanie  postanowienia  o

przedstawieniu zarzutów248.

Zgodnie z  przeciwnym poglądem o  przedstawieniu  zarzutów decydują  także

dalsze  czynności,  a  więc  m.in.  ogłoszenie  lub  doręczenie  tego  postanowienia

podejrzanemu249. 

245 R.A. Stefański, Czynności przedstawienia zarzutów, w: Prokuratura i Prawo 2013, nr 7-8, s. 20; S.
Waltoś,  Proces  karny…,  s.  494;  Z.  Młynarczyk,  Przedstawienie  zarzutów,  badanie  wniosków
dowodowych,  niektóre  czynności  dowodowe  oraz  zaznajomienie  z  materiałami  postępowania
przygotowawczego, w: Prokuratura i Prawo 1995, nr 7-8, s. 129. 

246J. Tylman, w: M. Siewierski, J. Tylman, M. Olszewski,  Postępowanie karne w zarysie, Warszawa
1971, s. 54; J. Tylman, w: T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2009, s.
628; F. Prusak, Pociągnięcie podejrzanego do odpowiedzialności w procesie karnym , Warszawa 1973,
s. 38-39; M. Cieślak,  Postępowanie karne. Zarys instytucji,  Warszawa 1982, s.  88;  W. Grzeszczyk,
Kodeks postępowania karnego. Komentarz , Warszawa 2012, s. 371; T. Gardocka, Postępowanie karne.
Podręcznik  praktyczny,  Warszawa  2002,  s.  190;  P.  Hofmański,  E.  Sadzik,  K.  Zgryzek,  Kodeks
postępowania  karnego.  Komentarz,  T.  II,  Warszawa  2007,  s.  96;  S.  Waltoś, Proces  karny.  Zarys
systemu,  Warszawa 2009,  s.  494; K. T.  Boratyńska,  Ł. Chojniak,  W. Jasiński,  Postępowanie karne,
Warszawa 2012, s. 246.

247 R.A. Stefański, Skuteczność przedstawienia zarzutów, w: Prokuratura i Prawo 2013, nr 6, s. 7. 

248 Za  tą  koncepcją  opowiedzieli  się  w  szczególności:  J.  Haber,  Zagadnienie  prawomocności
postanowień  prokuratorskich  w  postępowaniu  karnym ,  NP  1961,  nr  4,  s.  447;  T.  Grzegorczyk,
Instytucja  przedstawienia  zarzutów w postępowaniu  uproszczonym ,  ZNUŁ 1974,  nr  106,  s.  43;  W.
Grzeszczyk,  W jakim trybie można wzruszyć prawomocne postanowienie o umorzeniu postępowania
przygotowawczego przeciwko osobie, wobec której wydano postanowienia o przedstawieniu zarzutów,
lecz nie przesłuchano jej w charakterze podejrzanego? , w: Prokuratura i Prawo 1995, nr 4, s. 115.

249 Szerzej: J. Tylman,  Postępowanie przygotowawcze w procesie karnym , Warszawa 1998, s. 50; S.
Waltoś,  Model  postępowania  przygotowawczego  na  tle  prawnoporównawczym ,  Warszawa  1968,  s.
324–325.
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Trafne wydaje się pierwsze stanowisko, albowiem niektórych innych dalszych

czynności  postępowania  przygotowawczego  nie  da  się  zawsze  wykonać.  Mowa tu

szczególnie  o  sytuacji,  w  której  dane  osobopoznawcze  podejrzanego  są  znane

organom ścigania, ale nie posiadają one wiedzy na temat jego miejsca pobytu i brak

jest  z  tego  powodu  możliwości  ogłoszenia  lub  doręczenia  sporządzonego

postanowienia. 

Aby  w ogóle  mogło  jednak  dojść  do  postawienia  zarzutów,  musi  ziścić  się

przesłanka, że zgromadzone w sprawie dowody dostatecznie uzasadniają podejrzenie,

że czyn zabroniony popełniła określona osoba. Dowody te muszą więc wskazywać na

wyższy  stopień  prawdopodobieństwa  popełnienia  przestępstwa  niż  kodeks

postępowania  karnego  wymaga  w  przypadku  samego  wszczęcia  postępowania

przygotowawczego.  Dowody te  powinny nadto  skierować  postępowanie  przeciwko

zidentyfikowanej osobie250.

Postanowienie  o  przedstawieniu  zarzutów –  zgodnie  z  art.  313  § 2  k.p.k.  –

powinno  spełniać  również  dodatkowe  wymagania,  tj.  zawierać  wskazanie

podejrzanego, dokładnie określać zarzucany mu czyn oraz  wskazywać kwalifikację

prawną. 

Dokładne określenie zarzucanego podejrzanemu czynu ma kluczowe znaczenie

z punktu jego praw procesowych. Co więcej, przepis ten pozostaje w zgodzie z zasadą

nullum crimen sine lege certa, wyrażającą się poprzez maksymalne określenie treści

norm prawnych251. 

P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek wskazali,  że przez dokładne określenie

zarzucanego  podejrzanemu  czynu  rozumieć  należy  maksymalne  sprecyzowanie

stawianego  zarzutu  tak,  aby  określić  przy  tym   czas,  miejsce  i  sposób  działania

(zaniechania)  sprawcy252.  Dokładne  określenie  treści  zarzutów  ma  również

niebagatelne  znaczenie  z  punktu  widzenia  prawa  do  obrony  podejrzanego.  Bez

spełnienia tego warunku podejrzany miałby odebraną możliwość dochodzenia swojej

niewinności. 

250 Szerzej: Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 2006 roku, sygn. akt SNO 3/06, LEX nr
470201.

251 A. Rychlewska, Zasada nullum crimen sine lege w systemie państwa prawa. Analiza porównawcza
na tle europejskiego systemu ochrony praw człowieka , Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2018, s. 29. 

252 P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks…, s. 56-57.
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Paragraf  3  tego przepisu wskazuje następnie,  że  podejrzany może,  do czasu

zawiadomienia go o terminie zaznajomienia z  materiałami śledztwa,  żądać podania

mu ustnie podstaw zarzutów, a także sporządzenia uzasadnienia na piśmie,  o czym

należy go pouczyć. Uzasadnienie doręcza się podejrzanemu i ustanowionemu obrońcy

w  terminie  14  dni.  Termin  wskazany  przez  ustawodawcę  ma  natomiast  charakter

instrukcyjny, jego przekroczenie nie  pociąga  więc za sobą ujemnych konsekwencji

procesowych. 

Oskarżyciel  zobowiązany  jest  nadto  wypełnić  nałożone  na  niego  obowiązki

informacyjne.  Chodzi  nie  tylko  o poinformowanie podejrzanego o  przysługujących

mu prawach, ale także nałożonych na niego obowiązkach. Pouczenie to, zgodnie z art.

300 k.p.k., obejmuje powiadomienie podejrzanego o prawie do:

 składania wyjaśnień, 

 odmowy składania wyjaśnień lub odmowy odpowiedzi na pytania, 

 informacji o treści zarzutów i ich zmianach, 

 składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia, 

 korzystania z pomocy obrońcy, w tym do wystąpienia o obrońcę z urzędu w

wypadku określonym w art. 78 i 338b k.p.k., 

 końcowego zaznajomienia z materiałami postępowania przygotowawczego, 

 przeprowadzenia mediacji (art. 23a § 1),

 pomocy tłumacza (art. 72 § 1), 

 udostępnieniu akt postępowania (art. 156 § 5 i 5a), 

 przesłuchania w obecności obrońcy (art. 301), 

 złożenia wniosku w trybie art. 335 k.p.k. (skazanie bez rozprawy),

 złożenia  wniosku  w  trybie  art.  338a  (wydanie  wyroku  skazującego  bez

przeprowadzenia postępowania dowodowego),

 dobrowolnego poddania się karze (art. 387).

Wśród obowiązków podejrzanego, o których należy pouczyć go w związku z

przedstawieniem zarzutów zaliczyć można w szczególności obowiązek:
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 poddania  się  oględzinom  zewnętrznym  ciała  i  innym  badaniom  (w  tym

psychologicznym i psychiatrycznym), o których mowa w art. 74 k.p.k.,

 stawienia  się  na  wezwanie  organu  prowadzącego  postępowanie

przygotowawcze (art. 75),

 o  uznaniu  pisma  za  doręczone  w  trybie  tzw.  doręczenia  zastępczego,

uregulowanego w art. 133 § 2 k.p.k.

Pierwsze postanowienie o przedstawieniu zarzutów podejrzanemu nie musi być

utrzymane  do  końca  postępowania  przygotowawczego  w  niezmienionym  stanie.

Przede wszystkim przepisy k.p.k. dopuszczają możliwość zmiany tego postanowienia

oraz jego uzupełnienia. Pierwsze z nich wydawane jest w dwóch przypadkach:

 gdy opis typu czynu zabronionego uległ zmianie;

 gdy konieczne jest  zaklasyfikowanie zachowania będącego podstawą zarzutu

jako typ czynu zabronionego, określony w przepisie przewidującym surowszą

odpowiedzialność karną253. 

Postanowienie o uzupełnieniu zarzutów wydaje się natomiast wówczas, gdy w

toku  postępowania  przygotowawczego  przeciwko  określonej  osobie  ujawnione

zostaną inne czyny, niż przyjęte za podstawę postanowienia prokuratora. M. Błotnicki

wskazał  w  tym  aspekcie,  że  „instytucja  modyfikacji  zarzutów  ma,  podobnie  jak

postawienie w stan podejrzenia, istotny walor gwarancyjny dla podejrzanego, który w

tym przypadku uzyskuje informację, jaki zarzut aktualnie na nim ciąży, co umożliwia

zastosowanie adekwatnych środków obrony”254.

Moment przedstawienia zarzutów osobie, będącej w centrum zainteresowania

organów  ścigania,  ma  kluczowe  konsekwencje  prawne.  Po  pierwsze  osoba  taka

nabywa status podejrzanego, a  więc uzyskuje pełną podmiotowość w toczącym się

dochodzeniu  lub  śledztwie.  Co  więcej,  zmiana  postępowania  w  sprawie  na

postępowanie przeciwko określonej osobie wydłuża znacznie terminy przedawnienia

określone  w ustawie  karnej.  Wreszcie,  skutkuje  to  możliwością  stosowania  wobec

253 M. Kurowski, Komentarz do art. 314 k.p.k., w: D. Świecki (red.), Kodeks…, teza 4.

254 M.  Błotnicki,  Modyfikacja  zarzutów w postępowaniu  karnym,  w:  Annales  Universitatis  Mariae
Curie-Sklodowska,  Nr  LXV,  sekcja  G,  2018,  s.  19;  Zob.  również  R.A.  Stefański,  Modyfikacja
zarzutów, w: Prokuratura i Prawo 2013, nr 12, s. 94.
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podejrzanego  środków  zapobiegawczych  –  bez  przedstawienia  zarzutów  brak  jest

możliwości stosowania tymczasowego aresztowania255.   

2.6. Zakończenie śledztwa i dochodzenia

Każde  postępowanie  przygotowawcze,  które  zostało  wszczęte,  powinno  być

również zakończone. Sposobów jego zakończenia jest kilka – nie zawsze następuje to

w formie sporządzenia aktu oskarżenia i wystąpienia z nim do sądu.

Rozważania  w  tym  przedmiocie  rozpocząć  należy  od  krótkiego  omówienia

kwestii  aktu  oskarżenia.  Wskazuje  się  bowiem,  że  „decyzja  o  oskarżeniu

uwarunkowana  jest  istnieniem  podstawy  do  wniesienia  aktu  oskarżenia  (…)  przy

czym  ustawa  nie  definiuje  wprost  tego  pojęcia”256.  Art.  331  k.p.k.  determinuje

wniesienie  aktu  oskarżenia  od  spełnienia  pewnych  przesłanek  formalnych.  W

pierwszej  kolejności  organ  prowadzący  postępowanie  przygotowawcze  powinien

dochować  określonych  powołanym  przepisem  terminów.  W  ciągu  14  dni  od  daty

zamknięcia śledztwa albo od otrzymania aktu oskarżenia sporządzonego przez Policję

w dochodzeniu,  prokurator  sporządza  akt  oskarżenia  lub  zatwierdza  akt  oskarżenia

sporządzony  przez  Policję  w  dochodzeniu  i  wnosi  go  do  sądu  albo  sam  wydaje

postanowienie  o  umorzeniu,  o  zawieszeniu  albo  o  uzupełnieniu  śledztwa  lub

dochodzenia. 

Omawiając  problematykę  aktu  oskarżenia  wskazać  należy,  że  samo

„podejrzenie”,  choćby  było  uzasadnione  (zob.  art.  303  k.p.k.),  nie  może  stanowić

podstaw do wniesienia aktu oskarżenia do sądu257. Z. Brodzisz słusznie wskazał, że

skoro oskarżyć można jedynie osobę, wobec której przedstawiono zarzuty, to musi w

takich okolicznościach występować co najmniej duże prawdopodobieństwo, że osoba

ta popełniła zarzucane jej przestępstwo258.

255 Szerzej: C. Golik,  Wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów , w: Prokuratura i Prawo 9,
2014, s. 84.

256 Z. Brodzisz, w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, J. Skorupka (red.), s. 817. 

257 R.  Kmiecik,  Akt oskarżenia jako pisemna forma skargi oskarżyciela publicznego ,  Prokuratura  i
Prawo 2010, nr 1-2, s. 114-125.

258 Z. Brodzisz, w: Kodeks…, s. 816.
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Zasady  sporządzania  aktu  oskarżenia  określone  zostały  w  art.  119  k.p.k.

(wymogi  formalne  pisma  procesowego),  art.  332  (treść  aktu  oskarżenia),  art.  333

(załączniki i elementy dodatkowe aktu oskarżenia) oraz w regulaminie wewnętrznego

urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Decyzja o wniesieniu aktu oskarżenia do sądu należy do organu prowadzącego

postępowanie przygotowawcze. Niekiedy zdarzyć się może, że prokurator (lub inny

organ)  skieruje  akt  oskarżenia  zbyt  pochopnie.  Okoliczność  taka  ma  kluczowe

znaczenie dla kwestii  zakończenia postępowania.  Jeśli  akt oskarżenia zawiera braki

sąd  może  zwrócić  sprawę  prokuratorowi  do  uzupełnienia.  „Oceniając  zasadność

podstaw zwrotu sprawy na podstawie art. 345 § 1 k.p.k., sąd powinien zawsze badać,

czy braki śledztwa lub dochodzenia są przynajmniej takiej rangi, jak wskazana w tym

przepisie  przykładowo  "potrzeba  poszukiwania  dowodów"  i  czy  usunięcie  ich  nie

wiąże się z koniecznością znacznego nakładu pracy i czasu. W innej sytuacji sąd ma

obowiązek  konwalidowania  stwierdzonych  uchybień  samodzielnie.  Nawet  znaczne

uchybienie przez prokuratora terminowi określonemu w art. 331 § 1 k.p.k. nie stanowi

istotnego braku postępowania przygotowawczego w rozumieniu art. 345 § 1 k.p.k. i

nie  może  być  przyczyną  zwrotu  sprawy  do  uzupełnienia  postępowania

przygotowawczego”259.

Warto  także  wskazać,  że  podmiotem  uprawnionym  do  wniesienia  aktu

oskarżenia w toku śledztwa jest wyłącznie prokurator. Zasada powyższa nie doznaje

żadnych wyjątków, nawet wówczas, gdy śledztwo było w całości powierzone innemu

organowi.  Jeśli  natomiast  chodzi  o  dochodzenie,  to  zasadą  jest,  że  w  tej  formie

postępowania  akt  oskarżenia  przygotowuje  Policja,  a  prokurator  zatwierdza260.  We

wcześniejszej  części  rozprawy  wskazano,  że  prokurator  pełni  rolę  dominus  litis

postępowania.  Skoro jest  on gospodarzem tego etapu, to  ma wobec tego prawo do

odmiennej oceny materiału dowodowego niż organ prowadzący postępowanie 261.

Jeśli  postępowanie  przygotowawcze  nie  dostarczyło  podstaw  do  wniesienia

aktu oskarżenia oraz nie zaszły w realiach danej sprawy przesłanki określone w art.

259 Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30 października 2007 roku, sygn. akt II
AKz 577/07, LEX nr 327519.

260 B.  Skowron,  Art.  331,  w:  Kodeks  postępowania  karnego.  Komentarz,  Wolters  Kluwer  Polska,
2018, teza 3.

261 R.  Kmiecik,  Akt oskarżenia jako pisemna forma skargi oskarżyciela publicznego ,  Prokuratura  i
Prawo 2010, nr 1–2, s. 119.
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324 k.p.k., oskarżyciel umarza śledztwo bez konieczności uprzedniego zaznajomienia

z  materiałami  postępowania  i  jego  zamknięcia.  Umorzenie  postępowania  w

powyższym  przypadku  następuje  z  powodu  przyczyn  faktycznych.  Jest  to  więc

odmienna podstawa niż wyrażone w art. 17 § 1 k.p.k.

Na  wstępie  rozważań  w  powyższym  zakresie  omówić  należy  instytucję

zamknięcia  śledztwa lub dochodzenia,  o której mowa w art.  321 k.p.k. Przepis ten

stanowi, że zamknąć postępowanie przygotowawcze można wówczas, gdy wystąpią

ku temu podstawy. Wśród powodów zamknięcia śledztwa lub dochodzenia wymienić

można  zakończenie  postępowania  dowodowego  w  wyniku  którego  możliwe  jest

spełnienie celów postępowania, o których mowa była na wstępie niniejszej dysertacji,

a  szczególnie  celu,  by  wykryć  sprawcę  przestępstwa  i  pociągnąć  go  do

odpowiedzialności karnej. W literaturze wskazuje się, że taki stan rzeczy może być

konsekwencją wniesienia do sądu aktu oskarżenia, wystąpienia do sądu o warunkowe

umorzenie  postępowania  lub  umorzenie  go  z  powodu  niepoczytalności  sprawcy  i

zastosowanie względem niego środków zabezpieczających262. 

W  tym  miejscu  konieczne  jest  natomiast  postanowienie  ogólnej  tezy,  że

zakończenie postępowania przygotowawczego z powodu wniesienia aktu oskarżenia

do sądu jest  fikcją,  albowiem w praktyce postępowanie to dalej  trwa. Broniąc tego

stanowiska  warto  odnieść  się  chociażby  do  przepisów  k.p.k.,  a  szczególnie  jego

rozdziału  39.  Ustawodawca  wskazał  w  nim  bowiem,  że  prokurator  sporządza  akt

oskarżenia w terminie 14 dni od daty zamknięcia śledztwa. Czynność ta jest więc w

dalszym ciągu czynnością postępowania przygotowawczego, nie zaś jurysdykcyjnego,

toczącego się przed sądem263.

Nierozerwalną  czynnością  zamknięcia  postępowania  przygotowawczego  jest

końcowe zaznajomienie  podejrzanego z  materiałami  postępowania.  Z  wnioskiem o

przeprowadzenie tej czynności w istocie może wystąpić jedynie podejrzany oraz jego

obrońca264.

262 J.  Grajewski,  Komentarz  do  art.  321  k.p.k.,  w: Kodeks  postępowania  karnego.  Komentarz,  J.
Grajewski, L. Paprzycki, S. Steinborn, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, LEX/el.

263 Podobnie: S. Wyciszczak,  Zamknięcie śledztwa lub dochodzenia, Prokuratura i Prawo 9, 1995, s.
29.

264 B. Skowron, Komentarz do art. 321 k.p.k., w: K. Dudka (red.), Kodeks…, teza 4.  
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Zakończenie postępowania przygotowawczego może również nastąpić poprzez

jego umorzenie.  Instytucję umorzenia śledztwa wymienia art.  322 k.p.k.,  zgodnie z

którym jeżeli postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, a

nie zachodzą warunki  określone w art.  324, umarza  się  śledztwo bez konieczności

uprzedniego zaznajomienia z materiałami postępowania i jego zamknięcia. Redakcja

powyższego  przepisu  prowadzi  do  wniosku,  że  definicja  umorzenia  postępowania

rozpoczyna  się  od  wymienienia  negatywnych  przesłanek  jego  prowadzenia.  W

pierwszej  kolejności  ustawodawca  odwołał  się  bowiem  do  treści  art.  324  k.p.k.,

statuującego  umorzenie  postępowania  w  przypadku  stwierdzenia  niepoczytalności

sprawcy265.

W  literaturze  wskazuje  się  na  trzy  podstawy  umorzenia  postępowania

przygotowawczego. Są to następujące okoliczności:

 niewykrycie sprawcy przestępstwa; 

 niepopełnienie przez podejrzanego czynu postawionego mu w postanowieniu o

przedstawieniu zarzutów;

 brak dowodów wskazujących na to, że podejrzany mógł popełnić zarzucany mu

czyn266. 

Niemniej jednak powyższe okoliczności nie stanowią wyłącznych podstaw do

wydania  takiej  decyzji  procesowej.  W  tym  aspekcie  konieczne  jest  odwołanie  do

regulaminu  wewnętrznego  urzędowania  powszechnych  jednostek  organizacyjnych

prokuratury.  Zgodnie  z  §  219  wśród  przyczyn  umorzenia  postępowania

przygotowawczego wymienić można (poza niewykryciem sprawcy i niepopełnieniem

przez sprawcę czynu):

 brak interesu społecznego w kontynuowaniu ścigania z urzędu albo w objęciu

ściganiem z urzędu267.

265 Przepis  ten wskazuje  bowiem,  że jeżeli  zostanie  ustalone,  że podejrzany dopuścił  się  czynu w
stanie niepoczytalności, a istnieją podstawy do zastosowania środków zabezpieczających, prokurator
po  zamknięciu  śledztwa  kieruje  sprawę  do  sądu  z  wnioskiem  o  umorzenie  postępowania  i
zastosowanie środków zabezpieczających. 

266 Szerzej:  A.  Gaberle,  Sformułowanie przyczyn umorzenia  postępowania  przygotowawczego,  NP
1970, nr 9.

267 Zob.  Rozporządzenie  Ministra  Sprawiedliwości  z  dna  7  kwietnia  2016  roku  –  Regulamin
wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,  Dz. U. z 2017 r.
poz. 1206.
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J.  Tylman  podkreślił,  że  niewykrycie  sprawcy  przestępstwa,  jako  podstawa

umorzenia  postępowania,  jest  uzasadnioną  i  nie  budzącą  żadnych  wątpliwości

okolicznością268. Mimo jednak, że przesłanka ta wydaje się oczywista, to w praktyce

budzi  wątpliwości.  W  szczególności  wskazuje  się,  że  na  etapie  postępowania  w

sprawie  (w  fazie  in  rem)  może  stanowić  samodzielną  przyczynę  umorzenia

postępowania  przygotowawczego.  Jeśli  bowiem  postępowanie  zmieni  tryb  na  in

personam,  wówczas  niewykrycie  sprawcy  musi  występować  obok  niepopełnienia

przez niego zarzucanego czynu269.

Art.  322  k.p.k.  w  dalszej  części  określa  wymogi  formalne  postanowienia  o

umorzeniu  postępowania przygotowawczego. Stanowi ogólnie,  że  postanowienie  to

powinno  zawierać,  oprócz  danych  wymienionych  w  art.  94,  dokładne  określenie

czynu i jego kwalifikacji prawnej oraz wskazanie przyczyn umorzenia.

Wśród  elementów strukturalnych  postanowienia,  o  których  mowa w art.  94

k.p.k., wymienić można:

 oznaczenie organu oraz osoby lub osób, wydających postanowienie;

 datę wydania postanowienia;

 wskazanie sprawy oraz kwestii, której postanowienie dotyczy;

 rozstrzygnięcie z podaniem podstawy prawnej;

 uzasadnienie, chyba że ustawa zwalnia od tego wymagania.

Niewątpliwie  w  temacie  zakończenia  postępowania  przygotowawczego

konieczne  jest  omówienie  przesłanek  określonych  w  art.  17  k.p.k.  Przepis  ten

wymienia  negatywne  przesłanki  procesowe  oraz  przewiduje,  że  nie  wszczyna  się

postępowania a wszczęte umarza, gdy: 

 czynu  nie  popełniono  albo  brak  jest  danych  dostatecznie  uzasadniających

podejrzenie jego popełnienia;

 czyn  nie  zawiera  znamion  czynu  zabronionego  albo  ustawa  stanowi,  że

sprawca nie popełnia przestępstwa;

 społeczna szkodliwość czynu jest znikoma;

 ustawa stanowi, że sprawca nie podlega karze;

268 J. Tylman, Postępowanie przygotowawcze…, s. 72.

269 M. Kurowski, Komentarz do art. 322 k.p.k., w: Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz
aktualizowany, LEX/el. 2020. 
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 oskarżony zmarł;

 nastąpiło przedawnienie karalności;

 postępowanie  karne  co  do  tego  samego  czynu  tej  samej  osoby  zostało

prawomocnie zakończone albo wcześniej wszczęte toczy się;

 sprawca nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych;

 brak skargi uprawnionego oskarżyciela;

 brak  wymaganego  zezwolenia  na  ściganie  lub  wniosku  o  ściganie

pochodzącego od osoby uprawnionej, chyba że ustawa stanowi inaczej;

 zachodzi inna okoliczność wyłączająca ściganie.

Katalog  tych  przesłanek  ujęty  został  od  strony  negatywnej,  co  oznacza,  że

wystąpienie którejkolwiek z nich powoduje prawną niedopuszczalność postępowania.

Jeśli  jednak przesłanki te  ziściły  się  dopiero po wszczęciu postępowania,  wówczas

aktualizuje się konieczność jego umorzenia270.

Interesujący,  z  punktu  widzenia  negatywnych  przesłanek  procesowych,  jest

pogląd  R.  Kmiecika,  który  stwierdził,  że  „podstawy  umorzenia  postępowania

przygotowawczego in personam i in rem mogą też współistnieć,  gdy podejrzanemu

prokurator przedstawi zarzut,  po  czym w toku dalszego postępowania  ustali  ponad

wszelką  wątpliwość,  że  podejrzany  przestępstwa nie  popełnił,  a  sprawcą  jest  ktoś

inny,  kogo w świetle  dostępnych dowodów nie  można zidentyfikować.  Umorzenie

nastąpi  wówczas  co  do  osoby podejrzanego in  personam, ale  co do samego czynu

będzie to umorzenie in rem w ocenie wykrycia sprawcy. Wobec nieznanego sprawcy

może  nastąpić  podjęcie  postępowania  na  nowo  w  każdym  czasie,  gdy  zostanie

ustalony  przed  upływem  terminu  przedawnienia,  nawet  gdyby  sprawca  ten  był

uprzednio  znany,  lecz  pozostawał  poza  zainteresowaniem  organów  ścigania,

natomiast  w  stosunku  do  podejrzanego  byłoby  dopuszczalne  tylko  wznowienie

postępowania  z  ograniczeniami  przewidzianymi  dla  tej  instytucji  procesowej

stosowanej wyłącznie wobec prawomocnych rozstrzygnięć prokuratora (art. 327 § 2

k.p.k.)”271.

Szczegółowa analiza wymienionych wyżej przesłanek umorzenia postępowania

mogłaby, z punktu widzenia tematu niniejszego podrozdziału, powodować odejście od

270 J. Skorupka, Kodeks…, s. 69.

271 R. Kmiecik, Niedopuszczalność kasacji w postępowaniu karnym umorzonym "w sprawie" (in rem) ,
Prokuratura i Prawo, 2017, nr 9, s. 5-12.
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problematyki  postępowania  przygotowawczego.  Niemniej  jednak,  okoliczności

wskazane w art. 17 k.p.k. są nierozerwalne z zagadnieniem zakończenia postępowania

przygotowawczego.  Dlatego  też  konieczne  było  wskazanie  katalogu  negatywnych

przesłanek procesowych.
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Rozdział II

Pojęcie oraz istota czynności sprawdzających

2.1 Definicje najważniejszych pojęć

Niezwykle  ważne  dla  pracy  naukowej  jest  wyjaśnienie  kluczowych  pojęć.

Powyższe wydaje  się  konieczne  tym bardziej,  jeśli  stanowi wstęp do rozważań  na

temat  istoty  postępowania  sprawdzającego.  Na  potrzeby  niniejszej  dysertacji

zdefiniowania  wymagają  następujące  pojęcia:  „przypuszczać”,  „przypuszczenie”,

„prawdopodobny”,  „prawdopodobieństwo”,  „podejrzenie”,  „podejrzewać”,

„czynności” i „sprawdzać”. W końcowej części tego podrozdziału podjęto także próbę

wyjaśnienia nomenklatury „czynności sprawdzających”.

Pojęcie „przypuszczalny” zostało zdefiniowane w Słowniku Języka Polskiego

J.  Karłowicza,  A.  Kryńskiego  i  W.  Niedźwiedzkiego  w  następujący  sposób:

przypuszczalny  to  ten,  „który  można  przypuścić;  na  przypuszczeniu  oparty,

domniemany,  problematyczny,  hipotetyczny”272.  Przypuszczalny  jako  słowo,  które

można  odnieść  do  rzeczywistości  (praktyki)  oznacza,  że  coś  (ktoś,  zjawisko,

czynność) może hipotetycznie występować. Ktoś może być podmiotem czynności, a

coś – przedmiotem. Z kolei „przypuścić” lub „przypuszczać” to pojęcia, które należy

rozumieć  w  następujący  sposób:  „domyślać  się  czegoś  lub  uważać  coś  nie  mając

pewności”273. W przenośni te dwa słowa oznaczają „zgodzić się na chwilkę, że jakieś

mniemanie,  choćby  nieprawdopodobne,  jest  prawdą,  suponować;  […]  robić

hipotezę”274.

Termin  „prawdopodobny”  oznacza  natomiast  „przypuszczalny”,  „możliwy”,

„domniemany”275.  Prawdopodobny  to  taki,  co  do  którego  można  przypuszczać,  że

istnieje  w  rzeczywistości  doświadczalnej  przez  człowieka.  Pojęcie  to  odnosi  się

272 Słownik Języka Polskiego,  ułożony przez Władysława Niedźwiedzkiego z udziałem Kazimierza
Króla, t. V, Warszawa 1909, s. 353.

273 Słownik  Języka  Polskiego  PWN,  Przypuszczać,  https://sjp.pwn.pl/slowniki/przypuszcza%
C4%87.html
274 Słownik Języka Polskiego, ułożony przez Władysława Niedźwiedzkiego…, t. V, dz. cyt., s. 354.
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również  do  prawdopodobieństwa,  że  zdarzenie,  czynność,  zjawisko  nastąpi  w

przyszłości. „Prawdopodobieństwo” oznacza więc szansę na wydarzenie się czegoś 276.

W  języku  potocznym „podejrzenie”  to  przypuszczenie  istnienia  czegoś  (np.

popełnienia przestępstwa), stąd można je interpretować również jako „podejrzenie o

coś”277.  Pojęcie  to  oznacza  „wątpliwość  skłonną  do  obwinienia,  porozumienie,

posądzenie”278.  Mając  na  względzie  powyższe  uwagi  stwierdzić  można,  że  owa

nomenklatura  posiada  dwa  następujące  znaczenia:  „posądzać  kogoś  o  coś”  oraz

„przypuszczać coś”279. Słownik Języka Polskiego PWN definiuje „podejrzanego” jako

osobę, na którą padło podejrzenie, osobę budzącą wątpliwości, a także posądzoną o

popełnienie przestępstwa280.

Mając  na  uwadze  powyższe  rozważania  podkreślić  należy,  iż  pojęcia  te

zmierzają do wskazania pewnego stopnia wiedzy o przestępstwie. Przypuszczać,  że

przestępstwo zostało popełnione, to powziąć wiedzę,  że coś mogło się wydarzyć, a

osoba,  która  dokonała  tej  czynności,  mogła  zachować  się  niezgodnie  z  normą

sankcjonującą.  Samo  przypuszczenie  zawiera  natomiast  w  swoim  zakresie

desygnatów zbyt  wiele  wątpliwości  i  niewiadomych.  Na tym etapie  postępowania,

kiedy w sprawie występuje samo przypuszczenie popełnienia przestępstwa brak jest

na  tyle  silnych  dowodów,  na  podstawie  których  możliwe  byłoby  wszczęcie

postępowania  karnego.  Jeżeli  natomiast  poczynione  ustalenia  spowodują,  iż

przypuszczenie przeistoczy się w prawdopodobieństwo, wówczas mamy do czynienia

z zupełnie inną sytuacją. Prawdopodobny to już nie hipotetyczny, ale możliwy, czyli

realny. Wyraźny więc jest nacisk na stopień wiedzy o przestępstwie i o osobie, która

mogła je popełnić. 

Bez względu na powyższe rozważania kluczowe jest  wskazanie,  że zarówno

przypuszczenie, jak też prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa, dalekie są od

275 Słownik  Języka  Polskiego,  ułożony  przez  Jana  Karłowicza,  Adama  Kryńskiego,  Władysława
Niedźwiedzkiego, t. IV, Warszawa 1904, s. 977. 

276 Tamże. 

277 Słownik  Języka  Polskiego  PWN,  Podejrzenie,  https://sjp.pwn.pl/szukaj/podejrzenie.html  [dostęp
na dzień: 29.03.2019 r.].

278 Słownik Języka Polskiego, ułożony przez Jana Karłowicza…, t. IV, dz. cyt., s. 349.

279 Słownik  Języka  Polskiego  PWN,  Podejrzewać,  https://sjp.pwn.pl/szukaj/podejrzewa
%C4%87.html [dostęp na dzień: 29 marca 2019 r.].

280 Tamże, Podejrzenie, https://sjp.pwn.pl/szukaj/podejrzany.html [dostęp na dzień: 29.03.2019 r.].
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udowodnienia, że zostało ono popełnione. Udowodnienie to zupełna pewność, że dany

stan rzeczy wystąpił w takich okolicznościach, jakie wskazują zgromadzone dowody.

Udowodnienie  może  mieć  miejsce  tylko  prawomocnym  orzeczeniem  skazującym.

Przed tym momentem osoba podejrzana (później oskarżona) korzysta z domniemania

niewinności. 

„Czynność”  to  innymi  słowy  „wykonywanie  czegoś”,  „funkcjonowanie,

działanie czegoś”281. „Sprawdzać” oznacza natomiast „skontrolować, zbadać, czy coś

jest  zgodne  z  prawdą,  czy  coś  zostało  zrobione  prawidłowo”282.  Czynności

sprawdzające,  charakterystyczne  dla  etapu  poprzedzającego  postępowanie

przygotowawcze, to działania zmierzające do skontrolowania pewnych okoliczności. 

Interesującym terminologicznie zagadnieniem jest ustalenie wzajemnej relacji

pomiędzy pojęciami „uzasadnionego przypuszczenia” i „uzasadnionego podejrzenia” .

Określenia  te  pojawiają  się  zamiennie  w  treści  przepisów  kodeksu  postępowania

karnego. O „uzasadnionym przypuszczeniu” stanowi w szczególności art. 244 k.p.k.

(zatrzymanie policyjne) i art.  117 § 2 k.p.k. (udział  w czynnościach procesowych),

natomiast termin „uzasadnionego podejrzenia” wymieniony został  w art.  303 k.p.k.

(wszczęcie śledztwa).

Wśród  podstawowych  dyrektyw  interpretacyjnych  warto  wymienić  regułę,

zgodnie  z  którą  zwrotom  prawnym  stanowiącym  klauzule  generalne,  nie  należy

nadawać  odmiennego  sensu,  aniżeli  przydzielony  w  rozumieniu  potocznym 283.  W

powyższym  aspekcie  Z.  Tobor  wskazał,  że  „omawiając  pojęcia  uzasadnionego

podejrzenia oraz uzasadnionego przypuszczenia, nie należy zbytnio odbiegać od ich

znaczenia  potocznego,  bowiem  kiedy  poszukujemy  dowodów  na  intencje

prawodawcy, to język potoczny jest dobrym punktem wyjścia, w przeciwieństwie do

znaczenia  słownikowego”284.  Warto  jednak  wskazać,  że  znaczenie  słownikowe

niejednokrotnie  opiera  się  o  logiczny  sposób  rozumienia  danego  pojęcia  w  życiu

codziennym. Z tego też względu bezpieczniej  będzie stosować w tym aspekcie nie

281 Tamże,  Czynność,  https://sjp.pwn.pl/szukaj/czynno%C5%9B%C4%87.html  [dostęp  na  dzień:
29.03.2019 r.].

282 Tamże, Sprawdzać, https://sjp.pwn.pl/szukaj/sprawdza%C4%87.html [dostęp na dzień: 29.03.2019
r.].  

283 J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Katowice 1998, s. 193.

284 Z. Tobor, W poszukiwaniu intencji prawodawcy, Warszawa 2013, s. 233-234.
73



tylko  wykładnię  językową,  ale  także  wykładnię  funkcjonalną,  szczególnie  poprzez

odniesienie  tych  pojęć  do  celów  i  funkcji  postępowania  sprawdzającego  i

przygotowawczego.  Zbiorczy  pogląd  na  „przypuszczenie”  i  „podejrzenie”  pozwoli

bowiem  na  konstatacje,  iż  pojęcia  te  przedstawiają  różne  nasilenie  wiedzy  o

popełnionym przestępstwie i uzależniają wszczęcie postępowania przygotowawczego

(i jednoczesne zakończenie czynności sprawdzających). 

Zgodnie z art. 244 k.p.k. Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli

istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo, a zachodzi obawa

ucieczki  lub  ukrycia  się  tej  osoby  albo  zatarcia  śladów przestępstwa bądź  też  nie

można ustalić jej tożsamości albo istnieją przesłanki do przeprowadzenia przeciwko

tej osobie postępowania w trybie przyspieszonym. W literaturze funkcjonuje pogląd,

zgodnie z którym „uzasadnione przypuszczenie”, że osoba popełniła przestępstwo ma

miejsce  wówczas,  gdy  uprawniony  organ  posiada  wystarczające  dowody,  aby  z

dużym  prawdopodobieństwem  przyjąć  tę  okoliczność285.  W  tym  wypadku  nie  ma

wymogu,  aby  dowody,  na  podstawie  których  oparte  zostało  owe  przypuszczenie,

prowadziły  do  wniosku,  że  osoba  podejrzana  popełniła  czyn  zabroniony  z

prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością. Z drugiej strony, przypuszczenie to

coś  więcej  aniżeli  tylko  intuicja  –  musi  ono  dotyczyć  nie  tylko  okoliczności

popełnienia  czynu  zabronionego,  ale  także  danych  osobopoznawczych  samego

podejrzanego286.  

Sąd  Apelacyjny  we  Wrocławiu  wskazał,  że  „uzasadnione  przypuszczenie

popełnienia  przestępstwa  jest  pojęciem  szerszym  od  uzasadnionego  podejrzenia

popełnienia przestępstwa. Dopuszcza możliwość stosowania zatrzymania w szerszym

zakresie  wypadków”287.  Z  poglądem  takim  nie  sposób  się  zgodzić.  Gdyby

„uzasadnione  przypuszczenie”  popełnienia  przestępstwa  miało  szerszy  charakter,

aniżeli „uzasadnione podejrzenie”, to wówczas zbędne byłoby osiągnięcie wyższego

stopnia  prawdopodobieństwa  do  przejścia  postępowania  sprawdzającego  w

postępowanie  przygotowawcze.  Podkreślenia  wymaga  stanowisko,  że  uzasadnione

przypuszczenie warunkuje prowadzenie czynności sprawdzających, zaś uzasadnione

285 L.K. Paprzycki, Sądowa kontrola zatrzymania, NP 1989, nr 9, s. 38.

286 P. Tobiczyk, Zatrzymanie osoby. Wybrane zagadnienia, Katowice 2013, s. 9.

287 Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 3 marca 2016 roku, sygn. akt II AKa 35/16, LEX
nr 2023602.
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podejrzenie – jako kategoria szersza – wszczęcie postępowania przygotowawczego.

Po  przeprowadzeniu  postępowania  sprawdzającego  uzyskano  bowiem  więcej

informacji na temat ewentualnego przestępstwa. Zgromadzono również większą ilość

dowodów,  które  mogą  (choć  nie  muszą)  prowadzić  do  wyższego  stopnia

prawdopodobieństwa, niż tylko przypuszczenie. Prawdopodobieństwo jest więc czymś

więcej.  Bazując  na  samym  przypuszczeniu  brak  jest  podstaw  ku  temu,  by

postępowanie przygotowawcze zostało wszczęte. 

Pojęcie  to  w  art.  117  §  2  k.p.k.  odnosi  się  natomiast  do  niestawiennictwa

podczas wykonania czynności.  Przepis ten stanowi, że czynności nie  przeprowadza

się,  jeżeli  osoba  uprawniona  nie  stawiła  się,  a  brak  dowodu,  że  została  o  niej

powiadomiona, oraz jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że niestawiennictwo

wynikało  z  powodu  przeszkód  żywiołowych  lub  innych  wyjątkowych  przyczyn,  a

także  wtedy,  gdy  osoba  ta  usprawiedliwiła  należycie  niestawiennictwo  i  wnosi  o

nieprzeprowadzenie czynności bez jej obecności, chyba że ustawa stanowi inaczej. W

orzecznictwie  wskazuje  się,  że  uzasadnione  przypuszczenie  co  do  zaistnienia  tych

wyjątkowych  okoliczności  powinno  znaleźć  oparcie  w  realnie  zaistniałych

zdarzeniach lub informacjach, które znalazły się w wiadomości sądu288. 

Uzasadnione  podejrzenie  ma  miejsce  wtedy,  gdy  informacje  na  temat

przestępstwa  są  niepełne,  ale  już  na  ich  podstawie  jest  możliwe  pojawienie  się

przypuszczenia, domniemania, bądź jedynie przeczucia, co do tego, że nie należy ich

z góry traktować jako niepoważnych, nierzetelnych, nieprawdziwych. H. H. Kühne

zauważył, że nawet w drobnej informacji może kryć się poważne przestępstwo, stąd

organy ścigania  nie  powinny jej  ignorować289.  Kategoria  ta  nie  powinna natomiast

przesądzać  o  wyróżnieniu  postępowania  przygotowawczego  na  tle  postępowania

sprawdzającego.  Wskazać  bowiem  należy,  że  czynności  sprawdzające  również  są

podejmowane, jeżeli w realiach danej sprawy brakuje informacji. Pełny obraz sytuacji

na temat danego przestępstwa może nastąpić dopiero na etapie wyrokowania, gdy w

sprawie przeprowadzone zostaną wszystkie dowody.

„Podejrzenie” w języku prawniczym oznacza wywołanie – w odczuciu organu

prowadzącego postępowanie karnego – wysokiego prawdopodobieństwa popełnienia

288 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 września 2014 roku, sygn. akt II KK 43/14, LEX nr 1532780.

289 H. H. Kühne, Eine systematische Darstellung…, s. 206.
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czynu  zabronionego.  Stopień  tego  prawdopodobieństwa  różni  się  jeszcze  od

udowodnienia, a także stanowi coś więcej, niż tylko przekonanie, przypuszczenie 290.

„Uzasadnione podejrzenie” to wyższy stopień prawdopodobieństwa co do popełnienia

przez  sprawcę  czynu  zabronionego,  które  powinno  być  oparte  na  konkretnych

dowodach.  Nie  chodzi  przy  tym  o  dysponowanie  ścisłymi  dowodami,  a  jedynie

swobodnymi,  albowiem  ich  utrwalenie  i  tak  nastąpi  po  wszczęciu  kolejnej  fazy

postępowania291. Kluczowe jest bowiem wykazanie „uzasadnionego podejrzenia”, że

czyn  zabroniony  został  popełniony.  Brak  stwierdzenia  tej  przesłanki  stanowi

negatywna przesłankę do wszczęcia postępowania292.

Odnosząc  się  do  regulacji  kodeksu  karnego,  dostrzec  można,  że  zwrot

„prawdopodobieństwo” podlega stopniowaniu i używany jest w takich formach jak w

szczególności:  „uzasadnione podejrzenie” (art. 299 § 2 k.k.),  „prawdopodobieństwo

popełnienia” (art. 93b § 3 k.k.), „wysokie prawdopodobieństwo popełnienia” (art. 93c

pkt 4, art. 93g § 1 k.k.)293. Warto w tym miejscu dodać, że pojęcie „uzasadnionego

podejrzenia”  w  aspekcie  popełnienia  przestępstwa  oznacza  „świadomą  niepełność

informacji, przypuszczenie, hipotezę, wymagającą sprawdzenia”294. 

Omawiane zagadnienie stało się przedmiotem zainteresowania Trybunału Praw

Człowieka,  który  dokonując  interpretacji  klauzuli  generalnej  uzasadnionego

podejrzenia,  wskazał,  że  chodzi  o   wystąpienie  faktów  uzasadniających  ocenę,  że

potencjalny sprawca mógł dopuścić się czynu zabronionego. Cechą charakterystyczną

podejrzenia  jest  bowiem  to,  że  nie  musi  ono  opierać  się  na  tak  silnej  podstawie

faktycznej, jak w przypadku wniesienia aktu oskarżenia do sądu295. 

W literaturze wskazuje się nadto,  że ustalenie czy  czyn zabroniony w ogóle

został  popełniony,  a  także  kto  jest  sprawcą przestępstwa,  możliwe jest  dopiero  po

290 T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania…, s. 1037.

291 T. Grzegorczyk, Dowody w procesie karnym, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1998, s.
13.

292 Z. Młynarczyk, Czynności sprawdzające i odmowa wszczęcia postępowania karnego , Prokuratura i
Prawo 1995, nr 5, s. 107.

293 R.  Kaczor,  Stopnie  prawdopodobieństwa  a  ocena  dowodów w  postępowaniu  karnym ,  Przegląd
Sądowy 2009, Nr 7-8, s. 160-174.

294 Szerzej: R. Kmiecik,  Uprawdopodobnienie w procesie karnym, NP 1983, Nr 5, s. 45 – 50; J.
Nelken, Dowód poszlakowy w procesie karnym, Warszawa 1970, s. 73-83.

295 P. Hofmański, Konwencja Europejska a prawo karne, Toruń 1995, s. 185.
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wszczęciu postępowania i wynika z art. 303 w zw. z art. 297 k.p.k. Przed wszczęciem

postępowania  przygotowawczego  brak  jest  natomiast  możliwości  ustalenia  czy

przestępstwo  zostało  popełnione,  nawet  jeżeli  organy  prowadzące  postępowanie

powzięły  uzasadnione  podejrzenie  co  do  tego faktu.  T.  Grzegorczyk stwierdził,  że

przepisy k.p.k. nie wymagają przekonania o zaistnieniu przestępstwa, niemniej jednak

do  samego  wszczęcia  postępowania  niewystarczające  będzie  samo  przypuszczenie

jego popełnienia296.

Warto dodać, że istnienie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa

wiąże  się  nierzadko  z  kwestią  oceny  prawnej  konkretnego  zdarzenia  i  „związania

prokuratora  istniejącym,  niekiedy  utrwalonym  orzecznictwem  sądowym” 297.

Przyjmuje  się,  że  w  swoich  ocenach  prawnych  prokurator  nie  jest  ograniczony.

Oznacza  to,  że  może  wszcząć  śledztwo  także  wówczas,  gdy  dane  zachowanie  w

orzecznictwie przyjęto za niepodlegające karze. Idąc dalej, prokurator musi posiadać

możliwość  wpływania  na  aktualne  orzecznictwo  (możliwość  wprowadzania  w nim

zmian). Chodzi tutaj jednocześnie o orzecznictwo, które w jego ocenie jest po prostu

pozbawione trafności. Poza tym stanowisko prawne prokuratora podlega ocenie sądu

w razie, gdy podejmie on decyzję uruchamiającą postępowanie sądowe298. Wskazane

stanowisko podlega ocenie sądu również w toku wykonywania przez sąd czynności

sądowych w postępowaniu przygotowawczym. Dzięki  temu powstaje  wystarczająca

ochrona  dla  podejrzanego  bądź  oskarżonego  w  przypadku  skierowania  w  takiej

sprawie aktu oskarżenia299.

Trafnie  wskazał  B.  Szyprowski,  iż  „uzasadnione  podejrzenie  popełnienia

przestępstwa  jest  pojęciem  bardzo  szerokim  i  nieostrym.  Nie  da  się  w  sposób

kazuistyczny  określić  wszystkich  stanów,  sytuacji  i  okoliczności

uprawdopodabniających  podejrzenie  popełnienia  przestępstwa.  Ocena  tych  sytuacji

296 T.  Grzegorczyk,  Kodeks  postępowania  karnego  oraz  ustawa  o  świadku  koronnym.  Komentarz ,
Warszawa 2008, s. 642.

297 Z. Brodzisz, w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, dz. cyt., s. 715.

298 Zob. art. 339 § 3 pkt 1 k.p.k.

299 Z. Brodzisz kontynuuje tę myśl w taki  sposób:  „W przypadku prezentowania przez prokuratora
stanowiska  co  do  niekaralności  określonego  zachowania,  uznanego  w  orzecznictwie  za  niekaralne,
należy jednak przyjąć związanie prokuratora  utrwalonym orzecznictwem sądowym, a  zatem jest  on
zobowiązany  do  wszczęcia  śledztwa  i  skierowania  aktu  oskarżenia.  Przemawia  za  tym  przede
wszystkim  fakt  powierzenia  wymiaru  sprawiedliwości  sądom,  a  także  okoliczność,  że  zmiana
utrwalonego orzecznictwa powinna być następstwem zmiany podstawy prawnej przez ustawodawcę.”
Z. Brodzisz, w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz , dz. cyt., s. 715.
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jest pozostawiona w gestii organu procesowego. Uzasadnione podejrzenie to pewien

stan  emocjonalny,  przekonanie,  oparte  na  pewnym  ciągu  informacji  (poszlakach,

dowodach,  zespole  danych),  który,  przy  pomocy  zasad  logicznego  rozumowania,

wpływa  na  subiektywny  osąd  organu  procesowego,  że  zaistnienie  określonego

zdarzenia było obiektywnie możliwe. Nie może się więc opierać jedynie na niczym

nie popartych przez zawiadamiającego domysłach, nie sprawdzonych pogłoskach. W

tym wypadku należy podjąć czynności, celem wyjaśnienia faktycznego stanu rzeczy.

Subiektywny pogląd organu procesowego a priori co do wyników postępowania nie

ma w tym wypadku żadnego znaczenia”300. 

Mając  na  względzie  powyższe  rozważania  warto  krótko  odnieść  się  do

zagadnienia  czynności  sprawdzających.  Kodeks  postępowania  karnego  nie  zawiera

definicji  legalnej  czynności  sprawdzających.  Porusza  on  jedynie  problematykę

postępowania sprawdzającego, pozostawiając wyjaśnienie nomenklatury nauce prawa

karnego.  Analizując  całokształt  przepisów  kodeksu  dostrzec  można,  że  o

czynnościach  sprawdzających  wprost  mowa  jest  w  art.  97  i  546  k.p.k.  Nie  są  to

natomiast  czynności  sprawdzające  charakterystyczne  dla  etapu  poprzedzającego

wszczęcie  postępowania przygotowawczego, lecz czynności  typowe dla  weryfikacji

sądowej (tj. odbywające się w fazie jurysdykcyjnej). 

Kończąc  rozważania  w  powyższym  zakresie  warto  odwołać  się  jeszcze  do

stanowiska wyrażonego przez D. Pożaroszczyka, który w swojej rozprawie zaznaczył,

że kwestia różnic między domysłem, domniemanie, przypuszczeniem i podejrzeniem

a uzasadnionym podejrzeniem nie została przez niego rozwinięta z kilku względów:

 pojęcia te są nieostre;

 pojęcia te są trudne do jednoznacznego zdefiniowania301;

 granice  podejrzenia  są  nieostre  i  „często  jego  założenie  opiera  się  na

kryteriach,  które  pod  racjonalną  kontrolę  poddają  się  w  ograniczonym

zakresie”.  H.  H.  Kühne  dokładnie  analizował  termin  „podejrzenie”  i

300 B.  Szyprowski,  Uzasadnione  podejrzenie  popełnienia  przestępstwa  jako  faktyczna  przesłanka
wszczęcia postepowania przygotowawczego,  Prokuratura i  Prawo 2006,  nr  3,  s. 145 i  cytowana tam
literatura.

301 Zob.  literatura  wskazana  przez  D.  Pożaroszczyka:  U.  Steinert,  Kriminalistik,  Kriminaltechnik.
Skriptum  3  –  Verdachtslehre,  Brandenburg  2012,  s.  13-14;  H.  H.  Kühne,  Eine  systematische
Darstellung des deutschen und europäischen Strafverfahrensrecht , Heidelberg 2011, s. 206-211. H. H.
Kühne również zwrócił uwagę na to, że stwierdzenie wystarczającego podejrzenia nie należy do rzeczy
prostych.
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ostatecznie stwierdził, że wszelkie określenia tego pojęcia okazują się niewiele

pomocnymi „Leerformel”302.

Stanowisko wymienionego wyżej autora w pełni oddaje charakter omawianych

w niniejszym podrozdziale pojęć.  

Warto  w  tym miejscu  podkreślić,  iż  najważniejszymi  pojęciami  –  z  punktu

widzenia  niniejszej  dysertacji  –  są  „czynności  sprawdzające”  i  „postępowanie

sprawdzające”. Z uwagi na znaczenie tej terminologii dla całej rozprawy konieczne

było omówienie tego pojęcia w dalszym podrozdziale z uwzględnieniem takich cech

jak istota tych czynności i charakter działań podejmowanych w ich ramach.

2.2 Definicja czynności sprawdzających i postępowania sprawdzającego

Nie  ulega  wątpliwości,  że  czynności  sprawdzające  dotyczą  kluczowego

momentu procesu. Już tylko ta przyczyna uzasadnia zainteresowanie tą problematyką

w  rozprawie  doktorskiej.  Warto  na  samym  początku  rozważań  na  temat  istoty

czynności  sprawdzających odnieść  się  do  zgromadzonej  w tym aspekcie  literatury.

Mimo  bogatego  zbioru  na  temat  działań  przedprocesowych  zagadnienie  istoty

postępowania  sprawdzającego  w  dalszym  ciągu  powoduje  szereg  wątpliwości  i

sporów w doktrynie i literaturze303. Wyjątkowo niejasna jest relacja tych czynności do

postępowania karnego oraz czynności operacyjno-rozpoznawczych.

Kompleksowe  omówienie  istoty  czynności  sprawdzających  wymaga

wyjaśnienia  charakteru  działań  podejmowanych  na  gruncie  art.  307  k.p.k.  oraz

zakresu podporządkowania czynności sprawdzających regułom pozaprocesowym.

2.2.1. Definicja czynności sprawdzających

Istota  czynności  sprawdzających  to  zagadnienie,  które  powinno rozpoczynać

się  próbą zdefiniowania pojęcia  „czynności  sprawdzające”.  W pierwszej  kolejności

konieczne jest  wskazanie, iż kodeks postępowania karnego nie zawiera wyjaśnienia

302 D. Pożaroszczyk, Czynności sprawdzające…, s. 16, przypis 12 i 13.

303 zob.  K.  Chałubek,  Specyfika  czynności  sprawdzających,  PiP,  nr  9/2012;  M.  Chrabkowski,
Wykorzystanie metod pracy operacyjnej w czynnościach sprawdzających , PiP, nr 7-8/2013.
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tej nomenklatury. Jedynie w art.  307 k.p.k. ustawodawca określił na czym polegają

czynności  sprawdzające.  Przepis  ten  zostanie  kompleksowo  omówiony  w  dalszej

części pracy, stąd brak jest podstaw do jego analizy w tym miejscu. 

Mając natomiast na uwadze treść tego przepisu można dokonać próby ustalenia

czym  właściwie  czynności  sprawdzające  są.  Z  punktu  widzenia  k.p.k.  czynności

sprawdzające  to  czynności,  które  zmierzają  do  sprawdzenia  źródeł  wiedzy  o

przestępstwie. Definicja taka, choć jest bardzo wąska, rzutuje w szerokim stopniu na

cel, jaki czynności sprawdzające powinny realizować.

Ich  zadaniem  jest  bowiem  weryfikacja.  Służy  ona  w  pewnym  sensie

„przesianiu”  tych  spraw,  które  najogólniej  rzecz  ujmując  nie  nadają  się  do

rozpoznania w późniejszym postępowaniu przygotowawczym. 

„Sprawdzanie” jest takim rodzajem czynności, który nierozerwalnie związany

jest  z  każdą  fazą  procesu  karnego.  W  tym  aspekcie  czynności  sprawdzające

przybierają różną formę, co z kolei uzależnione jest od tego, na jakim etapie są one

dokonywane304.  Trafnie  więc  podnosi  się,  że  jednym  z  kluczowych  zadań

postępowania  karnego jest  „wnikliwe  zbadanie  i  rzetelne  wyjaśnienie  okoliczności

sprawy  w  tak  szerokim  zakresie,  aby  w  pełni  możliwe  było  prawidłowe

rozstrzygnięcie co do przedmiotu procesu”305.

Historycznie  wskazać  można,  że  instytucja  czynności  sprawdzających  nie

miała  swojej  podstawy  w  kodeksie  karnym  z  1928  roku306.  Takie  rozwiązanie

wynikało  z  zupełnie  odmiennego  podejścia  do  kwestii  postępowania

przygotowawczego.  Uważano  wówczas,  że  jego  celem  jest  jedynie  ustalenie,  czy

okoliczności  danej  sprawy  uzasadniają  w  sposób  dostateczny  żądanie  wszczęcia

postępowania  jurysdykcyjnego307.  Na  gruncie  tego  kodeksu  dochodzenie  było

prowadzone tylko fakultatywnie („w miarę potrzeby”) – przepisy dawały możliwość

przeprowadzenia rozprawy głównej bez wcześniejszego dochodzenia 308.

304 B.  Janusz,  Czynności  sprawdzające  prowadzone  w  stosunku  do  osoby  podejrzanej  chronionej
immunitetem w polskim prawie karnym, Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, Rok LXVII, z.
4, 2005, s. 197.

305 J. Tylman, Instytucja czynności sprawdzających…, s. 3.

306 Rozporządzenie  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  19  marca  1928  roku  Kodeks
postępowania karnego, Dz. U. z 1932 roku, Nr 83, poz. 725.

307 B. Szyprowski, Postępowanie sprawdzające w procesie karnym, PiP, nr 7-8/2007, s. 162.
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Postępowanie  sprawdzające  wprowadzono dopiero  w kodeksie  postępowania

karnego z 1969 roku (dalej: k.p.k. z 1969 r.). Organy ścigania prowadziły je w celu

przygotowania materiału na rozprawę główną309. Czynności sprawdzające ulokowano

w  treści  art.  258  §  2  k.p.k.,  zgodnie  z  którym  w  razie  potrzeby  można  zażądać

uzupełnienia  w  określonym  terminie  danych  zawartych  w  zawiadomieniu  o

przestępstwie  lub  zarządzić  sprawdzenie  faktów w tym zakresie.  W dalszej  części

przepisu  ustawodawca  doprecyzował,  że  uzupełnienie  danych  zawartych  w

zawiadomieniu  o  przestępstwie  może  nastąpić  również  przez  przesłuchanie  osoby

zawiadamiającej  w  charakterze  świadka,  bezpośrednio  po  złożeniu  ustnego

zawiadomienia. Z treści tego przepisu wynikało, że uzupełnieniu w drodze czynności

sprawdzających podlegały tylko dane zawarte w złożonym zawiadomieniu310.

W doktrynie prawa karnego postępowanie  sprawdzające rozumiane jest  jako

pewnego rodzaju „przebieg” (ruch) i oznacza uregulowany prawem kompleks działań,

których celem jest osiągnięcie konkretnego skutku311. W literaturze natomiast podnosi

się, że pierwszą informację o ewentualnie popełnionym czynie zabronionym organy

ścigania pozyskują albo dzięki własnej aktywności, albo na skutek działania innych

podmiotów, które złożyły stosowne zawiadomienie312.

Na  gruncie  obowiązującego  kodeksu  postępowania  karnego  nie  można

natomiast już mówić tylko o czynnościach sprawdzających ale o całym postępowaniu

sprawdzającym313. 

Celem  czynności  sprawdzających  jako  czynności  odformalizowanych,

pozaprocesowych  jest  –  zdaniem  D.  Pożaroszczyka  –  pogłębienie,  rozszerzenie

wiadomości  będących  ich  przedmiotem  w  taki  sposób,  by  ich  „ilość  i  jakość

308 J. Tylman, w: Polskie postępowanie karne, J. Tylman, T. Grzegorczyk (red.), Warszawa 2005, s.
69.

309 S.  Waltoś,  Kodeks  postępowania  karnego  z  1997  r.  –  między  tradycją  a  wyzwaniem
współczesności, w: Nowy kodeks postępowania karnego. Zagadnienia węzłowe, Kraków 1998, s. 9.

310 B. Szyprowski, Postępowanie…, s. 163.

311 Szerzej:  S.  Waltoś,  Proces  karny.  Zarys  systemu.  Wyd.  VI  zmienione  i  poprawione ,  Warszawa
2002, s. 17; L. Schaff,  Zakres i formy postępowania przygotowawczego , Warszawa 1961, s. 7-10; T.
Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Wyd. II, Warszawa 1999, s. 34.

312 S. Cora, Z problematyki zawiadomienia o przestępstwie , Gdańskie Studia Prawnicze 2003, t. XI, s.
266; R. Ponikowski,  Charakter prawny aktów dokumentujących pierwszą informację o przestępstwie ,
Problemy Praworządności 1986, nr 12, s. 32. 

313 C. Kulesza,  Wykład prawa karnego procesowego, B. Bieńkowska, P. Kruszyński, C. Kulesza, P.
Piszczek (red.), Białystok 2004, s. 319.
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doprowadziła do wzbudzenia uzasadnionego podejrzenia lub też pozwoliła rzetelnie i

odpowiedzialnie stwierdzić, że uzasadnione podejrzenie nie istnieje i nie jest możliwe

do  uzyskania.  Skutkiem  sprawdzeń  może  być  również  konstatacja,  że  co  prawda

przestępstwo zostało  popełnione,  ale  równocześnie  zachodzi  przeszkoda procesowa

uniemożliwiająca  wdrożenie  sprawy karnej”314.  Na  podstawie  powyższego stoję  na

stanowisku,  że  czynności  sprawdzające  podejmowane  przez  upoważnione  organy

polegają na rozszerzeniu, pogłębieniu uzyskanych informacji (pierwszych informacji

o przestępstwie). Maja one doprowadzić do jednego z dwóch stanów (świadomości i

w świecie obiektywnym): pojawienia się uzasadnionego podejrzenia, iż przestępstwo

faktycznie  mogło  mieć  miejsce  (przykładowo:  wskazują  na  to  informacje  złożone

przez zawiadamiającego, który był jednocześnie świadkiem zdarzenia, np. zabójstwa);

pojawienia się uzasadnionego podejrzenia, iż przestępstwo nie miało i nie mogło mieć

miejsca;  na  podstawie  uzyskanych  informacji  należy  odrzucić  ewentualność

popełnienia przestępstwa. Trzecim stanem jest stan, w którym organy ścigania muszą

odmówić  wszczęcia  postępowania  sprawdzającego  ze  względu  na  występowanie

przeszkód procesowych, mimo że przestępstwo zostało faktycznie popełnione. Warto

w  tym  miejscu  przywołać  myśl  D.  Pożaroszczyka  dotyczącą  wskazanych  trzech

stanów:

W  momencie,  w  którym  organ  powołany  do  ścigania  przestępstw  uzyskuje

wiedzę  na  temat  czynu  mogącego  być  przestępstwem,  hipotetycznie  stanąć  mogą

przed nim trzy, wykluczające się możliwości: jeśli zdobyte dane rodzą uzasadnione

podejrzenie o tym, że faktycznie popełniono przestępstwo, organ jest zobowiązany do

wszczęcia procesu karnego, co wynika z art. 303 k.p.k. i art. 10 k.p.k. wyrażającego

zasadę legalizmu. Jeśli następuje sytuacja odwrotna, tj. popełnienie przestępstwa jest

wykluczone  albo  ewentualnie  przestępstwo  co  prawda  miało  miejsce,  ale

równocześnie  istnieją,  znane  organowi  okoliczności  o  charakterze  przeszkody

procesowej  uniemożliwiające  rozpoczęcie  i  przeprowadzenie  sprawy  karnej,  to

zgodnie  z  art.  305  k.p.k.  wydanie  postanowienia  o  wszczęciu  procesu  jest

niedopuszczalne i konieczną jest decyzja przeciwna. Trzecia możliwość to stan, kiedy

posiadane przez organ materiały wskazują, że przestępstwo mogło mieć miejsce, ale

równocześnie  brak  jeszcze  uzasadnionego  podejrzenia  –  sytuacja  ta  stwarza

obowiązek przeanalizowania uzyskanych danych. Weryfikacja informacji  rodzących

314 Tamże, s. 16-17. 82



przypuszczenie o popełnieniu przestępstwa służy instytucja czynności sprawdzających

uregulowana, a precyzyjniej pisząc, normatywnie usankcjonowana w art. 307 k.p.k. 315

D. Pożaroszczyk zwrócił uwagę na bardzo ważny fakt,  a mianowicie  terminy:

domysł,  przypuszczenie  i  podejrzenie  stosował  zamiennie  „do  określenia  stanu

prawdopodobieństwa  tworzonego  przez  uzyskane  informacje,  z  którym  to  stanem

związany jest  obowiązek podjęcia  czynności  sprawdzających”316.  Wskazany badacz

uzasadnia  to  tym,  że  w praktyce  organów ścigania  nie  dokonuje  się  precyzyjnych

rozróżnień  między  tymi  trzema  pojęciami.  W  przeważającej  mierze  –  jak

wspomniałem  już  wcześniej  –  jest  to  spowodowane  nieostrym  charakterem  tych

pojęć.  Ich  precyzyjne  zdefiniowanie  jest  problematyczne  na  gruncie  nauki.  „W

praktyce  dnia  codziennego  organy  ścigania  w  pełni  zadowalają  się  mniejszym

stopniem  dokładności  w  ocenie  prawdopodobieństwa  uzyskanych  informacji.

Ograniczona  precyzja  przy  ocenie  podstawy  wszczęcia  procesu  karnego  jest

wystarczająca  dla  realizacji  wyznaczonych  zadań,  a  równocześnie  uzasadniona

prakseologicznie”  –  pisał  D.  Pożaroszczyk317.  Według  niego  praktyka  dotycząca

oceny informacji i wszczynania postępowań karnych kształtuje się w taki sposób:

 jeśli  pozyskane  informacje  nasuwają  uzasadnione  podejrzenie  popełnienia

przestępstwa, wszczyna się proces;

 jeśli  zgromadzone  dane  nie  wywołują  nawet  domysłu,  będąc  oczywiście

bezpodstawne,  to  w  przypadku  złożenia  zawiadomienia  wydaje  się

postanowienie o odmowie wszczęcia procesu;

 przy  informacjach  własnych,  które  nie  konstytuują  domysłu  w  przedmiocie

zaistnienia  czynu  przestępnego,  wobec  braku  potrzeby  wydawania  decyzji

procesowych, procesu po prostu się nie wszczyna;

 we  wszelkich  pozostałych  sytuacjach  dotyczących  zdobycia  określonych

informacji  wskazujących  na  możliwość  popełnienia  przestępstwa,  organy

ścigania podejmują czynności sprawdzające, nie wdając się jednak w subtelne,

mające  epistemologiczny  charakter  rozważania,  czy  do  czynienia  mają  z

domysłem, czy tez może już z podejrzeniem318.

315 Tamże, s. 17.
316 Tamże, s. 23.

317 Tamże.

318 Tamże. Zob. szerzej: R. Ponikowski, Informacja o przestępstwie…, s. 79-80.
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W art. 307 k.p.k. ustawodawca umieścił jeszcze inne informacje: postępowanie

sprawdzające przeprowadza się,  gdy zachodzi taka potrzeba (decyduje subiektywna

ocena  przyjmującego  zawiadomienie);  zawiadomienie  jest  impulsem  do

przeprowadzenia  postępowania  sprawdzającego;  zawiadomienie  nie  może  być

dowolną,  gołosłowną informacją  (musi  posiadać pewien stopień  przeświadczenia  o

możliwości  popełnienia  przestępstwa);  zawiadomienie,  na  podstawie  którego  nie

powstaje domysł, upoważnia do odmowy wszczęcia postępowania karnego319. Domysł

uznaje się za dolną granicę przekonania co do możliwości popełnienia przestępstwa.

Jej  przekroczenie  „implikuje  konieczność  podjęcia  sprawdzeń,  z  jednej  strony

zapewnia maksymalną elastyczność w chwili wszczynania czynności sprawdzających,

z  drugiej  stanowi  zabezpieczenie  przed  uruchamianiem  analizowanych  działań  w

sytuacji,  gdy  jest  to  zupełnie  niezasadne”320.  W  takiej  sytuacji  wyższy  próg

przeświadczenia  w  przedmiocie  popełnienia  przestępstwa  nie  jest  konieczny,

ponieważ  osłabiałoby  to  gwarancyjne  znaczenie  sprawdzeń  oraz  w  konsekwencji

dawało  doniesienia,  które  nie  zostały  należycie  opracowane321.  Granicą

dopuszczalności  sprawdzeń  –  jak  stwierdził  Pożaroszczyk  –  jest  stan,  w  którym

zawiadomienie o przestępstwie konstytuuje podejrzenie czynu zabronionego. Warto w

tym miejscu zauważyć, że faktycznie ustawodawca nie określił dokładnie, jak należy

rozumieć  „uzasadnione  podejrzenie  popełnienia  przestępstwa,  nie  wskazuje  jakie

informacje,  dowody  czy  okoliczności  składają  się  na  uzasadnione  podejrzenie.

Pożaroszczyk  wysnuł  więc  wniosek,  że  „kwestia  uzasadnienia  podejrzenia  co  do

popełnienia  przestępstwa  ma  charakter  oceny  i  ostatecznie,  w  sposób  wiążący  o

uznaniu,  czy  dane  informacje  stwarzają  uzasadnione  podejrzenie,  czy  też  nie,

decydują organy ścigania”322. 

Podsumowując  powyższe  wywody,  należy  przyjąć  za  D.  Pożaroszczykiem,

że323:

319 D. Pożaroszczyk, Czynności sprawdzające…, s. 21-22.

320 Tamże, s. 22.

321 „Konstrukcja domysłu stojąca za postępowaniem sprawdzającym pozwala również na odróżnienie
sprawdzeń przedprocesowych od czynności  operacyjno-rozpoznawczych. Realizacja przez czynności
operacyjno-rozpoznawcze kryminalistycznych funkcji  rozpoznania i profilaktyki pozwala stwierdzić,
iż  działalność  operacyjna  może  zostać  rozwinięta  także  w  sytuacji  kiedy  nie  ma  domysłu  co  do
popełnienia przestępstwa, a nawet wtedy, gdy wiadomo, że żaden czyn zabroniony nie został jeszcze
popełniony.” Tamże.
322 Tamże, s. 23.
323 Tamże, s. 32-34.
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 w  sytuacji,  gdy  zostało  złożone  formalne,  oficjalne  zawiadomienie  o

popełnieniu  przestępstwa,  obowiązkiem  organu,  który  je  otrzymał,  jest

„zaskarżalna  odpowiedź,  udzielona zgodnie  z  przepisami  procedury karnej”.

Przepisy karne regulują to, w jaki sposób organy ścigania mogą ustosunkować

się do tej informacji. To znaczy:

o mogą  odmówić  wszczęcia,  jeśli  zawiadomienie  jest  oczywiście

bezzasadne;

o wszcząć  dalsze  kroki  (sprawdzające),  kiedy  zawiadomienie  stwarza

uzasadnione podejrzenie;

 konieczność  przeprowadzenia  formalnego  postępowania  sprawdzającego  w

sytuacji, kiedy zawiadomienie stwarza „swoisty stan niepewności co do faktu

popełnienia przestępstwa, mieszczący się między domysłem a podejrzeniem”;

 w przypadku informacji własnych organów ścigania, nie muszą one wszczynać

postępowania  sprawdzającego  kończącego  się  postanowieniem  o  odmowie

wszczęcia  śledztwa bądź dochodzenia.  Aktywność organów może wyczerpać

się  na  przeprowadzeniu  nieformalnego  postępowania  sprawdzającego,

prowadzonego  na  podstawie  art.  307  §  5  k.p.k.  Przepisy  regulujące

postępowanie będą traktowane analogicznie. Mogą też ograniczyć się do jednej

czynności o charakterze sprawdzającym (jeśli na jej podstawie będzie możliwe

wydanie odpowiedniej decyzji);

 charakter źródła informacji warunkuje postępowanie sprawdzające i czynności

sprawdzające.  W  przypadku  złożenia  zawiadomienia  organy  ścigania

wszczynają  postępowanie  sprawdzające,  zaś  pozostałych  przypadkach  –

nieformalne czynności sprawdzające.

2.2.2. Charakter działań podejmowanych na podstawie art. 307 k.p.k.

W doktrynie prawa karnego charakter  prawny postępowania  sprawdzającego

przybiera  kontrowersyjnej  formy.  Teoretycy  formułują  bowiem  liczne  pytania  na

temat  tego,  czy  z  punktu  widzenia  prawa  omawiane  czynności  stanowią  element

postępowania  przygotowawczego,  czy  raczej  poprzedzają  to  stadium.  Przedmiotem
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sporów w powyższym aspekcie jest więc traktowanie postępowania sprawdzającego

jako  czynności  zawieranych  w  ramach  postępowania  przygotowawczego,  a

precyzyjniej:  odpowiedź  na  pytanie  czy  postępowanie  sprawdzające  jest  aktem

wszczynającym  rzeczywiście  proces  karny  jeszcze  przed  jego  formalnym

rozpoczęciem.  Z  drugiej  zaś  strony jest  ono traktowane jako etap  pozaprocesowy,

mający miejsce przed uruchomieniem procesu karnego (oraz poza jego ramami). Owe

tezy  prezentują  zatem  dwa  przeciwstawne  stanowiska,  wymagające  głębszej

analizy324.

Abstrahując  od  powyższego  problemu  przypomnienia  wymaga,  że

postępowanie sprawdzające uznane zostało w niniejszej pracy jako pewnego rodzaju

przebieg,  oznaczający  przewidziany  przez  prawo  zespół  działań  zmierzających  do

osiągnięcia  założonego  skutku  prawnego,  stanowiący  zamkniętą  całość 325.

Postępowanie to powinno posiadać swoje uzasadnienie w pierwszej informacji, jaką

organy ścigania otrzymują o przestępstwie. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że

pierwszą  informacją  o  przestępstwie,  która  wskazuje  na  jego  popełnienie,  organy

ścigania mogą pozyskiwać również na podstawie tzw. informacji własnych. Z drugiej

strony  zawiadomienie  o  popełnieniu  przestępstwa  mogą  składać  różne  podmioty  i

wówczas przybierają one właśnie formę zawiadomienia o przestępstwie 326.

Czynności  podejmowane  w  ramach  postępowania  sprawdzającego  to  w

przeważającej  mierze  czynności  badawcze,  weryfikujące,  falsyfikujące,  które

podejmowane są przez uprawnione do tego podmioty (wymienione we wcześniejszej

części pracy). Czynności te składają się na tok postępowania sprawdzającego, który

jest wymierny czasowo i zmierzający do rozstrzygnięcia o jego przedmiocie.

W doktrynie podkreśla się, że postępowanie jako przebieg nie istnieje, tzn. nie

jest zjawiskiem oderwanym i niezależnym od jego przedmiotu. J. Łupiński stwierdził

324 Zob. J. Tylman, Instytucja czynności sprawdzających w postępowaniu karnym , Łódź 1984, s. 64; S.
Stachowiak,  Wszczęcie  postępowania  przygotowawczego  a  czynności  sprawdzające ,  „Prokuratura  i
Prawo” 1999, nr  9,  s. 9; M. Cieślak,  Przygotowawcze stadium procesu karnego (pojęcie – zakres  –
funkcje  –  struktura) [w:]  Postępowanie przygotowawcze,  „Zeszyty  Naukowe  Uniwersytetu
Jagiellońskiego” 1973, nr 6; S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2002, s. 471–472

325 O fundamentalnych założeniach dotyczących postępowania sprawdzającego: L. Schaff,  Zakres i
formy postępowania przygotowawczego, Warszawa 1961, s. 7-10, 54-56; M. Cieślak, Polska procedura
karna. Podstawowe założenia teoretyczne , Warszawa 1984, s. 9-12; S. Waltoś, Proces karny…, s. 17.

326 Zob.  R.  Ponikowski,  Charakter  prawny  aktów  dokumentujących  pierwszą  informację  o
przestępstwie,  „Problemy Praworządności”  1986,  nr  12,  s.  32;  R.  Ponikowski,  Aspekty procesowe i
kryminalistyczne pierwszej informacji o przestępstwie , „Nowe Prawo” 1973, nr 5, s. 685.
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w powyższym aspekcie, że ów przebieg: „występuje […] w postaci kwestyjnej. Jest

on ściśle związany z podstawą faktyczną postępowania i kwestią, którą stawia przed

sobą  organ  ścigania  do  rozstrzygnięcia.  Kwestią  podlegającą  ustaleniu  i

rozstrzygnięciu w toku postępowania sprawdzającego, stanowiącą jego przedmiot, jest

istnienie  warunków  materialnych  dopuszczalności  wszczęcia  śledztwa  lub

dochodzenia, określonych w art. 303 (art. 325a § 2) k.p.k., oraz istnienie przesłanek

procesowych wyłączających dopuszczalność procesu karnego (art. 17 § 1 k.p.k.)” 327.

Czynności  sprawdzające  zostały  przez  B.  Janusz  podzielone  na  czynności

sprawdzające sensu stricto oraz czynności sprawdzające sensu largo 328. W znaczeniu

węższym stanowią instytucję określoną w art. 307 k.p.k. W tym znaczeniu czynności

sprawdzające  przybierają  trzy,  wskazane  w  powyższym  przepisie,  formy.  Ich

charakter i kształt obszernie omówił F. Prusak329. Wskazał bowiem, że pierwsza forma

wiąże  się  z  uzupełnieniem  w  wyznaczonym  terminie  danych  zawartych  w

zawiadomieniu  o  przestępstwie.  Druga  dotyczy  uzupełnienia  danych  zawartych  w

zawiadomieniu  o  przestępstwie  przez  przesłuchanie  w  charakterze  świadka  osoby

zawiadamiającej.  Trzecią  natomiast  jest  dokonanie  sprawdzenia  faktów  przez  sam

organ, z reguły w drodze czynności operacyjno-rozpoznawczych330. 

Dla B. Janusz czynności sprawdzające sensu largo obejmują „wszelkie formy

weryfikacji informacji pojawiających się w ramach postępowania karnego. Wchodzą

one w zakres takich instytucji, jak: podjęcie postępowania warunkowo umorzonego,

sprawdzanie  okoliczności  faktycznych  przed  wydaniem  orzeczenia  na  posiedzeniu

(art. 9Z7 k.p.k.)”331.

327 J. Łupiński,  Czas trwania postępowania sprawdzającego,  „Prokuratura i Prawo” 2011, 10, s. 84
(przypis nr 5).

328 B. Janusz, Czynności sprawdzające prowadzone w stosunku do osoby podejrzanej… , s. 198.

329 F. Prusak, Postępowanie sprawdzające w nowym k.p.k. , „Problemy Praworządności” 1971, nr 2, s.
43.

330 S.  Stachowiak,  Wszczęcie  postępowania  przygotowawczego  a  czynności  sprawdzające ,
„Prokuratura i Prawo” 1999, nr 9, s. 9.

331 B. Janusz, Czynności sprawdzające… s. 200.
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Dwie formy czynności sprawdzających wyróżnili także W. Chmielarczyk 332, P.

Tomaszewski333 i  Z.  Młynarczyk334.  Jeśli  chodzi  o  zakres  postępowania

sprawdzającego w węższym ujęciu, to „wyłączone są z niego czynności wymagające

spisania  protokołu,  z  wyjątkiem  przyjęcia  ustnego  zawiadomienia  o  przestępstwie

oraz  wniosku  o  ściganie,  a  także  przesłuchania  w  charakterze  świadka  osoby

zawiadamiającej  o  przestępstwie”335.  Organem  właściwym  do  wykonywania

czynności sprawdzających jest każdy organ uprawniony do wszczęcia postępowania

karnego. Jednak nie każdy z tych organów będzie mógł wykonywać te czynności za

pomocą metod operacyjnych336.

Prowadzenie  czynności  sprawdzających  jest  możliwe  również  w  zakresie

informacji  posiadanych przez organy ścigania,  określane „informacjami własnymi”.

Są to takie dane, na podstawie których można wysnuć przypuszczenie o popełnieniu

przestępstwa. Ta forma sprawdzania różni się od poprzedniej tym, że nie ma żadnej

możliwości  przesłuchania  osoby  zawiadamiającej.  W  przypadku  sprawdzania

własnych danych przez organy ścigania nie stosuje się ograniczeń terminowych, jakie

mają  miejsce  w  przypadku  zawiadomienia  dokonanego  przez  osobę  fizyczną.

Trzydziestodniowy  termin  ograniczający  ma  jednak  istotny  związek  z  realizacją

zasady legalizmu337.

W  doktrynie  przyjmuje  się,  że  postępowanie  sprawdzające  jest  odrębnym

postępowaniem w stosunku do całości postępowania karnego bądź też jest to jeden z

jego etapów338. Takie podejście uzasadniają: 

332 W. Chmielarczyk, Instytucja czynności sprawdzających w praktyce wojskowych organów ścigania ,
„Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1972, nr 3, s. 374.

333 P.  Tomaszewski,  Funkcjonowanie  czynności  sprawdzających, „Wojskowy Przegląd  Prawniczy”
1983, nr 2, s. 109.

334 Z. Młynarczyk, Czynności sprawdzające i odmowa wszczęcia postępowania karnego , „Prokuratura
i Prawo” 1995, nr 5, s. 110.

335 B. Janusz, Czynności sprawdzające…, s. 198.

336 Z. Młynarczyk, Czynności sprawdzające i odmowa…, s. 111.

337 B. Janusz,  Czynności sprawdzające…,  s. 199. Szerzej  na temat zasady legalizmu: B. Dudzik, J.
Kosowski,  I.  Nowikowski  (red.),  Zasada  legalizmu  w  procesie  karnym.  T.1 ,  Wydawnictw  UMCS,
Lublin  2015;  A.  Choromańska,  M.  Porwisz,  Wybrane  zagadnienia  prawa  karnego  procesowego ,
WSPol, Szczytno 2015, s. 24.

338 B. Janusz, Czynności sprawdzające…, s. 199.
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1. brzmienie  art.  307  §  1  k.p.k.  zd.  2,  zgodnie  z  którym  postępowanie

sprawdzające  prowadzone  jest  przed  formalnym  wszczęciem  postępowania:

„[...]  postanowienie o wszczęciu śledztwa albo odmowie wszczęcia  śledztwa

należy wydać najpóźniej w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia”;

2. „brzmienie  art.  326  §  1  k.p.k.  wskazujące  na  to,  że  nadzór  prokuratora

obejmuje  postępowanie  przygotowawcze,  ale  może  dotyczyć  również

postępowania sprawdzającego z art. 307 k.p.k.”339.

Warto przyjąć założenie, że czynności sprawdzające, podejmowane na samym

początku  drogi  do  wykrycia  sprawcy  przestępstwa,  mają  nieformalny  charakter.

Oznacza to,  że z  całą  pewnością  nie mają one charakteru procesowego. Czynności

sprawdzające charakterystyczne dla etapu jurysdykcyjnego stanowią inną instytucję,

istotę oraz cele i zadania. Dla utrwalenia czynności podejmowanych przedprocesowo

wymaga się  jedynie  udokumentowania  w postaci  stosownych  notatek  urzędowych.

Skoro  nie  podlegają  one  protokołowaniu,  to  jednocześnie  prezentuje  niski  walor

dokumentacyjny340.  W  związku  z  tym  uzyskane  podczas  postępowania

sprawdzającego dokumenty i dowody rzeczowe mogą być później zaliczone do zbioru

innych dowodów. Dzieje się tak wówczas, gdy „sposób i czas uzyskania dokumentu

lub  dowodu  rzeczowego  nie  ma  znaczenia  dla  jego  mocy  dowodowej” 341.  Z  tej

perspektywy widać, że postępowanie sprawdzające i postępowanie przygotowawcze

to dwa odrębne postępowania.

Czynności  sprawdzające  sensu  largo  obejmują  wszelkie  formy  weryfikacji

informacji pojawiających się w ramach postępowania karnego. Wchodzą one m.in. w

zakres  podjęcia  postępowania  warunkowo  umorzonego,  sprawdzania  okoliczności

faktycznych przed wydaniem orzeczenia  na posiedzeniu 342 Czynności  sprawdzające

należy  również  traktować  jako  fragment  postępowania  o  podjęciu  na  nowo  lub

339 Tamże.
340 Tamże. Zob. również: „Notatki urzędowe sporządzone z nieformalnych czynności sprawdzających,
nie mają mocy dowodowej i podlegają odczytaniu na rozprawie z zastrzeżeniami wynikającymi z art.
393 § 1 k.p.k. Istnieje możliwość przekształcenia w materiał procesowy uzyskanych na ich podstawie
informacji.” (tamże, przypis nr 14). Zob. S. Owczarski,  Postępowanie operacyjne w świetle prawa i
praktyki, „Przegląd Sądowy” 1994, nr 4, s. 71; OSNPG 1981, nr 10, poz. 113 oraz OSNPG 1981, nr
11, poz. 121.

341 B. Janusz,  Czynności sprawdzające… …, s. 199. Zob. Z. Młynarczyk,  Czynności sprawdzające i
odmowa…, s. 109.

342 B. Janusz, Czynności sprawdzające…, s. 200. Zob. art. 97 k.p.k.
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wznowieniu  postępowania.  Stąd  czynnościami  sprawdzającymi  są  czynności

postępowania  dowodowego,  ukierunkowane  na  zweryfikowanie  informacji  już

posiadanych.

R. Kmiecik odniósł się do instytucji czynności sprawdzających w następujący

sposób:  „obok  «postępowania  sprawdzającego»,  którego  celem  jest  sprawdzenie  –

przed  wszczęciem postępowania  przygotowawczego –  informacji  przytoczonych  w

zawiadomieniu  o  przestępstwie  (którym może być  oświadczenie  złożone w formie

pisemnej  lub  ustnej  przez  imiennie  oznaczoną  osobę  fizyczną  lub  inną  osobę

reprezentującą podmiot zawiadamiający o przestępstwie), ustawa przewiduje odrębny

rodzaj przedprocesowych czynności sprawdzających, polegających na «sprawdzeniu

własnych informacji» (art. 307 § 5 k.p.k.)”343. Po pierwsze, uwaga została zwrócona

na  kluczowy  cel  podejmowania  się  przez  odpowiednie  organy  różnych  czynności

sprawdzających,  składających  się  na  postępowanie  sprawdzające.  Po  drugie,

wskazane  zostały  dwa  rodzaje  czynności  sprawdzających  pozaprocesowych:

zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa oraz sprawdzanie przez organy „informacji

własnych”.

Reasumując powyższe rozważania konieczne jest podkreślenie, iż na mocy art.

307  k.p.k.  wyróżnić  można  postępowanie  sprawdzające  (art.  307  §  1-3)  oraz

czynności sprawdzające (art. 307 § 5). 

Podkreślenia  wymaga, iż „sprawdzenie własnych informacji” w trybie § 5 również

należy  do  postępowania  sprawdzającego,  ale  w  odmiennej  formie.  Niezasadne  byłoby

bowiem zrównanie przepisów § 1 i 5 ze sobą. Przeczy temu chociażby wykładnia językowa i

sposób redakcji całego artykułu. Gdyby czynności te miały ten sam charakter to niezasadne

byłoby ich odrębna klasyfikacja i brak odniesienia § 5 do § 1. Nie mogę jednocześnie zgodzić

się z tezą, że czynności określone w art. 307 § 5 k.p.k. są zupełnie odrębne od postępowania

sprawdzającego.  Wskazano  na  liczne  różnice  pomiędzy  tymi  regulacjami,  ale  również

podkreślono związek jaki między tymi przepisami występuje. Z uwagi jednak na dostrzeżone

odstępstwa sprawdzenie  własnych informacji  przed wydaniem postanowienia  o wszczęciu

śledztwa  uznać  należy  jako  formę  czynności  sprawdzających,  lecz  o  nieco  odmiennym

charakterze. 

343 R.  Kmiecik,  Postępowanie  sprawdzające  a  czynności  sprawdzania  „własnych  informacji” ,
„Prokuratura i Prawo” 2005, 10, s. 44-45. 90



„Sprawdzenie  własnych  informacji”  wyróżnia  się  więc  na  tle  czynności

sprawdzających z § 1-3. Okolicznością wyraźnie rzutującą na dostrzeżone wyeksponowanie

jest w szczególności fakt, że sprawdzenia własnych informacji organy ścigania dokonują z

urzędu, a postępowanie wyjaśniające z § 1-3 toczy się na wniosek, sformułowany w postaci

złożonego  zawiadomienia.  Rozróżnienie  to  prowadzi  natomiast  do  szeregu  dalszych

konsekwencji.  W  przypadku  sprawdzenia  własnych  informacji  brak  jest  możliwości

przesłuchania  w  charakterze  świadka  osoby  zawiadamiającej,  albowiem  taka  nie  istnieje.

Brak jest również możliwości uzupełnienia zawiadomienia, gdyż formalnie nie zostało ono

złożone.  Nie  ma  również  zastosowanie  30dniowy  termin  prowadzenia  postępowania

przewidzianego w trybie § 1-3, jednakże termin czynności sprawdzających określonych w § 5

powinien być zgodny z zasadą szybkości postępowania i realizować funkcję dynamizujacą,

tak aby nie doprowadzić do negatywnych skutków w wyniku nadmiernej  zbędnej zwłoki.

Organy ścigania są więc władne jedynie do weryfikacji  podstaw oskarżenia,  płynących ze

źródła (np. gdy informacja pochodzi z anonimu, weryfikacja tych danych możliwa będzie

dzięki  instytucji  rozpytania).  W tym miejscu  chciałbym wskazać,  że  czynności  z  §  5  są

jeszcze bardziej odformalizowane aniżeli te które są przewidziane w § 1-3 i przedstawiają

minimalny  zakres,  gdyż  zakończenie  czynności  sprawdzających  na  podstawie  informacji

własnych  w  momencie  negatywnych  ustaleń  nie  kończy  się  wydaniem  postanowienia  o

odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego a jedynie odstąpieniem dokumentując

fakt notatką urzędowa. 

Okoliczności  zawarte w art.  307 § 5 k.p.k. wywierają  istotny wpływ na określenie

charakteru  prawnego  „sprawdzenia  własnych  informacji”.  Przepis  ten  wyraźnie  bowiem

wyłącza  w  tym  wypadku  możliwość  przeprowadzenia  czynności,  zarezerwowanych  dla

procesu,  a więc wymagających sporządzenia  protokołu.  Jest  to uzasadnione,  albowiem do

zaistnienia postępowania sprawdzającego wymagane jest jedynie zaistnienie przypuszczenia,

że  czyn  mógł  być  popełniony.  Jest  to  znacznie  mniej,  niż  ustawodawca  przewidział  dla

wszczęcia  postępowania  karnego (wówczas  konieczne  jest  już wystąpienie  uzasadnionego

prawdopodobieństwa).

Dotychczasowa  analiza  zakresu  postępowania  sprawdzającego  i  postępowania

przygotowawczego ale również podstaw ich prowadzenia powoduje umacnianie się tezy, że

postępowanie  przygotowawcze  jako  całokształt  nie  dokonując  jego  podziału  na  źródła

podjęcia  będzie  miało  z  pewnością  charakter  nieformalny  z  uwagi  na  istotne

odformalizowanie  w  porównaniu  do  procesu  karnego.  Ponadto   w  mojej  ocenie  z  racji
91



konieczności  spełnienia  celu  jakim  jest  ustalenie  czy  zachodzi  uzasadnione  podejrzenie

popełnienia  przestępstwa  będzie  stanowić  rolę  służebną  względem postępowania  karnego

którego pierwszym etapem będzie postępowanie przygotowawcze. 

2.3  Podporządkowanie czynności sprawdzających zasadom procesu karnego

Nadrzędne  zasady  procesowe są  dyrektywami o  ogólnym charakterze,  które

wyznaczają  standardy  postępowania  w  najistotniejszych  kwestiach  procedury

karnej344. Do naczelnych zasad procesowych zalicza się: 

 zasady  abstrakcyjne,  tj.  nie  łączące  się  z  żadnym  konkretnym  systemem

prawnym, oraz 

 zasady  konkretne,  które  posiadają  taki  sens,  jaki  nadał  im  ustawodawca  w

danym systemie procesowym345. 

Chciałbym w tym miejscu  podkreślić,  iż  zasady te  charakterystyczne  są  dla

procesu, a czynności sprawdzające – jak wykazano we wcześniejszej części pracy –

nie mają takiego charakteru. Pojawia się więc pytanie: w jakim celu konieczne jest ich

omówienie?  Zasady  te,  mimo  iż  dotyczą  innego  etapu,  oddziałują  na  przebieg

czynności sprawdzających. Chodzi bowiem o to, iż wyznaczają one pewne standardy

działania  organów  ścigania.  Wszystkie  wymienione  w  tym  podrozdziale  zasady

powinny być realizowane już  na etapie  weryfikacji  źródeł  wiedzy o przestępstwie.

Funkcjonujemy w demokratycznym państwie prawa. Ustrój naszego kraju wyznacza

pewne  standardy  postępowania.  Nie  jest  możliwe  podejmowanie  czynności

dowolnych,  wobec  każdego  człowieka,  gdyż  byłoby  to  rażącym  pogwałceniem

fundamentalnych praw i wolności człowieka i obywatela. Organy ścigania podejmując

czynności sprawdzające powinny posiadać pewną bazę informacyjną,  na podstawie

której  wyprowadzony  został  wniosek,  iż  zaistniało  uzasadnione  przypuszczenie  o

popełnieniu  przestępstwa.  Dopiero  wówczas  możliwe  jest  –  zgodnie  z  prawem  –

podejmowanie niezbędnych kroków zmierzających do sprawdzenia zdobytej wiedzy. 

344 S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Wolters Kluwer 2020, s. 210-211.

345 A. Choromańska, M. Porwisz,  Wybrane zagadnienia prawa karnego procesowego , Wydawnictwo
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2015, s. 15.

92



Katalog nadrzędnych zasad  procesowych nie  podlega hierarchizacji,  bowiem

niemożliwe w praktyce byłoby wskazanie tylko jednej zasady, która w największym

stopniu  wpływałaby  na  przebieg  procesu  karnego.  Wszystkie  omówione  poniżej

zasady  stanowią  swoje  wzajemne  uzupełnienia.  Wyznaczają  też  model  dynamiki

procesu  karnego.  Dzięki  nim  możliwe  jest  dojście  do  prawdy  materialnej  oraz

wyznaczenie reguł postępowania dowodowego. Wskazać nadto należy, że mogą one

dotyczyć całego procesu karnego albo wybranego etapu346.

Pierwszą zasadą, którą powinny zawsze kierować się organy ścigania (również

w trakcie  postępowania  sprawdzającego),  to  zasada  prawdy  materialnej 347.  Ma ona

naczelny  charakter  względem  innych  zasad,  takich  jak  w  szczególności  zasada

ustności, bezpośredniości czy też swobodnej oceny dowodów. Zgodnie z nią organy

procesowe powinny dokonywać wszystkich rozstrzygnięć na podstawie prawdziwych,

faktycznych ustaleń, a więc takich, które są zgodne z rzeczywistością. 

W literaturze wymienia się następujące gwarancje zasady prawdy materialnej:

 koncentracja czasowa i miejscowa postępowania w czasie rozprawy sądowej;

 system środków zaskarżenia decyzji procesowych, wprowadzenie zwyczajnych

środków  zaskarżenia  (zażalenia,  apelacja)  oraz  nadzwyczajnych  środków

zaskarżenia (kasacja, wznowienie postępowania);

 aktywny udział stron procesowych w postępowaniu;

 kontrola sądowa postępowania przygotowawczego;

 kolegialność sądu;

 realizacja  czynności  dowodowych  na  podstawie  doświadczenia  i  wskazań

nauki348.

Z omawianej zasady wynikają także pewnego rodzaju ograniczenia – w trakcie

dochodzenia  (poznania)  prawdy  istotne  jest  poznanie  faktycznych  interesów

podmiotów, które w procesie uczestniczą. 

346 P. Wiliński, Pojęcie rzetelnego procesu, w: Rzetelny proces karny w orzecznictwie sądów polskich i 

międzynarodowych, P. Wiliński (red.), Warszawa 2009, s. 19–33.

347 Art. 2 § 2 k.p.k.

348 Tamże, s. 15-16.
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Drugą  zasadą  jest  zasada  obiektywizmu349.  Odnosi  się  ona  do  organów

procesowych,  których  zadaniem  jest  badanie  oraz  uwzględnianie  okoliczności

przemawiających na korzyść oraz niekorzyść oskarżonego350. Ogólnie rzecz ujmując,

z  obiektywizmem  mamy  do  czynienia  wówczas,  gdy  organy  procesowe zbadają  i

uwzględnią  te  okoliczności,  które  –  z  jednej  strony  –  pozytywnie  wpływają  na

rozpatrzenie  sprawy  oskarżonego  (uniewinniająco),  z  drugiej  zaś  –  negatywnie

(skazująco).  Organy procesowe są  zobowiązane do dołożenia  wszelkich  starań,  by

przestrzeganie zasady obiektywizmu mogło się urzeczywistnić. Powinny więc: 

 podjąć się rzetelnej oceny całego zebranego materiału dowodowego; 

 działać bez zbędnych uprzedzeń oraz nie ulegać naciskom; 

 przestrzegać  reguł,  które  zostały  ujęte  w  k.p.k.  i  dotyczą  wyłączenia

podmiotowego od udziału w postępowaniu351. 

By  realizacja  zasady  obiektywizmu  była  skuteczna,  w  prawie  funkcjonuje

reguła  wyłączeń  podmiotowych.  Wyłączenia  te  są  liczne,  niemniej  jednak  nie

wszystkie z mają związek z czynnościami sprawdzającymi. Kluczowe znaczenie dla

tego etapu mają natomiast wyłączenia prokuratora,  innych oskarżycieli  publicznych

i innych  osób  prowadzących  postępowania  przygotowawcze.  W tym  przypadku

stosuje się odpowiednio art. 40 § 1 pkt 1–4, 6, 10 oraz art. 40 § 2, art. 41 i 42 k.p.k.,

a więc  tylko  część  przepisów  dotyczących  wyłączenia  sędziego  (art.  47 k.p.k.).

Reguła  ta  może  mieć  bowiem  realny  wpływ  na  czynności  sprawdzające,  które

wykonywane  są  co  do  zasady  przez  organ  powołany  do  przeprowadzenia

postępowania przygotowawczego. 

W  dalszej  kolejności  omówienia  wymaga  zasada  ścigania  z  urzędu352.  Jej

założeniem  jest  dążenie  do  prowadzenia  postępowania  i dokonywania  czynności

z urzędu, chyba że ustawa uzależnia to postępowanie od złożenia wniosku określonej

osoby, instytucji lub organu albo od zezwolenia stosownej władzy353. Dzięki realizacji

tej zasady organy procesowe mają obowiązek podejmowania odpowiednich czynności

bez  inicjatywy  i  zaangażowania  innych  podmiotów,  np.  stron.  Tytułem  wyjątku

349 Art. 4 k.p.k.

350 A. Choromańska, M. Porwisz, Wybrane zagadnienia prawa karnego…, s. 17.

351 Tamże.

352 Art. 9 k.p.k.

353 A. Choromańska, M. Porwisz, Wybrane zagadnienia prawa karnego…, s. 22.
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powołać można czynności  podejmowane na  wniosek (organu procesowego,  strony,

innego podmiotu) albo czynności, których wykonanie jest uwarunkowane uzyskaniem

zezwolenia władzy (jest to jednocześnie warunek ścigania).

Zasada legalizmu354 dotyczy wszystkich organów procesowych, w tym Policji.

Organy  „powołane  do ścigania  przestępstw  nie  tylko  są uprawnione  do wszczęcia

postępowania  karnego,  jego prowadzenia,  podjęcia  właściwych decyzji  kończących

postępowanie  przygotowawcze,  a oskarżyciel  publiczny  do wniesienia  do sądu

oskarżenia  i popierania  go przez  sądem (o czyn  ścigany z urzędu),  lecz  także  mają

taki obowiązek”355. Prawodawca za pomocą tej zasady wskazał, że nikt nie może być

zwolniony  z  poniesienia  odpowiedzialności  za  popełnienie  przestępstwa.  Nie  jest

zatem istotne skąd pochodzi sprawca, jaki jest jego status społeczny czy materialny,

poglądy  polityczne  czy  wyznanie.  Działanie  zasady  legalizmu  zostało  przy  tym

ograniczone do czynów ściganych z urzędu. Wyjątek stanowią przestępstwa ścigane z

oskarżenia  prywatnego356,  przestępstwa  ścigane  na  wniosek  oskarżonego357 oraz

umorzenie  absorpcyjne.358 Reasumując  stoję  na  stanowisku,  że  organy  ścigania  są

zobligowane  do  wszczęcia  i  przeprowadzenia  postępowania  przygotowawczego,

wiąże  się  z  tym  również  cel  postępowania  sprawdzającego  który  ma  dążyć  do

ustalenia istnienia  okoliczności czy zachodzi  przesłanka uzasadnionego podejrzenia

popełnienia  czy nie.  Jeżeli  zachodzi to postępowanie sprawdzające powinno zostać

niezwłocznie zakończone i przekształcić się w postępowanie przygotowawcze. W tym

miejscu  rodzi  się  pytanie  jaka  będzie  relacja,  doniosłość  i  oddziaływanie  zasady

legalizmu  oraz  przeciwstawnej  jej  zasady  oportunizmu  do  postępowania

sprawdzającego.

Zasada  oportunizmu  (celowości)359 jest  zasadą  przeciwstawną  do  zasady

legalizmu. Polega ona na tym, że prawodawca w konkretnych sytuacjach pozostawia

organom ścigania decyzję o tym czy postępowanie będzie dalej realizowane, czy też

organy  te  zaniechają  jego  wszczęcia  i  dalszego  prowadzenia.  Istotne  jest  w  tym

354 Art. 10 k.p.k.
355 A. Choromańska, M. Porwisz, Wybrane zagadnienia prawa karnego…, s. 24.

356 Zob. art. 157 § 4 w zw. z § 2 i 3, art. 212, 216 oraz 217.

357 A. Choromańska, M. Porwisz, Wybrane zagadnienia prawa karnego…, s. 24-25.

358 Art. 11 § 1 k.p.k.

359 Art. 11 k.p.k.
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przypadku  stwierdzenie,  że  organy  te  muszą  brać  pod  uwagę  interes  społeczny.

Zasada oportunizmu nie opiera się na swobodnym uznaniu organu procesowego, lecz

na  „kryterium celowości”.  Interes  społeczny  jest  bowiem w takim  samym stopniu

uwzględniany jak interes wymiaru sprawiedliwości. 

Mając  powyższe  na  uwadze  zgadzam się  z  tezą A.  Choromańskiej  i  M.

Porwisz,  że „zasada  oportunizmu  przejawia  się  np. w instytucji  umorzenia

absorpcyjnego.  W myśl  bowiem  art. 11  § 1 k.p.k. postępowanie  w sprawie

o występek,  zagrożony karą  pozbawienia wolności  do lat  5,  można umorzyć,  jeżeli

orzeczenie  wobec  oskarżonego  kary  byłoby  oczywiście  niecelowe  ze względu

na rodzaj  i wysokość  kary  prawomocnie  orzeczonej  za inne  przestępstwo,  a interes

pokrzywdzonego temu się nie sprzeciwia”360.  Postępowanie w sprawie umorzonej z

powodu celowości orzeczenia wobec oskarżonego kary361 może zostać wznowione.

Biorąc powyższe pod uwagę jako zasadę legalizmu czyli konieczność podjęcie

reakcji  przez  organy  ścigania  na  zdarzenie  stypizowane  w  przypisach  prawa

materialnego  oraz  zasadę  oportunizmu  jako  zasadę  celowości  prowadzonych

postępowań  stoję  na  stanowisku,  że  postępowanie  sprawdzające  będzie

podporządkowane  obu  tym  zasadom.  Jednakże  to  do  oceny  merytorycznej

konkretnego zdarzenia dokonanej przez organy ścigania będzie należało stwierdzenie

czy ze względu na dane okoliczności zachodzi podstawa do wszczęcia postępowania

przygotowawczego czy też nie. W mojej ocenie zasada oportunizmu (celowości) ma

również swoje odzwierciedlenie w funkcji selekcyjnej postępowania sprawdzającego

której  zadaniem  jest  eliminacja  niezasadnych  decyzji  o  wszczęciu  postępowania

przygotowawczego. Jednakże funkcja ta spełnia drugą rolę w ramach której wyklucza

się  postanowienia  o  niedopuszczeniu  postępowania  przygotowawczego  które

naruszają zasadę legalizmu. Z uwagi na cel postępowania sprawdzającego  popieram

stanowisko, że chroni ono organy ścigania przed zbędnym i niczym niepopartym ich

zaangażowaniem   .  Co  znowu  ma  swoje  odzwierciedlenie  również  w  zasadzie

ekonomiki  procesowej.  Jednakże  w  tym  miejscu  z  całą  pewnością  nie  można

jednoznacznie  wskazać,  że  któraś  z  opisanych zasad  ma pierwszeństwo względem

siebie.  Reasumując powyższe  przyjmuję stanowisko,  że każda z nich spełnia  ściśle

określoną  funkcję  i  ich  zastosowanie  powinno  mieć  odzwierciedlenie  właściwej

360 A. Choromańska, M. Porwisz, Wybrane zagadnienia prawa karnego…, s. 25.
361 Ze  względu  na  rodzaj  i  wysokość  kary  orzeczonej  za  inne  przestępstwo,  jakiego  dopuścił  się
oskarżony. 96



proporcji  oraz  celu  jakim kieruje  się  organ  podejmujący  czynności  w  konkretnym

zdarzeniu. 

Zasada  bezpośredniości  (nieskodyfikowana)  obejmuje  swoim  zakresem  trzy

dyrektywy postępowania: 

 po pierwsze, rozstrzygnięcia przeprowadzone przez organy procesowe muszą

mieć  swoją  podstawę  w  dowodach  przeprowadzonych  i  zgromadzonych  w

danym postępowaniu karnym;

 po  drugie,  organ  procesowy  musi  bezpośrednio  zetknąć  się  ze  źródłami

będącymi dowodami oraz środowiskiem dowodowym;

 wreszcie  po  trzecie,  na  początku  wykorzystywane  muszą  być  dowody

pierwotne (np. zeznania naocznego świadka), a w dalszej kolejności dowody

pochodne (np. zeznania świadka ze słyszenia). 

Adresatem zasady bezpośredniości  jest  głównie  sąd,  właściwy do dokonania

ustaleń  faktycznych  i  wydania  na  tej  podstawie  odpowiednich  orzeczeń.  Dzięki

realizacji  zasady  bezpośredniości  możliwe  jest  ograniczenie  do  minimum  ryzyka

wystąpienia błędu w dochodzeniu prowadzonym w celu ustalenia okoliczności danego

zdarzenia. 

Niektórzy autorzy wymieniają także zasadę informacji prawnej362, która mówi

o  obowiązku  informowania  uczestników  postępowania  o  przysługujących  im

uprawnieniach  i  obowiązkach.  Obowiązek  udzielania  na  ten  temat  informacji

spoczywa na organie, który prowadzi postępowanie: policjant, inny organ prowadzący

postępowanie przygotowawcze, prokurator, sąd. Uczestnik postępowania musi zostać

pouczony zarówno wtedy, gdy jest stroną, jak i wtedy, gdy jest świadkiem, biegłym,

tłumaczem,  specjalistą,  przedstawicielem  procesowym  strony  (obrońcą,

pełnomocnikiem).  Ponadto  „zasada  uczciwości  procesowej  wymaga,  aby  organ

prowadzący  postępowanie  informował  uczestników  procesu  o ich  obowiązkach

i uprawnieniach”363.  Wskazane  wyżej  obowiązki  informacyjne  mają  szczególne

znaczenie  z  punktu  widzenia  praw  stron  i  uczestników  postępowania,  ponieważ

organy procesowe posiadają merytoryczne przygotowanie do prowadzenia tego typu

spraw, którego nie muszą posiadać inne podmioty. 

362 Art. 16 k.p.k.

363 A. Choromańska, M. Porwisz, Wybrane zagadnienia prawa karnego…, s. 31. 97



Podkreślenia  przy  tym  wymaga,  że  organy  procesowe  powinny  zachować

obiektywizm przy realizacji swoich uprawnień. Zgodnie z art.  16 § 1 k.p.k. są one

zobowiązane  do  udzielania  uczestnikom  postępowania  informacji  w  odpowiednim

zakresie  o  tym,  jakie  ciążą  na  nich  obowiązki  i  jakie  posiadają  uprawnienia.  Tak

sformułowany  zapis  prezentuje  zasadę  lojalności  procesowej.  Jej  istotą  jest

stwierdzenie, że mylne pouczenie (a także jego brak) nie może powodować ujemnych

konsekwencji dla stron postępowania364. Obowiązku procesowe w zakresie pouczenia

poruszone  zostały  także  w  treści  art.  300  §  1-3  k.p.k.  Przepis  ten  wskazuje  na

konieczność pouczenia podejrzanego pokrzywdzonego i świadka przed ich pierwszym

przesłuchaniem. 

Regulacje te należą do lex generali. Oznacza to, że nawet jeśli lex specjalis nie

nakłada wprost obowiązku pouczenia, to jest ono w dalszym ciągu konieczne, biorąc

pod uwagę okoliczności danej sprawy (art. 16 § 2 k.p.k.). Obowiązek wyrażony w taki

sposób  nie  ma  bezwzględnego  charakteru.  Warto  bowiem  podkreślić,  że:

„warunkowany jest skonkretyzowaną sytuacją procesową uczestnika, która w ocenie

organu  procesowego  wymaga  poinformowania  go o określonych  prawach  czy

obowiązkach”365.

W  tym  miejscu  należy  postawić  tezę,  że  naczelne  zasady  procesu  karnego

powinny być respektowane już na etapie czynności sprawdzających. Istnieje wówczas

szansa, „że działania te przyczynią się do realizacji stojącego przed nimi zadania w

postaci  udzielenia  odpowiedzi  na  pytanie  czy  zasadnym jest  wszczynanie  procesu

karnego. Jedynie czynności sprawdzające realizowane z poszanowaniem takich zasad

jak swobodna ocena dowodów, obiektywizm, legalizm mogą oddziaływać zwrotnie na

proces karny”366.

364 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2019 roku, sygn. akt IV KZ 21/19, LEX nr
2686324.

365 A. Choromańska, M. Porwisz, tamże, s. 32.

366 D. Pożaroszczyk, dz. cyt. 98



2.4. Podporządkowanie czynności sprawdzających regułom pozaprocesowym.

2.4.1. Reguła celowości

Celem  niniejszych  rozważań  będzie  analiza  czynności  sprawdzających

dokonana  pod  kątem  podporządkowania  jednej  z  reguł  pozaprocesowych  –  regule

celowości.  Nie  podlega  bowiem  wątpliwości,  iż  czynności  sprawdzające  służą

realizacji  konkretnego  celu.  Cel  ten  został  wykazany  i  wyodrębniony  we

wcześniejszej  części  pracy  i  z  tego  względu  wystarczające  będzie  jedynie

przypomnienie, iż służy ono weryfikacji podstaw oskarżenia.

W postępowaniu sprawdzającym wszystkie wykonywane przez organy ścigania

czynności  są  dokumentowane  w  formie  notatek  urzędowych367.  Ponadto,  do

sporządzanej dokumentacji mogą być dołączone oświadczenia innych osób, utrwalone

w  formie  pisemnej368.  Właściwe  organy  sprawdzają  wówczas  fakty  zawarte  w

zawiadomieniu  o  popełnieniu  przestępstwa  bądź  badają  je  dzięki  pozyskiwaniu

informacji  własnych.  Mogą w tym celu  wykorzystywać  m.in.  wywiad,  obserwację

oraz rozpytanie. Tego typu czynności mają charakter pozaprocesowy, a ich utrwalenie

powinno  odbywać  się  w  trybie  sporządzenia  notatki  urzędowej.  Aby  jednak  móc

przeprowadzić wywiad bądź rozpytanie organy ścigania muszą posiadać uzasadnione

podejrzenie  co  do  popełnienia  przestępstwa.  Ich  bezpośrednim, pierwszoplanowym

celem jest wykazanie, że przestępstwo mogło zostać popełnione. Tytułem przykładu

powołać  można  hipotetyczną  sytuację,  w  której  osoba  fizyczna  (np.  świadek

zdarzenia) zawiadamia Policję o  popełnieniu przestępstwa zabójstwa w określonym

miejscu.  Organ  przyjmujący  zawiadomienie  nie  tylko  dokonuje  mechanicznego

367 Zob. art. 143 § 2 k.p.k.

368 „Związane  z  procesem  karnym  czynności  operacyjno-rozpoznawcze  nie  są  czynnościami
procesowymi,  co  powoduje  szereg  konsekwencji  zarówno  prawnych,  jak  i  kryminalistycznych.
Czynności te utrwalane są za pomocą dokumentacji nieprocesowej, np. notatek służbowych, których
odczytanie na rozprawie napotyka szereg przeszkód formalnych wynikających z prawa dowodowego.
Informacje  uzyskane  w  trakcie  czynności  operacyjno-rozpoznawczych  z  osobowych  źródeł
dowodowych  wymagać  będą  „procesowego  przetworzenia”  poprzez  przeprowadzenie  czynności
przesłuchania.  Wynika  to  z  zakazu  zastępowania  dowodu  z  wyjaśnień  oskarżonego  lub  z  zeznań
świadka  treścią  pism,  zapisków  lub  notatek  urzędowych  (art.  174  k.p.k.).”  A.  Posytek,  Wartość
dowodowa czynności operacyjno-rozpoznawczych , „Prokuratura i Prawo” 2011, 3, s. 26.
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spisania  wszystkich  informacji  na  temat  zdarzenia,  które  wskaże  świadek.  Jego

obowiązkiem  jest  również  uzyskanie  większej  ilości  szczegółów  związanych  ze

zdarzeniem, rozpytaniem świadka o możliwie wszystkie okoliczności poboczne, lecz

towarzyszące  zgłoszeniu.  Innymi  słowy  –  chodzi  o  ustalenie  jak  najpełniejszego

obrazu przestępczego zdarzenia.

Dokumentem,  w którym wymieniono  cele  postępowania  sprawdzającego,  są

wytyczne  Komendanta  Głównego  Policji  z  dnia  30  sierpnia  2017  roku  w sprawie

wykonywania  niektórych  czynności  dochodzeniowo-śledczych  przez  policjantów.

Wskazano tam, że  „w postępowaniu sprawdzającym policjant  nie  może wykraczać

poza ustalenia, które są niezbędne do podjęcia decyzji, co do wszczęcia lub odmowy

wszczęcia postępowania i nie może realizować żadnego z jego celów określonych w

art.  297 §  1 k.p.k.  Jeżeli  występuje jedna z  okoliczności  wyłączających ściganie  i

wymienionych w art. 17 § 1 k.p.k. lub art. 151 ustawy z dnia 10 września 1999 r. –

Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2137, z późn. zm.4), nie przeprowadza

się postępowania sprawdzającego, a gdy już podjęto czynności w tym postępowaniu –

należy je niezwłocznie zakończyć”369. 

Mogę więc  skonstatować,  że  celem  czynności  sprawdzających  jest  podjęcie

decyzji  o  wszczęciu  lub  odmowie  wszczęcia  postępowania  przygotowawczego.

Jednocześnie organy ścigania  nie  powinny zajmować się  realizacją  żadnych celów

postępowania, które zostały wskazane w art.  297 § 1 k.p.k., albowiem dotyczą one

kolejnej fazy, jaką jest postępowanie przygotowawcze. 

Poza powyższą okolicznością odnieść należy się również do sytuacji, kiedy w

toku  przeprowadzania  czynności  sprawdzających  zostaną  ziszczone  przesłanki

wyłączające  ściganie,  o  których  mowa w art.  17  §  1  k.p.k.  Przepis  ten  wymienia

negatywne  przesłanki  procesowe.  Postępowania  nie  wszczyna  się  (a  wszczęte

umarza), gdy:

 czynu  nie  popełniono  albo  brak  jest  danych  dostatecznie  uzasadniających

podejrzenie jego popełnienia;

 czyn  nie  zawiera  znamion  czynu  zabronionego  albo  ustawa  stanowi,  że

sprawca nie popełnia przestępstwa;

 społeczna szkodliwość czynu jest znikoma;

369 Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji…, § 6 ust. 5.
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 ustawa stanowi, że sprawca nie podlega karze;

 oskarżony zmarł;

 nastąpiło przedawnienie karalności;

 postępowanie  karne  co  do  tego  samego  czynu  tej  samej  osoby  zostało

prawomocnie zakończone albo wcześniej wszczęte toczy się;

 sprawca nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych;

 brak skargi uprawnionego oskarżyciela;

 brak  wymaganego  zezwolenia  na  ściganie  lub  wniosku  o  ściganie

pochodzącego od osoby uprawnionej, chyba że ustawa stanowi inaczej;

 zachodzi inna okoliczność wyłączająca ściganie370.

Jeśli więc w realiach konkretnej sprawy zaszła choćby jedna z wymienionych

wyżej przesłanek, wówczas nie przeprowadza się żadnych czynności sprawdzających.

Ich prowadzenie mijałoby się z ogólnym celem oraz mogłoby narazić organy ścigania

na straty materialne i niematerialne (np. marnotrawstwo czasu).

Zanim jednak dojdzie do ścigania potencjalnego sprawcy przestępstwa, organ

prowadzący czynności sprawdzające musi uzyskać zezwolenie władzy lub czekać na

stosowny  wniosek  w  tym  przedmiocie371.  Polski  system  prawny  opiera  się  w

szczególności na zasadzie legalizmu, dlatego też brak jest  możliwości „ścigania na

własną rękę”. Dopóki podstawa ścigania nie będzie jasno określona organy procesowe

mogą podejmować tylko czynności niecierpiące zwłoki372. Istotą takich czynności jest

bowiem  zabezpieczenie  śladów  i  dowodów,  które  później  mogłyby  być  zatarte,

zniekształcone  czy  zniszczone  (nie  tylko  przez  sprawcę  przestępstwa,  ale  także  z

powodu  upływu  czasu,  warunków  atmosferycznych  czy  innych  czynników

bezpośrednio  wpływających  na  jakość  dowodu).  Wśród  obowiązków  organów

procesowych,  leżących  u  podstaw rozpoczęcia  ścigania  sprawcy  przestępstwa,  jest

również  podjęcie  próby  ustalenia  czy  wniosek  o  ściganie  będzie  złożony  lub

zezwolenie  stosownej  władzy  będzie  wydane.  Kwestia  poczytalności  sprawcy  w

370 Art. 17 § 1 – w zakresie,  w jakim nie czyni aktu abolicji  indywidualnej  negatywną przesłanką
prowadzenia  postępowania  karnego,  postępowania  w  sprawach  o  wykroczenia  albo  postępowania
karnego  wykonawczego  –  został  uznany  za  niezgodny  z  Konstytucją  RP  wyrokiem  Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2018 r.  sygn. – akt K 9/17 (Dz. U. z 2018 r. poz. 830 z 1 lipca 2018
r.).

371 Art. 17 § 2 k.p.k.

372 Zob.  Zwłoka  w  postępowaniu  przygotowawczym:  czy  prokuratorowi  można  zwrócić  uwagę ,
https://www.rp.pl/Prokuratorzy/304279997-Zwloka-w-postepowaniu-przygotowawczym-czy-
prokuratorowi-mozna-zwrocic-uwage.html (09.06.2019). 101



zakresie  czynności  sprawdzających  nie  ma  znaczenia,  albowiem  „niemożność

przypisania winy sprawcy czynu nie wyłącza postępowania dotyczącego zastosowania

środków  zabezpieczających”373.  Aby  z  kolei  móc  je  zastosować  trzeba  poczynić

pewne  ustalenia  w  sprawie,  m.in.  zgromadzić  materiał  dowodowy  na  podstawie

którego możliwe będzie ustalenie ciągu zdarzeń. 

Postępowanie sprawdzające prowadzi się jedynie w sprawach o przestępstwa.

Wykroczenia  nie  są  przedmiotem  zainteresowania  tej  fazy.  Zgodnie  z  §  6  ust.  6

wytycznych KGP: „Jeżeli  w toku postępowania sprawdzającego okaże się,  że  czyn

będący  przedmiotem  tego  postępowania  stanowi  tylko  wykroczenie,  wydaje  się

postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania i podejmuje dalsze czynności w

trybie przewidzianym dla wykroczeń, według procedury ustalonej w ustawie z dnia 24

sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2016 r.

poz. 1713 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 708, 962 i 966). W tym celu należy wykonać

uwierzytelnione  odpisy  materiałów  postępowania  sprawdzającego  i  po

uprawomocnieniu się postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania, przekazać

do  właściwej  miejscowo  komórki  organizacyjnej  jednostki  Policji  prowadzącej

sprawy o wykroczenia”. Jeśli więc w toku postępowania sprawdzającego okaże się, że

czyn  będący  przedmiotem  postępowania  nie  wypełnia  znamion  przestępstwa  w

rozumieniu  kodeksu  karnego,  konieczne  będzie  wydanie  decyzji  o  odmowie

wszczęcia postępowania oraz podjęcie czynności innej natury – tj. adekwatnych dla

postępowania  w  sprawach  o  wykroczenia.  W celu  prawidłowego  przeprowadzenia

czynności związanych z wykroczeniami organy ścigania sporządzają uwierzytelnione

odpisy  wszystkich  materiałów,  jakie  zostały  pozyskane  podczas  postępowania

sprawdzającego.  Dalej,  po uprawomocnieniu  się  odmowy wszczęcia  postępowania,

materiały  te  przekazuje  się  do  właściwej  komórki  organizacyjnej  Policji,

prowadzących sprawy o wykroczenia.

Jeśli  istnieje  potrzeba  zweryfikowania  informacji,  które  pochodzą  z  innego

źródła niż zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa np. informacje własne organów

ścigania374,  i  jednocześnie  nasuwają  przypuszczenie  popełnienia  przestępstwa,

wówczas sprawdzeń dokonuje się w formie czynności operacyjno-rozpoznawczych 375.

373 Art. 17 § 3 k.p.k.
374 Mogą to być także materiały ukazujące się w prasie, telewizji czy Internecie.

375 Zob. § 6 ust. 7 KGP.
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Głównym założeniem tych czynności jest weryfikacja, czy informacje, które znalazły

się  w  posiadaniu  organów  ścigania,  znajdują  potwierdzenie  w  rzeczywistości.  Co

istotne: „Wykonywane w trybie art. 17 § 2 k.p.k. czynności zabezpieczające ślady i

dowody przestępstwa nie mogą polegać na przesłuchaniu w jakimkolwiek charakterze

osoby  podejrzanej  o  popełnienie  przestępstwa”376.  Dopiero  analiza  i  interpretacja

posiadanych śladów i dowodów, tym samym skonstruowanie wersji zdarzenia, może

wskazywać na konkretne osoby – podejrzanych. 

W mojej ocenie regułę celowości jako regułę pozaprocesową należy traktować

jako  wyznacznik  całego  postępowania  sprawdzającego.  Kluczowe  znaczenie  dla

realizacji  tej  reguły  ma  cel  postępowania  sprawdzającego,  polegający  na

uwiarygodnieniu  na  podstawie  pewnych  faktów  (zawiadomienia  o  popełnieniu

przestępstwa,  informacji  własnych)  tego,  że  przestępstwo  mogło  być  faktycznie

popełnione.  W  tym  wypadku  czynności  operacyjno-rozpoznawcze  służą  więc

uprawdopodobnieniu domniemania o popełnieniu przestępstwa.

2.4.2. Reguła skuteczności 

Również  reguła  skuteczności  jest  ściśle  związana  z  postępowaniem

sprawdzającym.  Samo  pojęcie  „skuteczny”  w  języku  potocznym  oznacza  „dający

oczekiwane rezultaty, taki, który przynosi zakładane efekty”. Z jednej strony znajduje

się podmiot, którego celem jest osiągnięcie określonego rezultatu, z drugiej zaś – sam

rezultat,  do  którego  podmiot  ten  dąży.  Biorąc  pod  uwagę pracę  organów ścigania

dostrzec można kilka rezultatów, do których osiągnięcia dążą. Jako pierwszy wskazać

można  rezultat  zwiększania  zaufania  obywateli  do  tychże  organów.  Jeśli  działania

Policji,  ABW czy  nawet  Żandarmerii  Wojskowej,  będą  skuteczne  (np.  w  zakresie

prewencji),  wówczas  obywatele  będą  czuć  się  bardziej  bezpiecznie.  Skuteczność

wykrywania przestępstw oraz pociągania sprawców do odpowiedzialności karnej jest

celem, któremu przypisać można najwyższą rangę377. W dobie globalizacji na równi

376 Zob. § 7 ust. 2 KGP.
377  F.  Skiba,  Policja w Polsce.  Działalność  formacji  na obszarze aglomeracji  miejskich ,  Szczytno
2015, passim.
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stawianym  celem  jest  także  wpływanie  na  spadek  przestępczości  w  świecie

wirtualnym (tj. zwalczanie cyberprzestępczości)378. 

Skuteczne działania podejmowane przez organy ścigania należy ujmować więc

jako  takie,  których  przeprowadzenie  będzie  związane  z  osiągnięciem  konkretnych

wyników379.  Jako,  że  postępowanie  sprawdzające  ukierunkowane  jest  na

zweryfikowanie  informacji  na  temat  możliwości  popełnienia  przestępstwa,  jego

skuteczność  będzie  związana  z  wynikami  ich  sprawdzania.  Organy  ścigania

podejmują się przeprowadzenia określonych czynności, których efekty występują w

postaci m.in. odrzucenia lub wszczęcia postępowania przygotowawczego. Sprawdzają

czy  informacje  podane  przez  osobę  składającą  zawiadomienie  o  popełnieniu

przestępstwa  są  prawdziwe  i  mogą  wskazywać  na  konkretne  przestępstwo.  W

przypadku informacji własnych posiadanych przez organy ścigania istotnym punktem

do weryfikacji sprawcy jest m.in. domniemanie. Tytułem przykładu powołać można

sytuację  odnalezienia  na  miejscu  zbrodni  odcisków  palców  należących  do  osób

uprzednio  karanych  za  przestępstwa.  Ujawnienie  takich  poszlak  może  bowiem

prowadzić  do  wniosku,  że  osoby,  do  których  odciski  należą  mogły  dopuścić  się

przestępstwa ponownie. 

Skuteczność działania organów ścigania jest mierzalna380. R. Teluk stwierdził

w związku z tym, że: „wykrywanie przestępstw i  ujawnienie ich sprawców należy

niewątpliwie  do  trudnych  celów,  które  realizowane  są  w  różny  sposób  przez

wyznaczone do tego  w drodze  ustawy organy policyjne”381.  Kluczowym zadaniem

organów  ścigania  jest  sprawdzenie  czy  posiadane  informacje  noszą  znamię

prawdopodobieństwa.  Jeśli  tak  jest,  wówczas  podejmują  się  wykonywania

378 J. Mazur,  Ocena pracy Policji  a poczucie  bezpieczeństwa obywateli  w oglądzie socjologicznym ,
„Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2011, XII/2, s. 87-102.

379 B. Murat,  Specyfika funkcjonowania polskiej Policji w relacji z oceną zachowań organizacyjnych
w niej  istniejących,  https://www.zpsb.pl/wp-content/uploads/2018/12/5-B-Murat_art-2018_2_M-1.pdf
[dostęp na dzień: 09.06.2019].

380 Mniej  przestępstw kryminalnych,  większa skuteczność i  wykrywalność.  Policja podsumowanie
2018  rok,  http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/168195,Mniej-przestepstw-kryminalnych-wieksza-
skutecznosc-i-wykrywalnosc-Policja-podsum.html (dostęp: 05.06.2019).  Zob. M. Kołdys,  Zwalczanie
przestępczości  związanej  
z wyłudzeniem nienależnego zwrotu podatku VAT w opinii prokuratorów , „Prokuratura i Prawo” 2018,
1, s. 42-56; J. Karaźniewicz, Specyfika postępowania przygotowawczego prowadzonego w sprawach o
przestępstwa przeciwko dobrom kultury , „Prokuratura i Prawo” 2019, 1, s. 48-69.

381 R.  Teluk,  Osobowe  źródła  informacji  jako  jedna  z  metod  operacyjnego  działania  organów
policyjnych, „Zeszyty Prawnicze” 2013, 13.4, s. 167.
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konkretnych czynności, tj. rozpytanie, sprawdzenie miejsca zdarzenia. Jeśli nie, mogą

wydać decyzję odmowną w kwestii wszczęcia postępowania przygotowawczego.

W mojej ocenie należy stanąć na stanowisku, że skuteczność działania organów

ścigania związana jest także z odmową wszczęcia postępowania przygotowawczego w

sytuacji, gdy dane wydarzenie nie kwalifikuje się do którejś z kategorii przestępstw

(przykładowo:  jest  wykroczeniem).  W  takim  przypadku  skuteczność  oznacza

niepodejmowanie działań  „skazanych na niepowodzenie”.  Dobrym przykładem jest

składanie  zawiadomienia  o  popełnieniu  przestępstwa  przez  osobę  okradzioną.

Kradzież do pewnej kwoty określonej ustawą jest traktowane jako wykroczenie, stąd

nie  ma  podstaw  do  prowadzenia  postępowania  przygotowawczego,  a  jedynie  do

przekazania materiałów do prowadzenia sprawy o wykroczenie. Nie może prowadzić

postępowania sprawdzającego – i dalej przygotowawczego – ze względu na znikomą

szkodliwość społeczną. Gdyby podjęto przeciwną decyzję, wówczas organy ścigania

naraziłyby  państwo  na  zbyt  duże  straty  finansowe,  organizacyjne  i  czasowe.  We

wskazanym  przypadku  oczekiwanym  rezultatem  jest  odmowa  wszczęcia

postępowania.

Za trafne uznać należy stanowisko M. Śrubki i  W. Waszkiewicza,  zgodnie z

którym „organ procesowy nie może wykraczać poza ustalenia, które są niezbędne do

podjęcia  decyzji  odnośnie  wszczęcia  lub  odmowy  wszczęcia  postępowania

przygotowawczego i  nie  może  realizować  celów postępowania  przygotowawczego,

zdefiniowanych w art.  297 k.p.k.”382.  Skuteczność organów ścigania uwarunkowana

jest  słusznym, szybkim i  właściwym podejmowaniem decyzji  w sprawie wszczęcia

lub  odmowy  wszczęcia  postępowania  przygotowawczego.  Postępowanie

sprawdzające ma na celu potwierdzenie informacji zawartych bądź w zawiadomieniu,

bądź  w  bazach  informacji  własnych  organów  ścigania.  Dzięki  ów  weryfikacji

możliwe jest uniknięcie prowadzenia zbędnych postępowań.

Cytowani  wyżej  autorzy  wskazali  nadto,  że  „w  art.  303  k.p.k.  czytamy,  że

postanowienie  o  wszczęciu  postępowania  przygotowawczego  wydaje  się  dopiero

wtedy,  gdy organ procesowy nabierze  uzasadnionego przekonania,  że przestępstwo

zostało popełnione”383. Na podstawie wskazanego przepisu to organ procesowy musi

382 M. Śrubka, B. Waszkiewicz, Postępowanie sprawdzające i postępowanie w niezbędnym zakresie… ,
s. 9.
383 Tamże.
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dojść do wniosku, że przestępstwo mogło zostać popełnione. Wniosek ten określa się

mianem „uzasadnionego podejrzenia”. W związku z nim, podejrzewa się popełnienie

przestępstwa,  lecz dopiero przeprowadzenie odpowiednich czynności  jest  w stanie

dostarczyć pośrednich i bezpośrednich dowodów.

           2.5. Relacja czynności sprawdzających do procesu karnego

Zanim  omówiona  zostanie  relacja  czynności  sprawdzających  do  procesu

karnego konieczne jest poczynienie kilku uwag natury teoretycznej, a w szczególności

przypomnienie,  że  przed  wszczęciem  postępowania  karnego  organy  ścigania  mają

obowiązek  zweryfikowania  uzyskanych  informacji  o  przestępstwie.  Służy  to  –  jak

obszernie  wskazano  we  wcześniejszej  części  dysertacji  –  realizacji  celów

postępowania,  a  także  działaniu  na  jego  rzecz,  tak,  aby  nie  doszło  do  wszczęcia

postępowania zbyt pochopnie i  w sposób nieuzasadniony384.  Na etapie  sprawdzania

danych  o  przestępstwie  chodzi  bowiem  o  skontrolowanie,  czy  gromadzone

wiadomości  mają  jakikolwiek  związek  z  czynem  zabronionym385.  Czynności  te

zmierzają do przekonania, czy rzeczywiście wystąpiła, wymagana przepisami kodeksu

postępowania karnego, przesłanka warunkująca wszczęcie postępowania karnego 386.

 G. Artymiak i B. Rogalski słusznie wskazali, że postępowanie sprawdzające

ma bardzo interesujący charakter. Jest ono bowiem prowadzone na podstawie art. 307

k.p.k. zanim w ogóle zostanie podjęta decyzja o wszczęciu postępowania karnego. Z

tak sformułowanej tezy wyprowadzić można wniosek, że postępowanie sprawdzające

nie jest częścią (fazą) procesu karnego, a jedynie zawiera czynności poprzedzające ten

etap387.  Już  samo  postawienie  tej  tezy  rzutuje  na  pojmowanie  relacji  czynności

sprawdzających do procesu karnego. 

384 G.  Artymiak,  B.  Rogalski  (red.),  Proces  karny.  Część  szczególna.  2  wydanie  zmienione  i
rozszerzone, LEX a Wolter Kluwer business, Warszawa 2012, s. 34.
385 Zob.  D.  Pożaroszczyk,  Czynności  sprawdzające  a  proces  karny.  Wzajemne  związki  i  relacje,
Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2016, praca doktorska.
386 G. Artymiak, B. Rogalski (red.), Proces karny…, s. 35.
387 Tamże.
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W ocenie L. Schaffa podstawą wszczęcia postępowania przygotowawczego nie

jest  samo  zgłoszenie  popełnienia  przestępstwa388.  Musi  zaistnieć  coś  jeszcze  –  a

dokładniej  wspomniane w rozdziale  I  uzasadnione przypuszczenie,  że przestępstwo

mogło zostać faktycznie popełnione.

Podstawą  wszczęcia  postępowania  sprawdzającego  są  fakty  albo  relacje

dotyczące  konkretnego  zdarzenia,  na  podstawie  których  odpowiednie  organy  są  w

stanie wskazać przedmiot procesu (bądź też, że jego istnienie jest prawdopodobne) 389.

Żądanie  uzupełnienia  danych  zawartych  w  zawiadomieniu  o  przestępstwie  trzeba

koniecznie  odróżnić  od  przesłuchania  osoby  zawiadamiającej  o  popełnieniu

przestępstwa390.  W  pierwszym  przypadku  mamy  do  czynienia  z  oświadczeniem

złożonym przez  zawiadamiającego co  do  okoliczności  danej  sprawy. Przesłuchanie

zawiadamiającego to nic innego jak pozyskanie dowodu w postaci zeznań świadka.

Przepisy  kodeksu  postępowania  karnego  dopuszczają  możliwość  sporządzenia

jednego  protokołu,  który  swoim  zakresem  obejmował  będzie  przyjęcie  ustnego

zawiadomienia  o  przestępstwie  i  przesłuchania  w  charakterze  świadka  osoby

zawiadamiającej (art. 304a). W protokole tym dopuszczalne jest także zamieszczenie

wniosku  o  ściganie,  pochodzącego  od  uprawnionej  osoby  (art.  304a  zd.  2).  Na

marginesie warto wskazać, że połączenie tych instytucji w jeden protokół ma na celu

wyraźne  przyspieszenie  postępowania  i  eliminację  zbędnych  czynności,  „których

przeprowadzenie łącznie nie powoduje negatywnych konsekwencji dla ich wzajemnej

wartości”391.

Powyższa  regulacja  również  ma  wpływ  na  późniejszy  proces  karny,  a

szczególnie  na  fazę  postępowania  sądowego,  w  którym  odczytuje  się  odrębnie

zawiadomienia i zeznania.

Jeśli natomiast chodzi o instytucję uzupełnienia danych, które zostały zawarte

w zawiadomieniu o możliwości popełnienia przestępstwa, wskazać należy, że może

ona polegać  na  uściśleniu,  sprecyzowaniu,  wyjaśnieniu  bądź  też  dodaniu  pewnych

388 L.  Schaff,  Wszczęcie  postępowania  karnego  a  problematyka  podstawy  i  przedmiotu  procesu ,
„Państwo i Prawo” 1959, nr 2, s. 255.

389 L. Schaff, Wszczęcie postępowania karnego…, s. 255.

390 Zob.  R.  Ponikowski,  Informacja  o  przestępstwie  a  wszczęcie  postępowania  karnego ,  „Nowe
Prawo” 1983, nr 7-8, s. 83.
391 P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek,  Kodeks postępowania karnego. Tom II. Komentarz do art.
297-467, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 32.
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kwestii,  interesujących  z  punktu  widzenia  pracy  organów  ścigania.  Na  podstawie

ogólnych  informacji  nie  można  bowiem  wyciągać  stosownych  wniosków,

prowadzących do otwarcia postępowania karnego. Uzupełnienie jest konieczne tym

bardziej, jeżeli po stronie zawiadamiającego sformułowano zbyt ogólne wnioski lub

gdy zawiadamiający przekazał organom ścigania informacje w niezrozumiały sposób.

Nie  jest  również wykluczone,  że  składający  zawiadomienie będzie  przeżywał  szok

związany  z  popełnionym  w  jego  obecności  przestępstwem,  czego  konsekwencją

będzie  złożenie  chaotycznego  lub  pomijającego  istotne  fakty  zawiadomienia.

Uzupełnienie jest konieczne również z tego powodu, że stanowi realizację obowiązku

organów  procesowych  do  uzyskania  wszelkich  informacji  na  temat  popełnionego

przestępstwa.  Dzięki  temu  możliwe  będzie  spełnienie  celu  tego  postępowania,  tj.

ujawnienie  faktów  uprawdopodobniających  uzasadnione  podejrzenie  popełnienia

przestępstwa392.

W toku prowadzenia czynności sprawdzających możliwe jest wejście organów

w posiadanie różnego rodzaju dokumentów i innych przedmiotów, które później – w

fazie  jurysdykcyjnej  –  mogą  stanowić  dowody  w  sprawie393.   Dowodem  w

postępowaniu karnym mogą być także prowadzone w postępowaniu sprawdzającym

czynności własne organów, takie jak rozpytanie osób, obserwacja, obejrzenie miejsca

zdarzenia, żądanie przeprowadzenia kontroli przez organ nadrzędny394.

Mając na uwadze powyższe rozważania, mogę w tym miejscu postawić tezę, iż

fakty,  rzeczy  oraz  dane  zbierane  w  toku  postępowania  sprawdzającego  mogą  być

później  wykorzystywane  w  postępowaniu  przygotowawczym,  a  także

jurysdykcyjnym.  Służą więc one nie tylko tej pierwszej, weryfikacyjnej fazie, choć

nie  podlega  wątpliwości,  że  na  tym etapie  fakty  te  mają  kluczowe  znaczenie  dla

dalszego  biegu  sprawy.  W  tym  wypadku  jeśli  organ  procesowy  uzna,  że  nie  ma

podstaw  –  na  podstawie  uzyskanych  informacji  –  do  wszczęcia  postępowania,  to

postępowanie karne w ogóle nie będzie się toczyć. Relacja czynności sprawdzających

do procesu  karnego kształtuje  się  wówczas  jako fundament  do  dalszych czynności

procesowych. W tym miejscu warto również przypomnieć, że zgodnie z treścią art.

392 K.  Dudka,  Udział  pokrzywdzonego  w  postępowaniu  sprawdzającym  oraz  w  dochodzeniu  w
niezbędnym  zakresie  (art.  307  i  308  K.P.K)  w  świetle  badań  empirycznych ,  „Czasopismo  Prawa
Karnego i Nauk Penalnych” 2005, R. IX, z. 2, s. 255.

393 G. Artymiak, B. Rogalski (red.), Proces karny.., s. 35.

394 Tamże, s. 36.
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307  k.p.k.  niedopuszczalne  są  czynności  o  charakterze  protokolarnym  oprócz

przyjęcia  zawiadomienia  o  przestępstwie  bądź  przesłuchania  zawiadamiającego  w

charakterze  świadka.  Pozostałe  czynności  podejmowane  w  toku  postępowania

sprawdzającego  przybierają  formę  odformalizowaną  i  mają  ugruntowanie  w

sporządzeniu notatki urzędowej. Możemy na podstawie analizy kodeksu postępowania

karnego  wskazać,  że  moc  dowodowa  czynności  wykonany  w  toku  postępowania

sprawdzającego jest bardzo mocno ograniczona. Twierdzenie takie również wynika z

możliwości  dowodowej  dokumentu  jakim  dokonuje  się  utrwalenia  czynności  czy

wyjaśnień  w  toku  postępowania  sprawdzającego,  gdyż  notatka  urzędowa  nie  ma

pryzmatu dowodu w toku postępowania karnego. 

Podczas  przeprowadzania  różnych  czynności  sprawdzających  zawsze  trzeba

mieć na względnie ich kluczowy cel395. Chodzi bowiem o „przekonanie się, że istnieje

podstawa  do wszczęcia  postępowania  przygotowawczego”396.  Cel  ten  nie  powinien

być  jednocześnie  utożsamiany  z  celami  stawianymi  w  postępowaniu

przygotowawczym, które wymienia art. 297 k.p.k. Czynności sprawdzające nie służą

bowiem:

 ustaleniu,  czy  został  popełniony  czyn  zabroniony  i  czy  stanowi  on

przestępstwo; 

 wykryciu i ujęciu sprawcy (w razie konieczności); 

 zebraniu  danych  osobopoznawczych  oraz  przeprowadzeniu  wywiadu

środowiskowego; 

 wyjaśnieniu  okoliczności  sprawy,  w  tym  ustaleniu  osób  pokrzywdzonych  i

rozmiarów szkody; 

 zebraniu i  zabezpieczeniu oraz utrwaleniu w niezbędnym zakresie dowodów

dla sądu397.

Warto  przyjąć  ,  że  celem  tych  czynności  jest  jedynie  powzięcie  takiego

podejrzenia  co  do  popełnionego  przestępstwa,  które  będzie  uzasadniało  dalsze

395 Warto  zauważyć,  że  na  gruncie  k.p.k.  z  1969  r.  instytucja  postępowania  sprawdzającego  była
ujmowana za pomocą innego terminu: „czynności sprawdzające”. Zob. B. Szyprowski,  Postępowanie
sprawdzające…,  s.  160.  Zob.  B.  Mikosz,  w:  A.  Majewski,  B.  Mikosz,  A.  Skowron,  Kodeks
postępowania  karnego  z  komentarzem,  Kraków  1996,  s.  222;  J.  Grajewski,  w:  J.  Grajewski,  E.
Skrętowicz, Kodeks postępowania karnego z komentarzem, Gdańsk 1995, s. 170.

396 G. Artymiak, B. Rogalski (red.), Proces karny…, s. 36.

397 Zob. J. Tylman, Postępowanie przygotowawcze w procesie karnym, Warszawa 1998, s. 39.
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prowadzenie sprawy i skutkowało wszczęciem postępowania przygotowawczego. W

tym aspekcie wyraził  swoje stanowisko B. Szyprowski, który stwierdził,  że „celem

tego  postępowania  jest  sprawdzenie,  czy  w  ogóle  jest  dopuszczalne  wszczęcie

śledztwa lub dochodzenia, a więc czy zachodzi sytuacja uzasadnionego podejrzenia

popełnienia  przestępstwa.  Ma  ono  na  celu  podejmowanie  określonych  działań

mających  potwierdzić,  lub  nie,  zaistnienie  działań  przestępnych  wskazanych  w

uzyskanej  przez  organ  procesowy  informacji  lub  złożonym  zawiadomieniu  o

przestępstwie”398.  Również  dla  B.  Szyprowskiego  postępowanie  sprawdzające  jest

etapem poprzedzającym postępowanie przygotowawcze, a nie jego składnikiem 399.

Niekiedy granica pomiędzy czynnościami sprawdzającymi podejmowanymi w

ramach  postępowania  sprawdzającego  a  czynnościami  podejmowanymi  w  ramach

postępowania przygotowawczego nie jest zbyt wyraźna400. Jeśli granica ta faktycznie

się rozmywa, to w ramach postępowania sprawdzającego możliwe jest rozpytywanie

osoby podejrzanej i jej zatrzymanie, co należy przecież do czynności realizowanych w

ramach postępowania przygotowawczego. Należy więc zdać sobie sprawę z tego, że

„czynności, które pomagają zrealizować cele postępowania przygotowawczego, mogą

jednocześnie  służyć  osiągnięciu  celu  postępowania  sprawdzającego,  jakim  jest

przekonanie się  o  istnieniu  podstawy do wszczęcia postępowania.  Nie można więc

eliminować  z  kręgu  czynności  sprawdzających  takich,  za  pomocą  których  można

realizować cele postępowania przygotowawczego i sprawdzającego. Ważne jest tylko,

aby  w  postępowaniu  sprawdzającym  czynności  owe  wykorzystywać  wyłącznie  do

celu postępowania sprawdzającego”401.

Ciekawe  stanowisko  wyraziła  B.  Janusz.  W  jej  ocenie  „sprawdzanie  jest

czynnością  kluczową  dla  postępowania  karnego,  która  nieodłącznie  towarzyszy

wszystkim jego stadiom, przybierając jednocześnie różne formy w zależność od tego,

na  jakim  jego  etapie  sprawdzanie  następuje”402.  Z  powyższego  stwierdzenia  jasno

więc  wynika,  że  na  każdym  etapie  postępowania  karnego  mogą  mieć  miejsce

398 B. Szyprowski, Postępowanie sprawdzające…, s. 161.
399 Tamże.
400 G. Artymiak, B. Rogalski (red.), tamże.

401 Tamże.

402 B.  Janusz,  Czynności  sprawdzające  prowadzone  w  stosunku  do  osoby  podejrzanej  chronionej
immunitetem w polskim prawie karnym ,  „Ruch Prawniczy,  Ekonomiczny i  Socjologiczny” 2005,  R.
LXVII, nr 4, s. 197.
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czynności  sprawdzające,  polegające  na  weryfikacji,  doprecyzowaniu,  czy  też

wyjaśnianiu  różnych informacji  (zarówno  tych  pozyskanych od zawiadamiającego,

jak i tych, które określa się  mianem „informacji własnych” organów ścigania). 

B.  Szyprowski  stwierdził  z  kolei,  że  postępowanie  sprawdzające  powinno

ograniczać  się  do  skontrolowania  zasadności  samego  podejrzenia  popełnienia

przestępstwa403.  Owa weryfikacja oznacza więc podejmowanie konkretnych działań,

zmierzających  do  potwierdzenia  lub  zanegowania  podejrzenia  popełnienia  czynu

zabronionego.  Ponadto  B.  Szyprowski  wskazał  na  kilka  celów  czynności

sprawdzających: 

 zapobieganie wszczynaniu i prowadzeniu zbędnych postępowań (co do których

brak jest podejrzenia popełnienia przestępstwa; dotyczą czynów nie będących

przestępstwami), 

 podejmowanie  decyzji  o  wszczęciu  postępowania  w  uzasadnionych

przypadkach404.

J. Tylman w publikacji Instytucja czynności sprawdzających w postępowaniu

karnym  stwierdził,  że  zadaniem  postępowania  karnego  jest  „wnikliwe  zbadanie  i

rzetelne  wyjaśnienie  okoliczności  sprawy  w  tak  szerokim  zakresie,  aby  w  pełni

możliwe  było  prawidłowe  rozstrzygnięcie  co  do  przedmiotu  procesu” 405.

Weryfikowaniu, tzn. sprawdzeniu zgodności z rzeczywistością, podlegają wszystkie

fakty. Zarówno te stare, występujące w zupełnie nowym świetle (już wcześniej znane,

a teraz sprawdzane pod innym kątem) jak i  te nowe. Stan prawny również podlega

sprawdzeniu.  Sprawdzanie  służy jednocześnie realizacji  jednej  z  kluczowych zasad

procesu karnego, tj. zasady prawdy materialnej406.

Przeprowadzenie  postępowania  sprawdzającego  nie  jest  uwarunkowane

występowaniem  któregokolwiek  przestępstwa,  tzn.  nie  musi  mieć  miejsca

przestępstwo,  by  organy  ścigania  podjęły  się  przeprowadzenia  postępowania

403 B. Szyprowski, Postępowanie sprawdzające…, s. 161-162.
404 Tamże, s. 161.

405 J. Tylman, Instytucja czynności sprawdzających…, s. 3.

406 Zob.  J.  Jodłowski  (red.),  Zasada  prawdy  materialnej  w  postępowaniu  karnym.  Analiza  w
perspektywie funkcji  prawa  karnego, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2015;  D. Karczmarska,
Zasada  prawdy materialnej  po  nowelizacji  k.p.k.  na  tle  innych  zasad prawa karnego procesowego,
„Studia Iuridica Lublinensia” 2016, vol. XXV, 1, s. 223-238; J. Michalski, Zasada prawdy w polskim
procesie karnym, „Acta Iuris Stetinensis” 2016, 3(15), s. 87-100.
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sprawdzającego.407 Na podstawie art. 10 k.p.k. organy procesowe są zobligowane do

tego, by prowadzić postępowania o przestępstwa ścigane z urzędu408. B. Szyprowski

stwierdził w związku z tym, że: „skoro postępowanie sprawdzające jest prowadzone w

celu  potwierdzenia  danych  o  ewentualnym  uzasadnionym  podejrzeniu  popełnieniu

przestępstwa, co skutkuje wszczęciem śledztwa lub dochodzenia, zaś zgodnie z art. 10

k.p.k.  organ  procesowy  jest  zobowiązany  do  wszczęcia  postępowania

przygotowawczego  o  czyn  ścigany  z  urzędu,  wydaje  się  więc,  iż  postępowanie

sprawdzające będzie dotyczyć zarówno czynów ściganych z urzędu, na wniosek oraz

przestępstw  prywatnoskargowych”409.  Postępowanie  sprawdzające  ma  za  zadanie

wyjaśnić,  czy  wszczęcie  śledztwa  bądź  dochodzenia  ma  swoje  podstawy  (tj.  jest

uzasadnione), czy też należy odmówić wykonywania dalszych czynności410.

Chciałbym nadto  wskazać,  że  na  podstawie  jednego  zawiadomienia  o

popełnieniu  przestępstwa,  można  skonstruować  kilka  wersji  zdarzeń.  Jeśli  jedna  z

nich wskazuje,  że przestępstwo mogło zostać popełnione,  wówczas istnieje prawna

podstawa  wszczęcia  postępowania  przygotowawczego  w  postaci  „uzasadnionego

podejrzenia popełnienia przestępstwa”. Organy ścigania nie mogą wówczas odmówić

wszczęcia śledztwa bądź dochodzenia. Ich obowiązkiem jest sprawdzenie wszystkich

wersji zdarzeń, wskazujących na możliwość zaistnienia przestępstwa. Konieczne jest

rzetelne  sprawdzenie  wszelkich  posiadanych  informacji  i  wskazanie  na  realne

przypuszczenia.  Dopiero  to  jest  podstawą  wszczęcia  postępowania

przygotowawczego411.  B.  Szyprowski  w  związku  z  tym  doszedł  do  następującego

wniosku:  „jeśli  potwierdzi  się  wersja  o  niepopełnieniu  przestępstwa  postępowanie

należy  umorzyć,  w  innym  zaś  wypadku  należy  je  kontynuować  celem  rzetelnego

407 Zob. K. Otłowski, Pierwsza reakcja na przestępstwo, „Nowe Prawo” 1990, nr 4-6, s. 119.

408 „W  literaturze  podkreśla  się,  że  z  zasady  legalizmu  wynika,  iż  uzupełnienie  informacji  lub
sprawdzenie faktów jest obowiązkiem organów ścigania a czynności te muszą być podjęte w każdym
wypadku,  gdy  okoliczności  towarzyszące  uzyskaniu  wiadomości  o  przestępstwie  nie  uzasadniają
podejrzenia  jego  popełnienia.  Ma  to  miejsce  zarówno  w  sytuacji,  gdy  wpłynęło  zawiadomienie  o
przestępstwie, jak i wtedy, gdy informacja o przestępstwie, którą posiada organ procesowy, pochodzi z
innego źródła.” K. Dudka, Udział pokrzywdzonego w postępowaniu sprawdzającym… , s. 256.

409 B. Szyprowski, Postępowanie sprawdzające…, s. 167.

410 S.  Stachowiak,  Wszczęcie  postępowania  przygotowawczego  a  czynności  sprawdzające ,
„Prokuratura i Prawo” 1999, nr 9, s. 9.

411 B. Szyprowski, także.
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wyjaśnienia  okoliczności  zdarzenia  i  zakończenia  postępowania  decyzją

merytoryczną, np. aktem oskarżenia”412.

Sprawdzanie  przez  odpowiednie  organy  faktów,  na  które  wskazuje

zawiadomienie o  popełnieniu  przestępstwa bądź  wynikające  z  informacji  własnych

tych  organów,  następuje  przy  wykorzystaniu  metod  operacyjnych 413.  Mają  one

charakter  pozaprocesowy,  tzn.  właściwe  organy  korzystają  z  nich  poza  procesem

karnym. Chodzi mianowicie o czynności operacyjno-rozpoznawcze, np. obserwację,

wywiad, rozpytanie, korzystanie z osobowych źródeł informacji (wywiad, rozmowa),

czy  zasadzkę.  Celem  jest  wyjaśnienie  okoliczności  zdarzenia,  na  które  wskazuje

zawiadomienie.

Na  podstawie  przytoczonych  stanowisk  doktryny  chciałbym  przyjąć

stanowisko,  że  postępowanie  sprawdzające  nie  jest  postępowaniem  karnym,  a

czynności  wykonywane  w  toku  tego  postępowania  nie  zaliczają  się  do  czynności

procesowych  za  wyjątkiem  przyjęcia  zawiadomienia  o  możliwości  popełnienia

przestępstwa lub przesłuchania zawiadamiającego w charakterze świadka.  W mojej

opinii  cel  tego  postępowania  został  jednoznacznie  wyznaczony  na  ustalenie  czy

zachodzi  uzasadnione  podejrzenie  popełnienia  przestępstwa  co  będzie  dawać

podstawę  do  wszczęcia  postępowania  przygotowawczego  .  Cele  postępowania

sprawdzającego są odmienne od postępowania przygotowawczego i w toku czynności

podejmowanych  w  trybie  art.  307  k.p.k.  nie  można  wykonywać  czynności

zmierzających do realizacji celu przewidzianego dla dochodzenia lub śledztwa. Jak

wskazano wcześniej już sama moc dowodowa czynności sprawdzających jest mocno

ograniczona  z  uwagi  na  fakt  że  większość  tych  czynności  podlega  regułom  poza

procesowym  operacyjnym.   Na  podstawie  tak  wyciągniętych  wniosków  można

kierować do dalszego ugruntowania tezy, że postępowanie sprawdzające nie znajduje

412 Tamże.

413 „Postępowanie sprawdzające obejmuje trzy grupy czynności. Po pierwsze organ procesowy może
skierować  do  zawiadamiającego  żądanie  uzupełnienia  danych  zawartych  w  zawiadomieniu  o
przestępstwie. Uzupełnienie danych przybiera postać złożenia dodatkowych dokumentów, wskazania
świadków lub przedstawienia innych źródeł dowodowych. Drugą formę postępowania prowadzonego
w  trybie  art.  307  k.p.k.  tworzy  samodzielne  sprawdzenie  faktów  przez  organ  postępowania
przygotowawczego.  Po  trzecie,  ustawa  zezwala  na  przesłuchanie  w  charakterze  świadka  osoby
zawiadamiającej (art. 307 § 1 i 5 k.p.k.).  Zakres czynności dokonywanych w ramach po-stępowania
sprawdzającego  uzależniony  jest  od  konkretnych  okoliczności  faktycznych  i  nie  ogranicza  się  do
jednego tylko rodzaju czynności. Oznacza to, że wezwanie zawiadamiającego do uzupełnienia danych
zawartych w zawiadomieniu nie wyklucza możliwości przesłuchania go w charakterze świadka (co jest
regułą)  oraz  samodzielnego  sprawdzenia  przez  organ  procesowy  określonych  faktów.”  K.  Dudka,
Udział pokrzywdzonego w postępowaniu sprawdzającym… , s. 256.
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się w postępowania karnym a jedynie stanowi fazę poprzedzającą takie postępowania

wobec  którego  ze  względu  na  swój  charakter,  cel,  możliwe  środki  i  ograniczony

zakres dowodowy ma służebną rolę. 

      2.6. Znaczenie czynności sprawdzających

Wyodrębnienie czynności sprawdzających, jako oddzielnej fazy postępowania,

ma  znaczenie  z  punktu  widzenia  ochrony  obywateli  oraz  organów  ścigania.  W

niniejszym  podrozdziale  omówiona  zostanie  problematyka  gwarancji  ochrony  dla

wskazanych  wyżej  podmiotów,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  przepisów

Konstytucji.

2.6.1. Gwarancja ochrony dla obywateli 

Właściwa  organizacja  procesu  karnego,  w  tym  również  postępowania

sprawdzającego  i  przygotowawczego,  ma  fundamentalne  znaczenie  dla  systemu

bezpieczeństwa  wewnętrznego  państwa414.  Państwo  zawsze  powinno  aktywnie

przeciwdziałać różnym patologiom społecznym, do których w szczególności należy

szeroko rozumiana przestępczość. Aparat państwowy działa prawidłowo wtedy, gdy w

odpowiedni sposób realizuje swoje zadania. Prawne zagwarantowanie bezpieczeństwa

obywateli zostało wyrażone już w samej Konstytucji, będącej aktem najwyższej rangi

w polskim systemie prawnym. Mowa tu o art. 5, który stanowi, że Rzeczypospolita

Polska  strzeże  niepodległości  i  nienaruszalności  swojego  terytorium,  zapewnia

wolności  i  prawa  człowieka  i  obywatela  oraz  bezpieczeństwo  obywateli,  strzeże

dziedzictwa  narodowego  oraz  zapewnia  ochronę  środowiska,  kierując  się  zasadą

zrównoważonego  rozwoju.  Gwarancja  ochrony  obywateli  nie  jest  więc  nie  tylko

uprawnieniem obywateli,  ale także obowiązkiem władz publicznych. Państwo, które

we  właściwy  sposób  zapewnia  ochronę  obywatelom  może  szybciej  się  rozwijać,

albowiem nie ma potrzeby zmian obowiązującego systemu. 

414  M.  Z.  Gajewski,  Postępowanie  sprawdzające  jako  element  systemu  bezpieczeństwa
wewnętrznego  państwa,  „Annales  Universitatis  Paedagogicae  Cracoviensis.  Studia  Politologica  8”
2013, s. 27-44.
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Istnieje  jednak  wyraźna  sprzeczność  pomiędzy  interesami  jednostek,  ich

autonomią, wolnością, a realizowaniem przez państwo różnych działań, mających na

celu  zagwarantowanie  odpowiedniego  poziomu  bezpieczeństwa.  Dobry  system

bezpieczeństwa jest  w stanie  pogodzić ze  sobą wskazane,  przeciwstawne dążenia i

zapewnić ich optymalną realizację.

W tym kontekście postępowanie karne należy ujmować jako podejmowanie się

przez  aparat  państwowy  działań  represyjnych  względem  określonych  jednostek.

Przepisy Konstytucji określają pewne wymogi formalne, jakie muszą zostać spełnione

w wypadkach ustanawiania  ograniczeń  praw jednostek.  W tym aspekcie  kluczową

rolę  spełnia  art.  31  ust.  3  Konstytucji,  który  stanowi,  że  ograniczenia  w  zakresie

korzystania  z  konstytucyjnych  wolności  i  praw  mogą  być  ustanawiane  tylko  w

ustawie  i  tylko  wtedy,  gdy  są  konieczne  w  demokratycznym  państwie  dla  jego

bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska,  zdrowia i

moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą

naruszać istoty wolności i praw. 

Ogólnie  więc  wskazać  można,  że  Konstytucja  nie  nadaje  człowiekowi

wolności, a jedynie gwarantuje jej ochronę. Jest to podstawowa zasada ustrojowa, na

gruncie  której  „wolność”  stanowi  wartość  fundamentalną,  będącą  jednocześnie

podstawą dla systemu prawa. P. Tuleja wskazał, że „(…) biorąc pod uwagę wymiar

aksjologiczny  art.  31  ust.  1,  związek  z art.  5 oraz  relacje  z  poszczególnymi

wolnościami i prawami człowieka, należy przyjąć, że wyraża on zasadę ustrojową o

istotnym znaczeniu  dla  charakterystyki  państwa  oraz  stanowionego  w  nim  prawa.

Wolność oznacza swobodę podejmowania aktów woli i ich wyboru, inaczej mówiąc,

oznacza  swobodę  decydowania  o  własnym  postępowaniu.  Swoboda  postępowania

dotyczy zarówno wewnętrznej,  jak i  zewnętrznej  sfery zachowania osoby. Oznacza

możliwość nie tylko podejmowania określonego działania, lecz także powstrzymania

się  od  niego.  Ochrona  wolności  wyraża  się  w  zakazie  ingerowania  przez  władze

publiczne  we  wskazaną  powyżej  swobodę  oraz  w  nakazie  tworzenia  instytucji

prawnych  chroniących  tę  swobodę przed  ingerencją  wszelkich  podmiotów,  w  tym

innych  osób  fizycznych  i  prawnych.  Ograniczenia  w  zakresie  korzystania  z

konstytucyjnych  wolności  i  praw  mogą  być  ustanawiane  tylko  w  ustawie  i  tylko

wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub

porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej,
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albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności

i praw”415.

Wyznaczenie  granic  ingerencji  władzy  publicznej  w  sferę  praw  i  wolności

konstytucyjnych człowieka  polega na  określeniu  przez  prawo pewnych przesłanek,

których  spełnienie  upoważnia  organy  władzy  publicznej  do  wprowadzania  ww.

ograniczeń416. Klasyczna formuła ograniczeń praw i wolności człowieka składa się z

trzech następujących elementów: 

 ustalenia  przesłanki  formalnej  (wyraża  się  poprzez  spełnienie  wymogu

ustawowej formy nakładanych ograniczeń);

 określenia  przesłanek  materialnych  (chodzi  w  szczególności  o  specyfikację

pojęcia interesu publicznego);

 wskazanie maksymalnych granic dla wprowadzenia ograniczeń w przedmiocie

korzystania  z  praw  i  wolności  człowieka  (chodzi  w  tym  aspekcie  o  nakaz

respektowania  zasady proporcjonalności  oraz  zakaz  naruszania  istoty  praw i

wolności człowieka)417.

Przenosząc  powyższe  uwagi  na  grunt  postępowania  karnego  chciałbym

wskazać,  że  art.  31  Konstytucji  ma bezpośrednie  przełożenie  na  traktowanie  osób

podejrzanych  o  popełnienie  przestępstwa.  Organy  ścigania  mają  bowiem  prawo

wkraczać w prawa i wolności obywatelskie po to, aby chronić społeczeństwo przed

patologiami, np. działalnością zorganizowanych grup przestępczych. Stąd możliwość

pozbawienia lub ograniczenia takich praw jak nietykalność i wolność osobista (art. 41

Konstytucji). 

D.  Pożaroszczyk  w  swojej  pracy  doktorskiej  stwierdził,  że:  „jedną  z

najważniejszych cech czynności  procesowych jest  możliwość stosowania przymusu

państwowego w celu wyegzekwowania pełnej skuteczności podejmowanych działań.

W sposób najbardziej odczuwalny przymus ten kierowany jest wobec oskarżonego w

fazie  jurysdykcyjnej  i  podejrzanego  na  etapie  przygotowawczym.  Wobec  tych

415 P. Tuleja,  Art. 31 Zasada ochrony wolności, klauzule limitacyjne ograniczania wolności i praw
konstytucyjnych,  w:  Konstytucja  Rzeczypospolitej  Polskiej.  Komentarz ,  P.  Tuleja (red.),  WKP 2019,
teza 1. 

416 M.  Wyrzykowski, Granice  praw  i  wolności  –  granice  władzy,  w:  Obywatel  –  jego  wolności  i
prawa, opr. B. Oliwa-Radzikowska, Warszawa 1998, s. 48.
417 L.  Garlicki,  K.  Wojtyczek,  Komentarz  do  art.  31,  w:  Konstytucja  Rzeczypospolitej  Polskiej.
Komentarz. Tom II, Wyd. II, Wydanie Sejmowe 2016, teza 20.  
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podmiotów  istnieje  możliwość  zastosowania  środków  zapobiegawczych  w  tym

najbardziej  inwazyjnego  pod  postacią  tymczasowego  aresztowania,  orzeczenie

którego oznaczać może wielomiesięczne, a nawet wieloletnie pozbawienie wolności

przed wydaniem prawomocnego wyroku. W nieco mniejszym stopniu ingerencja w

prawa  obywatelskie  dotyka  osoby  podejrzewanej,  jednak  i  w  stosunku  do  niej,

zastosowane  mogą  być  środki  oznaczające  się  znaczną  inwazyjnością” 418.  D.

Pożaroszczyk  wskazał,  że  aparat  państwowy  w  pewnych  sytuacjach  ma  prawo

stosować  różne  formy  przymusu  wobec  podejrzewanego  (na  etapie  czynności

sprawdzających),  podejrzanego (na etapie przygotowawczym), osoby oskarżonej (w

fazie jurysdykcyjnej). Do środków, jakie mogą być stosowane wobec podejrzanej lub

oskarżonej,  należą:  tymczasowe  aresztowanie,  a  także  wielomiesięczne  czy

wieloletnie  pozbawienie  wolności  przed  wydaniem prawomocnego wyroku.  Wobec

podejrzewanego nie stosuje się przymusu w takich formach. Organy ścigania mogą

jednak  prowadzić  czynności  operacyjno-rozpoznawcze  skupione  na  osobie

podejrzewanej.  Tytułem  przykładu,  wśród  takich  czynności  wymienić  można

kontrolowanie  przesyłek  wysyłanych  do  podejrzewanego,  kontrolowanie

prowadzonych  przez  niego  rozmów  czy  dokonywanie  stosownych  przeszukań.

Czynności te również charakteryzują się ingerencją w podstawowe prawa i wolności

człowieka – np. w tajemnicę korespondencji w przypadku kontroli rozmów. Innymi

słowy,  w  przypadku  czynności  operacyjno-rozpoznawczych  także  może  dojść  do

ingerencji w konstytucyjne prawa i wolności osób trzecich.

Interesującym,  z  punktu  widzenia  ingerencji  władzy  publicznej  w  prawa  i

wolności  człowieka,  jest  zagadnienie  stygmatyzacji  osób  podejrzewanych  o

popełnienie przestępstwa. 

Pojęcie osoby „podejrzewanej” zostało w tym miejscu użyte nie bez powodu.

Konieczne  jest  zatem  poczynienie  kilku  uwag  natury  teoretycznej,  dzięki  którym

możliwe będzie rozgraniczenie  statusu osoby podejrzewanej  od podejrzanej.  Warto

bowiem  podkreślić,  że  „podejrzany”  to  ten,  przeciwko  komu  zostało  wszczęte

postępowanie w sprawie oraz przedstawione zarzuty. Nie można więc nazywać w ten

sposób  osób,  które  leżą  w  kręgu  zainteresowania  organów  ścigania  już  na  etapie

418 D.  Pożaroszczyk,  Czynności  sprawdzające  a  proces  karny.  Wzajemne  związki  i  relacje ,
https://depotuw.ceon.pl/handle/item/449?locale-attribute=en [dostęp na dzień: 06.06.2019r.]. 117



czynności sprawdzających, a więc jeszcze dużo przed ewentualnym przedstawieniem

zarzutów. 

Jeśli natomiast chodzi o osobę podejrzaną (osobę podejrzewaną) to będzie nią

ten,  względem komu jeszcze  formalnie  nie  postawiono zarzutów, ale  zgromadzone

dotychczas informacje powodują,  iż  osoba ta  znajduje się w kręgu zainteresowania

organów ścigania karnego.

Gwarancję  ochrony  obywateli  w  tym aspekcie  może  wyrażać  art.  42  ust.  3

Konstytucji,  który powtórzony został  w treści  art.  5 § 1 k.p.k. oraz określa  zasadę

domniemania niewinności. Jej istotą jest bowiem to, że nikt (nawet osoba stojąca pod

ciężkimi  zarzutami,  wobec  której  zgromadzono  materiał  dowodowy  świadczący  o

wysokim prawdopodobieństwie, że popełniła czyn zabroniony) nie może być uznany

za  winnego popełnienia  przestępstwa,  dopóki  jego wina nie  zostanie  udowodniona

prawomocnym wyrokiem sądu419.

W mojej  opinii powyższe założenie  ma bezpośrednie  konsekwencje także  w

postępowaniu  sprawdzającym.  Osoby  znajdujące  się  w  kręgu  zainteresowania

organów  ścigania,  wobec  których  wdrożone  zostały  czynności  sprawdzające,  w

dalszym ciągu powinny być traktowane na równi z osobami niewinnymi. Z pewnością

charakter  tych  czynności  może  powodować  ujemne  konsekwencje  w  życiu  osób

podejrzewanych, albowiem dotykają one różnych aspektów życia, często włączając w

te  czynności  udział  osób  bliskich  podejrzewanego,  czy  osób  z  jego  zawodowego

otoczenia.  Upoważnionym  organom  ścigania  zależy  bowiem  na  pozyskaniu  jak

największej  ilości  wartościowych  informacji,  które  mogłyby  potwierdzić  fakt

popełnienia  przestępstwa.  Podstawą  czynności  sprawdzających  są  przypuszczenia,

dlatego  konieczne  jest  zweryfikowanie  pewnych  okoliczności  na  różnych

płaszczyznach  życia  potencjalnego  sprawcy.  Z  tego  też  powodu  podejmowane  są

działania  zmierzające  do  uzasadnienia  powziętego  przypuszczenia,  które  następnie

zamienia  się  w  podejrzenie  i  w  końcu  uzasadnione  podejrzenie,  będące  podstawą

wszczęcia postępowania przygotowawczego.

419 Na  temat  zasady domniemania  niewinności  zgromadzone  zostało  bogate  orzecznictwo.  Zob.  w
szczególności: Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 25 października 2017 roku, sygn. akt
II AKa 282/17, LEX nr 2402346; Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 grudnia 2011
roku, sygn. akt II OSK 1614/10, LEX nr 1151953; Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12
października 2011 roku, sygn. akt I ACa 326/11, LEX nr 1120113; Postanowienie Sądu Apelacyjnego
w Lublinie z dnia 15 kwietnia 2009 roku, sygn. akt II AKzw 285/09, LEX nr 508303.
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Gwarancją  ochrony  w  zakresie  praw  i  wolności  obywateli  jest  więc  to,  że

postępowanie  karne  może  być  wszczynane  tylko  w  sytuacjach  dokładnie

uzasadnionych,  czyli  takich,  w  których  istnieje  wysokie  prawdopodobieństwo

(graniczące  z  pewnością,  lecz  z  powodu  domniemania  niewinności  materiał

dowodowy nie może jednoznacznie przesądzać winy sprawcy), że sprawca popełnił

przestępstwo.  W  ocenie  D.  Pożaroszczyka  „pamiętać  należy,  że  nadmierna

rygorystyczność  w  przedmiocie  uruchomienia  procesu  mogłaby  skutkować

pozostawieniem  znacznej  części  czynów wymagających  interwencji  prawno-karnej

bez należytej reakcji. Wobec powyższego niezmiernie istotne jest właściwe określenie

,«progu»,  którego  przekroczenie  czyni  zasadnym  prowadzenie  postępowania

karnego”420.  Uzasadnione  podejrzenie  o  popełnieniu  przestępstwa  jest  więc

traktowane jako moment uzasadniający wszczęcie procesu karnego.

Podstawa  procesu  ma  charakter  złożony,  ponieważ  obejmuje  dwa kluczowe

elementy:  obiektywny – w postaci informacji,  subiektywny – polegający na ocenie

posiadanych materiałów. To właśnie ocena zebranych materiałów przez odpowiednie

organy może wskazywać na możliwość popełnienia przestępstwa. Ocena materiałów:

„odwołuje  się  do  wewnętrznych  przeżyć  w  przedmiocie  możliwości  popełnienia

przestępstwa” oraz „dotyka zarówno zagadnień faktycznych jak i prawnych”421. 

Na podstawie powyższych refleksji  chciałbym wykazać następujący wniosek:

podejmowane  przez  organy  ścigania  czynności  (na  każdym  etapie  postępowania:

sprawdzającego,  przygotowawczego,  jurysdykcyjnego)  służą  zagwarantowaniu

bezpieczeństwa  społeczeństwu,  stąd  mają  prawo  ingerować  w  pewnym  odgórnie

ustalonym zakresie w prawa i wolności jednostek

Można w tym miejscu zadać następujące pytanie: w jaki sposób możliwe jest (i

czy  w  ogóle)  zabezpieczenie  praw  i  wolności  obywateli  przed  przeprowadzaniem

czynności sprawdzających przez upoważnione organy? Odpowiedź na to pytanie sięga

do  podstaw  regulacji  konstytucyjnych.  Nie  ulega  wątpliwości,  że  na  etapie

wykonywania  czynności  sprawdzających  istnieje  duże  prawdopodobieństwo

ingerowania  w  prywatne  życie  jednostek  (szczególne  za  pomocą  czynności

operacyjno-rozpoznawczych).  Ingerencja  w  życie  poszczególnych  jednostek,  jeśli

420 D. Pożaroszczyk, tamże.
421 Tamże.
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tylko uzasadniona jest  dążeniem do wykrycia sprawcy przestępstwa,  wpisuje  się w

zakres interesu publicznego i  tym sposobem jest prawnie uzasadniona. Konstytucja

jasno  bowiem  wskazuje,  że  ograniczenia  te  mogą  nastąpić  po  spełnieniu

następujących przesłanek:

 gdy  ingerencja  w  sferę  praw  i  wolności  jest  konieczna  (a  więc  niezbędna,

nieuchronna, obligatoryjna) w demokratycznym państwie prawnym,

 oraz gdy jest uzasadniona bezpieczeństwem państwa, porządkiem publicznym,

ochroną środowiska, zdrowia, moralności publicznej lub wolnością i prawami

innych osób. 

Spełnienie  tych  przesłanek  określa  ramy  prowadzenia  czynności

sprawdzających względem osób podejrzewanych. Ponadto, ochrona ogółu obywateli

może  wyrażać  się  właśnie  poprzez  prowadzenie  postępowania  sprawdzającego,

przygotowawczego i później jurysdykcyjnego, albowiem dzięki działalności organów

władzy  publicznej  dochodzi  do  przeciwdziałania  pewnym  negatywnym  skutkom

przestępczej działalności ludzkiej.

2.6.2. Gwarancja dla organów ścigania przed zbędnym zaangażowaniem 

We wcześniejszej części dysertacji wskazałem, że prowadzenie postępowania

sprawdzającego służy  przede  wszystkim  weryfikacji  podstaw  podejrzenia,  że

przestępstwo mogło zostać popełnione. Zadanie to jest niezmiernie istotne z punktu

widzenia  pracy  organów  ścigania.  Zdarzyć  się  bowiem  może,  że  do  wiadomości

Policji,  prokuratora lub innych uprawnionych organów dotrą  fałszywe wiadomości,

lecz  przedstawione  w  taki  sposób,  iż  wymagają  poczynienia  pewnych  kroków.

Nieuzasadnione byłoby wszczynanie postępowań karnych we wszystkich sprawach,

albowiem  część  z  nich  prowadzona  byłaby  niepotrzebnie.  Dlatego  też,  przepisy

prawne  chronią  organy  ścigania  przed  zbędnym  zaangażowaniem  w  sprawy

nieistotne,  nieprawdziwe  lub  zmierzające  do  postawienia  osoby  niewinnej  w  stan

oskarżenia. 

W mojej ocenie istotny z punktu widzenia powyższych rozważań jest art. 303

k.p.k.  wskazujący  wymóg  osiągnięcia  pewnego  minimum  w  zakresie  wszczęcia
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postępowania przygotowawczego. To „minimum” określa przesłanka „uzasadnionego

podejrzenia”.  Bez  jej  ziszczenia  się  brak  jest  bowiem  podstaw  do  prowadzenia

postępowania  karnego.  Organy  ścigania  muszą  kierować  się  uzasadnionym

podejrzeniem  popełnienia  przestępstwa,  tzn.  na  podstawie  pewnych  faktów

(dostarczonych np. przez osobę zawiadamiającą o popełnieniu przestępstwa) dokonują

oceny sytuacji. Nie chodzi w tym przypadku o subiektywną ocenę różnych informacji,

dopływających  do  właściwych  organów.  Osoba  składająca  zawiadomienie  o

popełnieniu przestępstwa może nosić na sobie ślady jego popełnienia, posiadać nawet

narzędzie, którym popełniono przestępstwo. 

Każde  postępowanie  –  sprawdzające,  przygotowawcze,  jurysdykcyjne  –

wymaga  poniesienia  ogromnych  nakładów.  W  pierwszej  kolejności  są  to  nakłady

czasowe, w drugiej – osobowe. Warto również wskazać na nakłady finansowe, które

są  nieodzowne  zwłaszcza  w  przypadku  spraw  zawiłych,  tzn.  wysokiego

skomplikowania  faktów,  na  podstawie  których  odpowiednie  organy  mogą  tworzyć

wersje zdarzeń. Dokonywanie rozmaitych nakładów wówczas,  gdy nie istnieje zbyt

duże  prawdopodobieństwo  uzyskania  końcowego,  pozytywnego  efektu,  można

określić  jako  marnotrawstwo  zarówno  ograniczonych  i  cennych  środków,  jak  i  w

perspektywie szkodliwości społecznej i wpływania na poziom bezpieczeństwa. Co za

tym  idzie,  organy  ścigania  zaangażowane  w  czynności  niecelowe  i  nierokujące

pozytywnie,  mogą  w  późniejszym  czasie  utracić  potencjał,  jaki  byłby  niezbędny.

Zanik możliwości wkroczenia w sprawy, których prowadzenie jawi się jako potrzebne

i niezbędne byłby sprzeczny z działaniem w interesie społecznym. 

W  mojej  ocenie  należy  stanąć  na  stanowisku,  że  instytucja  czynności

sprawdzających pełni ważną funkcję: zapobiega pojawieniu się ignorancji po stronie

organów ścigania. Stąd czynności sprawdzające mają charakter nieformalny. Dzięki

temu właściwe organy są w stanie w prosty, szybki, sprawny sposób zająć się tymi

informacjami,  które nasuwają pewne domniemania,  domysły wskazujące,  że jednak

mogło  dojść  do  popełnienia  czynu  zabronionego.  Pozyskane  informacje  mogą  nie

wpływać na  pojawienie  się  uzasadnionego podejrzenia  o  popełnieniu  przestępstwa.

Chodzi tutaj przede wszystkim o pojawienie się przypuszczenia związanego właśnie z

możliwością wystąpienia czynu zabronionego. 
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Warto przyjąć stanowisko, że ochrona organów ścigania związana jest również

z podporządkowaniem czynności sprawdzających zasadzie celowości. Nakazuje ona

dobranie  takich  metod  w  trakcie  realizowania  konkretnego  zadania,  by  były  jak

najbardziej efektywne, skuteczne i zgodne z rozumem (racjonalne). W mojej ocenie

podejmowane działania odnoszą się do postępowania karnego, które jest  względem

postępowania  sprawdzającego  instytucja  nadrzędną  i  pierwotną.  Wybrane  przez

Policję  bądź  inny  organ  metody  powodują,  że  przedprocesowe  czynności

sprawdzające otwierają się na wpływ naczelnych zasad procesu karnego.
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Rozdział III

Źródła czynności sprawdzających

W  niniejszym  rozdziale  zostaną  kompleksowo  omówione  źródła  wiedzy  o

przestępstwie  ze  szczególnym poświęceniem uwagi  na  dwa z  nich:  zawiadomienie

oraz  pozyskanie  informacji  własnych,  albowiem  są  one  najpopularniejszą  formą

zdobycia wiedzy o ewentualnym przestępstwie.

3.1 Pojęcie źródeł czynności sprawdzających

W kodeksie postępowania karnego nie ma definicji legalnej źródeł czynności

sprawdzających. Próba odpowiedzi na pytanie czym są owe źródła możliwa jest dzięki

kompleksowej analizie sytuacji, których wystąpienie skutkowałoby wszczęcie działań

organów ścigania w celu dokonania weryfikacji uzyskanych danych. 

Jak  wcześniej  wskazałem,  uprawnione  organy  mogą  uzyskać  wiedzę  o

przestępstwie  w  różny  sposób.  Źródła  czynności  sprawdzających  to  powody,

przyczyny, motywacje zmierzające do wszczęcia postępowania sprawdzającego. Do

katalogu źródeł czynności sprawdzających zaliczyć można:

 zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa;

 anonim;

 samooskarżenie;

 ustalenia własne.

Mając na uwadze rodzaje tych źródeł wskazać można na ich dychotomiczny

charakter: wszelkiego rodzaju zawiadomienia oraz samooskarżenie to źródła niejako

pochodzące z zewnątrz; ustalenia własne natomiast są źródłem otwierającym pole do

prowadzenia postępowania sprawdzającego dzięki osobistej  pracy organów ścigania

karnego. 
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3.2 Rodzaje źródeł czynności sprawdzających

3.2.1. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Kodeks  postępowania  karnego  przewiduje  dwa  rodzaje  obowiązków

poinformowania organów ścigania o przestępstwach ściganych z urzędu – obowiązek

społeczny (art. 304 § 1) i prawny (art. 304 § 2).

Formy  zawiadomienia  o  możliwości  popełnienia  przestępstwa  w  istocie  są

dwie: ustna i pisemna. Zostały one uregulowane w art. 304a-304b k.p.k.

Wprowadzenie  do  kodeksu  postępowania  karnego  możliwości  ustnego

zgłoszenia popełnienia przestępstwa uzasadnione było przyspieszeniem postępowania

oraz  eliminacją  zbędnego  formalizmu,  tym  bardziej,  że  ustne  zawiadomienie

wywołuje dokładnie te same skutki co forma pisemna422.

Art.  304a nakłada na organy ścigania utrwalenie czynności zawiadomienia w

postaci  spisania  protokołu.  Co  więcej,  dopuszczalne  jest  sporządzenie  wspólnego

protokołu  z  przyjęcia  ustnego  zawiadomienia  o  przestępstwie  i  przesłuchania  w

charakterze  świadka  osoby  zawiadamiającej.  W  protokole  tym  dopuszczalne  jest

nadto  zamieszczenie  wniosku  o  ściganie  (jeżeli  ustawa  uzależnia  prowadzenie

postępowania od takiego właśnie wniosku).

Protokół sporządzony w warunkach określonych w art. 304a podlega następnie

odczytaniu  na  rozprawie  w  trybie  jaki  został  przypisany  dla  protokołów  zeznań

świadka,  nie  zaś  zawiadomień  o  popełnieniu  przestępstwa423.  Kwestia  ta  została

poruszona  w  orzecznictwie  w  następujący  sposób:  „protokół  zawiadomienia  o

przestępstwie podlega odczytaniu w trybie art. 391 § 1 k.p.k. tylko wtedy, gdy jest to

tzw. protokół łączny z art.  304a k.p.k. tzn. w jednym protokole nastąpiło przyjęcie

ustnego zawiadomienia o przestępstwie i przesłuchanie w charakterze świadka osoby

zawiadamiającej, co z jego treści wprost musi wynikać. Jeśli natomiast jest to tylko

protokół zawiadomienia o przestępstwie, jak w tej sprawie, może on być wyłącznie

422 P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks…, s. 32.

423 T. Grzegorczyk, Kodeks…, s. 647.
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dowodem tego kto i kiedy o jakim czynie zawiadomił, a zatem podlega odczytaniu w

trybie art. 393 § 2 k.p.k.”424.

Jeśli chodzi natomiast o złożenie zawiadomienia w trybie art. 304b k.p.k. to w

tym  miejscu  należy  jedynie  podkreślić,  iż  dotyczy  ono  zawiadomienia  przez

pokrzywdzonego. Szczegółowa analiza tej formy zawiadomienia zostanie poruszona

w dalszej części dysertacji. 

Prokurator,  jako  organ  odpowiedzialny  za  postępowanie  przygotowawcze,

każdorazowo  podejmuje  decyzję  w  sprawie  przeprowadzenia  postępowania

przygotowawczego w określonej formie (śledztwo, dochodzenie). Aby wypełnić ten

obowiązek organy podrzędne (np. Policja) przekazują prokuratorowi zawiadomienie o

przestępstwie  i  zgromadzone dotychczas  materiały.  Przekazanie  akt  do prokuratora

następuje  niezwłocznie,  a  więc  bez  zbędnej  zwłoki,  tak  szybko  jak  to  możliwe.

Zawiadomienie prokuratora o możliwości popełnienia przestępstwa dotyczy również

sytuacji,  gdy  Policja  uzyskała  informację  o  popełnieniu  przestępstwa  z  własnych

źródeł (art. 304 § 3 k.p.k.).

Samo  złożenie  przez  obywatela  zawiadomienia  o  przestępstwie  jest

równoznaczne z  wypełnieniem przez niego społecznego obowiązku zawiadamiania.

Jeśli  organy  ścigania  widzą  taką  możliwość,  to  przesłuchują  zawiadamiającego  w

charakterze świadka (wówczas jest on w stanie uzupełnić podane informacje). Ważny

jest ponadto stan psychiczny osoby zawiadamiającej. Może ona pod wpływem stresu

zapomnieć o niektórych aspektach popełnienia przestępstwa. Dobrym wyjściem jest

wiec dostarczenie realnej możliwości ich uzupełnienia425.

Przepis  art.  240 k.k.  wiąże się  z ochroną interesu  wymiaru sprawiedliwości.

Ochrona ta polega na wykryciu zamachu na dobra, które są chronione (np. zdrowie i

życie obywateli), ujęcie sprawcy oraz zapobieżenie przestępstwom wymienionym we

wskazanym przepisie.  Przykładowo przestępstwo formalne z  zaniechania polega na

niezawiadomieniu organów ścigania o czynie sprawcy w przypadku, gdy ktoś taką

informację posiada i jest ona wiarygodna.

424 Zob.  wyroki  Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia  18  marca  2004  roku,  sygn.  akt  II  AKa
64/03, LEX nr 142905 i II AKa 64/04, LEX nr 147429.

425 „Niesłuszne byłoby z góry nakładanie obowiązku dostarczenia konkretnych informacji  o czynie
zabronionym, gdyż w niektórych sytuacjach osoba może nie mieć takich możliwości.” M. R. Jasińska,
Źródła informacji o popełnionym…, s. 111.
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Prawodawca  nie  określił  jednocześnie  w jakiej  formie  miałaby  być  złożona

informacja o popełnieniu przestępstwa. Stąd każdy, skuteczny sposób zawiadomienia

należy traktować jako prawidłowy (taki, który czyni zadość obowiązkowi) 426. Artykuł

240 k.k. nakłada obowiązek denuncjacji na osoby fizyczne (w przeciwieństwie do art.

304 §  2 k.p.k.).  Obowiązek złożenia zawiadomienia realizuje  się  także wtedy,  gdy

zawiadomienie  zostało  złożone  w  późniejszym  czasie,  ze  zwłoką.  Pod  pojęciem

„zwłoki”  należy  rozumieć  czas,  który  wykracza  poza  ten  ustalony  racjonalnie,

związany z jak najszybszym poinformowaniem organów. Jest on liczony od chwili,

gdy  określony  podmiot  wszedł  w  posiadanie  –  pośrednio  czy  bezpośrednio  –

informacji o czynie zabronionym427.

Istnieją  sytuacje,  w  których  osoba  zawiadamiająca  o  popełnieniu  czynu

zabronionego,  nie  będzie  ponosiła  konsekwencji  (odpowiedzialności  karnej).

Uchylenie  przestępczości  czynu  następuje  wtedy,  gdy  „zaniechanie  zawiadomienia

wynikało z  dostatecznej  podstawy do przypuszczenia,  że organy ścigania wiedzą o

przygotowywanym,  usiłowanym lub  dokonanym czynie  zabronionym”428.  W  takim

przypadku należy dokonać obiektywnej oceny na podstawie obiektywnych kryteriów.

Postępowanie zawiadamiającego powinno opierać się na racjonalnych argumentach.

Na  przykład  czynu  zabronionego  dokonano  w  miejscu  publicznym,  tam,  gdzie

przebywało  jednocześnie  wiele  osób  bądź  też  „na  oczach”  organów  ścigania.

Uchylenie karalności ma miejsce wówczas, gdy:

 zawiadamiający zapobiegnie przygotowaniu lub usiłowaniu popełnienia czynu

zabronionego, wskazanego w art. 240 § 1 k.k.;

 osoba  nie  zawiadamia  o  popełnieniu  przestępstwa,  ponieważ  obawia  się

odpowiedzialności  karnej,  którą  mogłaby  ponieść  za  popełnienie  innego

przestępstwa  lub  taką  odpowiedzialność  mogłaby  ponieść  osoba  dla  niej

najbliższa;

426 Zob.  A.  Barczak-Oplustil,  M.  Bielski,  G.  Bogdan,  Z.  Ćwiąkalski,  M.  Dąbrowska-Kardas,  P.
Kardas,  J.  Majewski,  J.  Raglewski,  M.  Szewczyk,  W.  Wróbel,  A.  Zoll,  Kodeks  karny.  Część
szczególna. Komentarz do art. 117-277, t. 2, Warszawa 2013, s. 1273-1275.
427 Przestępstwo wskazane w art. 240 k.k. ma charakter ogólnosprawczy, tzn. jego podmiotem może
być  każda  osoba,  w  tym  także  pokrzywdzony.  Zob.  M.  R.  Jasińska,  Źródła  informacji  o
popełnionym…, s. 112.428 Tamże, s. 112-113.
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 na  miejscu  zdarzenia  pojawia  się  inna  osoba,  która  na  mocy  przepisów

szczególnych jest zobowiązana do złożenia zawiadomienia429;

 obrońca lub adwokat/radca prawny działa na podstawie art. 245 § 1 k.p.k.;

 duchowny dowiedział się o popełnieniu czynów wymienionych w art. 240 k.k.

w okolicznościach wskazanych w art. 178 k.p.k.

 adwokat  niebędący  obrońcą  dowiedział  się  o  popełnieniu  czynów

zabronionych w związku z udzielaniem pomocy prawnej.430

Zawiadomienie  o  popełnieniu  przestępstwa  (jako  przesłanka  wszczęcia

postępowania  przygotowawczego)  nie  musi  okazać  się  trafnym  podejrzeniem  (po

przeprowadzeniu śledztwa lub dochodzenia). W analogiczny sposób należy ujmować

zawiadomienie:  jest  to  realizacja  obowiązku  denuncjacji,  która  nie  musi  zostać

potwierdzona.  M.  R.  Jasińska  wskazała  w  związku  z  tym,  że:  „denuncjator  musi

dysponować wiadomością wiarygodną, co tym samym nie wyklucza jej prawdziwości.

Ponadto  ustawodawca  wymaga  również  niezwłoczności  zawiadomienia  organu

ścigania,  czyli  zawiadamiający nie jest  obowiązany do sprawdzenia wiarygodnej w

jego ocenie wiadomości.”431 Denuncjator nie ma możliwości sprawdzenia, czy dana

informacja jest wiarygodna, czy też nie. Nie może również sprawić, by taka się stała.

Ważne  jest  to,  że  niezachowanie  przesłanki  niezwłoczności  może  skutkować

powstaniem odpowiedzialności karnej.

3.2.1.1. Społeczny obowiązek zawiadomienia 

Społeczny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie określony został  w art.

304  §  1  k.p.k.  Z  treści  tego  przepisu  wynika,  że  każdy,  dowiedziawszy  się  o

popełnieniu  przestępstwa  ściganego  z  urzędu,  ma  społeczny  obowiązek

zawiadomienia o tym.

429 „Może wtedy zrodzić się wątpliwość, czy osoba niezwiązana uregulowaniami ustaw szczególnych
jest  zwolniona  z  obowiązku  zawiadomienia.  Na  osobach  szczególnie  zobowiązanych  do
zawiadomienia  ciąży  niejako  wzmocniony,  bliższy  obowiązek  doniesienia  organom  ścigania  o
przestępstwie.  Celem prawnego obowiązku denuncjacji  jest realizacja zasady legalizmu w praktyce.
Skoro  więc  zobowiązana  osoba  jest  przekonana,  że  chociaż  organ  ścigania  jeszcze  nie  wie  o
przestępstwie, ale bez najmniejszych wątpliwości dowie się o nim w czasie w ustawie przewidzianym
– zaniechanie przez tę osobę zawiadomienia nie powinno być traktowane jako uchybienie powodujące
odpowiedzialność karną.” Tamże, s. 113.

430 Tamże, s. 113-114.
431 Tamże, s. 114.
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Powyższa norma nakłada więc na każdego, kto dowiedział  się o popełnieniu

przestępstwa,  obowiązek  zawiadomienia  o  tym  prokuratora  lub  Policję,  tj.  organ

zajmujący  się  prowadzeniem  postępowania  przygotowawczego432.  Ustawodawca

zamieścił  we  wskazanym  przepisie  normę  będącą  przykładem  lex  imperfekta,

ponieważ  nie  zawarto  w  niej  sankcji  prawnej  za  niedopełnienie  tak  ważnego

obowiązku433. 

Mając na uwadze powyższe rozważana istotne zadaje się pytanie o możliwość

korzystania z odpowiedniej ochrony, zwłaszcza dla osób, które boją się o swoje życie

po tym, jak zawiadomią o popełnieniu przestępstwa. W takiej sytuacji możliwe jest

zastrzeżenie  danych  dotyczących  miejsca  zamieszkania  osoby  zawiadamiającej  (z

danych tych może korzystać prokuratura, sąd). S. Stachowiak pisał w związku z tym:

„pisma  procesowe  doręcza  się  wówczas  do  instytucji,  w  której  osoba  ta  jest

zatrudniona  lub  pod  inny  wskazany  przez  nią  adres.  Uderza  w  tej  regulacji  nade

wszystko to, że ustawodawca stara się chronić osobę zawiadamiającą” 434.

Obowiązek  pojawiający  się  we  wskazanym  przepisie  nie  został  obarczony

przez  ustawodawcę żadnymi sankcjami.  Pomimo tego umieszczony został  w akcie

prawnym o doniosłej randze435. Świadczy to o kilku istotnych rzeczach. Po pierwsze,

fundamentalnym obowiązkiem organów władzy jest  zwalczanie przestępczości oraz

podejmowanie  działań  prewencyjnych.  Oznacza  to,  że  organy  ścigania  mają

obowiązek  ścigania  osób,  które  złamały  prawo w określony sposób (np.  zbrodnia,

terroryzm)  oraz  pozyskiwania,  gromadzenia,  przetwarzania  i  wykorzystywania  w

przyszłości  danych  dotyczących  przestępstw.  Na  ich  podstawie  możliwe  jest

prognozowanie działań przestępców. Zarówno tych znanych organom ścigania, jak i

tych, którzy dopiero w przyszłości  będą działać (np.  profilowanie psychologiczne).

Organy  ścigania  mają  jeszcze  jedno  ważne  zadanie:  kształtowanie  kultury  i

świadomości prawnej społeczeństwa. Zdaniem M. R. Jasińskiej ma ona wyrażać się w

tym,  że  „społeczeństwo  nie  pozostanie  bierne  w  sytuacji,  gdy  jest  świadkiem lub

432 J. Łupiński,  Społeczny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie , „Prokuratura i Prawo” 2009, 1,
s. 129-153.
433 Biorąc pod uwagę „społeczny charakter powszechnego obowiązku zawiadomienia o przestępstwie,
wynikającego z art.  304  § 1  k.p.k.,  należy przyjąć,  że konsekwencją  jego  niewykonania  może być
negatywna ocena w sferze materialnej i sankcje społeczne, które nie stanowią kary kryminalnej”. K.
Marszał, J. Zagrodnik, R. Koper, K. Zgryzek (red.), Proces…, s. 506.434 S. Stachowiak, Źródła informacji o popełnionym przestępstwie… , s. 29.

435 M.  R.  Jasińska,  Źródła  informacji  o  popełnionym  przestępstwie ,  Uniwersytet  Szczeciński,
Rozprawy i Studia t. (MV) 931, Szczecin 2016, s. 54.
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dysponuje  wiarygodną  informacją  o  czynach  zabronionych”436.  Prawodawca  widzi

więc  możliwość  korzystania  z  informacji,  w  posiadaniu  których  może  być  każdy

obywatel.  Obowiązek  przekazania  ich  spoczywa  na  każdym,  kto  dysponuje  jakąś

wiedzą na temat przestępstwa.

Słowo  „każdy”  oznacza  każdego  człowieka  bez  wyjątku.  Obowiązek

zawiadomienia  o  popełnieniu  przestępstwa  nie  jest  ograniczony  podmiotowo,  tzn.

ustawodawca  wskazał  na  „każdego”  nie  uwzględniając  żadnych  okoliczności

warunkujących.  Sąd  Najwyższy  w  wyroku  z  dnia  5  marca  1998  roku 437 wyraził

pogląd,  że  osoby  pozostające  pod  wpływem  alkoholu  także  mają  obowiązek

zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Organ przyjmujący zawiadomienie nie ma

prawa go odrzucić ze względu na nietrzeźwość zawiadamiającego.

W mojej ocenie należy stanąć na stanowisku, że zawiadomienie o popełnieniu

przestępstwa  ma  obowiązek  złożyć  każda  osoba,  która  posiada  jakiekolwiek

informacje w tym zakresie. Nie ma przy tym znaczenia wiek tej osoby, rasa, płeć czy

narodowość. Takie zawiadomienie ma prawo (i obowiązek) złożyć osoba, która nie

ukończyła pełnoletności.  Zasady złożenia zawiadomienia w przypadku takiej  osoby

będą takie same, jak w przypadku składania go przez osobę dorosłą. Ponadto osoba

małoletnia  ma prawo brać udział  w dalszych czynnościach procesowych, np.  może

składać  zeznania  jako  świadek.  Inaczej  jednak  będzie  wyglądała  kwestia

odpowiedzialności za powstałe nieprawidłowości. Oznacza to, że dzieci do 13 roku

życia organy ścigania informują o obowiązku mówienia prawdy, a nie informują o

odpowiedzialności karnej  za składanie fałszywych zeznań. Ustawodawca wziął  pod

uwagę  fakt,  że  dzieci  do  ukończenia  13  lat,  które  mają  złożyć  zawiadomienie  o

popełnieniu  przestępstwa,  nierzadko  przechodzą  traumę  związaną  z  tak  rudnym

przeżyciem. Stąd informuje się  je o  obowiązku mówienia prawdy, a pomija  aspekt

odpowiedzialności  ze  względu  na  obciążenie  psychologiczne.  Dziecko  słyszące

jeszcze o odpowiedzialności może w ogóle zrezygnować z mówienia czegokolwiek

(ze względu na silny stres). Dzieci w przedziale od 13 do 17 lat są informowane o

treści przepisów art.  238 k.k.,  234 k.k. oraz 233§ 1 k.k. Poza tym organy ścigania

436 Tamże.  Zob.  Z.  Młynarczyk,  Wykrywalność  przestępstw  głównym  kierunkiem  działalności
organów ścigania,  NP.  1986,  nr  6,  s.  11  i  19;  J.  Łupiński,  Społeczny  obowiązek  zawiadomienia  o
przestępstwie, „Prokuratura  i  Prawo” 2009,  nr  1,  s.  131;  S.  Cora,  Z problematyki  zawiadomienia  o
przestępstwie [w:]  Aktualne  problemy  prawa  i  procesu  karnego.  Księga  ofiarowana  Profesorowi
Janowi Grajewskiemu, red. M. Płachta, Gdańsk 2003, s. 267.

437 Zob. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 1998 r., II KKN 328/96, LEX nr 34012.
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wskazują na możliwość zastosowania do nich środków przewidzianych w przepisach

o  postępowaniu  w  sprawach  nieletnich  w  przypadku  świadomego  naruszenia  tych

artykułów438.

Społeczny obowiązek zawiadomienia o możliwości  popełnienia  przestępstwa

nie rozciąga się na takie podmioty jak:

 adwokat, który wszedł w posiadanie informacji o przestępstwie w związku z

udzieleniem pomocy prawnej439 oraz adwokat działający w związku z art. 245§

1  k.p.k.,  czyli  „kontakt  adwokata  lub  radcy  prawnego  z  zatrzymanym,  jak

również  adwokata  lub  radcy  prawnego,  który  jest  obrońcą,  a  uzyskał

informację  o  przestępstwie  w  sytuacji,  gdy  udzielał  pomocy  prawnej  lub

prowadził sprawę”440;

 duchowny,  który  wszedł  w  posiadanie  informacji  o  przestępstwie  podczas

spowiedzi441.  Duchownym jest  osoba  należąca  do  Kościoła  katolickiego  lub

innego  Kościoła  albo  związku  wyznaniowego,  która  wyróżnia  się  spośród

ogółu  wyznawców  danej  religii  tym,  że  została  powołana  do  stałego

organizowania  i  sprawowania  kultu  religijnego442.  W  przypadku  księży

katolickich  tajemnica  spowiedzi  obowiązuje  bezwzględne  i  „pod  żadnym

438 M. R. Jasińska, Źródła informacji o popełnionym…, s. 56.

439 Art. 6 ust. 1 i 2 Ustawy z 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze.
440 M. R. Jasińska, Źródła informacji o popełnionym…, s. 56. Chodzi w tym przypadku o informacje,
w posiadanie których wszedł adwokat lub radca prawny pełniący swoją funkcję. „Sąd Najwyższy w
uchwale siedmiu sędziów z 16 czerwca 1994 r. wskazuje, że kodeks postępowania karnego odmiennie
traktuje  tajemnicę  obrońcy  i  adwokata  –  pełnomocnika,  dlatego  należy  zastanowić  się,  czy  można
przesłuchać  pełnomocnika  na  okoliczność  przyznania  się  przed  nim  sprawcy  do  zarzucanego  mu
czynu.  Gdy  adwokat,  niebędący  obrońcą,  dowie  się  o  okolicznościach  mogących  mieć  negatywny
wpływ na sytuacje oskarżonego, uprawnia go to do odmowy składania zeznań, dopóki sąd nie zwolni
go z tajemnicy. Zob. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 10 maja 2010 r., II Akz 96/00,
KZS 2000, nr 5, poz. 4; M. Klejnowska,  Oskarżony jako osobowe źródło informacji o przestępstwie ,
Kraków  2004,  s.  82-84;  R.  Olszewski,  Kumulacja  procesowych  ról  uczestników  polskiego
postępowania karnego, Łódź 2013, s. 162. Zob. również: Uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego
z 16 czerwca 1994 r., I KZP 5/94, OSNKW 1994, nr 7-8, poz. 41; art. 178 pkt 1 k.p.k.
441 M. R. Jasińska, Źródła informacji o popełnionym…, s. 57.

442 Zob. Uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego  z 6 maja 1992 r., I KZP 1/91, OSNKW 1992, nr
7-8,  poz.  46.  Chodzi  w  tym  przypadku  o  poszanowanie  tajemnicy  spowiedzi  na  gruncie  prawa
państwowego.  Konstytucja  bowiem  gwarantuje  każdemu  obywatelowi  możliwość  praktykowania
wybranej religii. Poza tym art. 178 pkt 2 k.p.k. wskazuje na krąg duchownych objętych przepisem. Są
to duchowni udzielający indywidualnej spowiedzi. W przypadku innych duchownych – innych wyznań
–  gdzie  praktykuje  się  spowiedź  powszechną,  maja  obowiązek  zawiadomienia  o  popełnieniu
przestępstwa. Tacy duchowni mieszczą się w zakresie pojęcia „każdy”. 
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warunkiem nie może wyjawić ani słowem ani żadnym znakiem najmniejszej

nawet wiadomości, która została mu zawierzona na spowiedzi”443; 

 lekarz w zakresie zachowania tajemnicy lekarskiej444 - zgodnie z art. 52 ust. 1

nie  wolno  „przesłuchiwać  osób  obowiązanych  do  zachowania  tajemnicy,

stosowanie  do  przepisów  wynikających  z  Ustawy,  jako  świadków  na

okoliczność wypowiedzi osoby, wobec której podjęto czynności wynikające z

ustawy, co do popełnienia przez nią czynu zabronionego pod groźbą kary” 445.

W kodeksie postępowania karnego zakaz przesłuchania lekarza ma natomiast

charakter względny, a przepisy k.p.k. mają charakter lex specialis  względem

powołanej wyżej ustawy.

Społeczny obowiązek zawiadamiania o popełnieniu przestępstwa odnosi się do

tych  przestępstw,  które  są  ścigane  z  urzędu.  Co  za  tym  idzie,  nie  obejmują

przestępstw  ściganych  z  oskarżenia  prywatnego  i  na  wniosek.  M.  R.  Jasińska

zauważyła,  że:  „ograniczenie  wynika  z  ustawowego  założenia  pierwszeństwa  woli

osoby pokrzywdzonej w ściganiu tego rodzaju przestępstw. Uzasadnione jest brakiem

podstaw  do  ingerencji  organu  dopóty,  dopóki  nie  jest  tym  zainteresowany

pokrzywdzony,  skoro ściganie tych  przestępstw zależne  jest  od  jego woli” 446.  Jeśli

istnieją  w  tym  zakresie  obiekcje,  wówczas  ostateczną  decyzję  podejmuje  organ

ścigania447.  Przykładowo  na  komisariat  Policji  zgłasza  się  pokrzywdzony

przestępstwem  z  oskarżenia  prywatnego.  Zażądanie  przez  niego  przyjęcia  skargi

powinno zostać pozytywnie rozpatrzone, tzn. organy ścigania powinny przyjąć jego

skargę i – jeśli istnieje taka potrzeba – zabezpieczyć dowody448.

443 J. Łupiński, Społeczny obowiązek…, s. 135. I dalej: „Przez spowiedź należy rozumieć akt religijny
polegający  na  wyznaniu  przez  penitenta  grzechów  w  celu  uzyskania  rozgrzeszenia.  Odmowa
rozgrzeszenia  pozostaje  jednak  bez  znaczenia  dla  zakazu  dowodowego,  podobnie  jak  brak
upoważnienie do spowiadania czy odejście przez spowiednika ze stanu duchownego.” M. R. Jasińska,
Źródła informacji o popełnionym…, s. 57.

444 Zob. Ustawa z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, Dz. U. 1994, nr 111, poz. 535
z późń. zm.

445 M. R. Jasińska, Źródła informacji o popełnionym…, s. 58-59. Zakaz stosuje się również do lekarzy
będących biegłymi. Zob. również: Postanowienie Sądu Najwyższego z 20 kwietnia 2005 r., I KZP 6/05
OSNKW 2005, nr 4, poz. 39.

446 M.  R.  Jasińska,  Źródła  informacji  o  popełnionym…,  s.  60.  Zob.  P.  Hofmański,  E.  Sadzik,  K.
Zgryzek, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 2, Warszawa 1999, s. 33.

447 Zob. Z. Młynarczyk, Zawiadomienie o przestępstwie…, s. 111.

448 Szerzej: T. Razowski,  O właściwym rozumieniu skargi o wszczęcie postępowania w sprawach o
przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego (art. 488 § 1 k.p.k.) , „Prokuratura i Prawo” 2005,nr 6, s.
153.
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Z uwagi  na fakt,  że  omawiany obowiązek ma charakter  społeczny,  wskazać

należy,  iż  niewywiązanie  się  z  niego  nie  jest  zagrożone  żadną  poważną  sankcją

prawną449.  Podlega  jednak  ocenie  moralnej450.  Oznacza  to,  że  nie  złożenie

zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa może spotkać się z negatywnym odbiorem

społecznym. Osoba, która wiedziała o przestępstwie, a nie zgłosiła tego, może zostać

w sposób bezprecedensowy potraktowana  przez  środki  masowego  przekazu.  Coraz

częściej  piętnują  one  znieczulicę  społeczności,  brak  właściwej  reakcji  osób,

mogących  w  określonych  sytuacjach  (zdarzeniach)  pomóc.  Ponadto  osoby

charakteryzujące  się  wysoka kulturą  i  świadomością  prawną odczuwają  obowiązek

zawiadomienia o przestępstwie właśnie  jako obowiązek,  któremu powinno stać  się

zadość.  Odczuwają  wewnętrzny  obowiązek  „wyrażający  się  w  powinności

poinformowania o tym organów ścigania”451. R. M. Jasińska pisała o takich osobach w

następujący  sposób:  „innymi  słowy,  gdy  społeczeństwo  jest  bardziej  świadome

swoich praw i obowiązków oraz zdaje sobie sprawę z tego, że jakość życia w danej

miejscowości,  gminie,  państwie  uzależniona  jest  w  istocie  od  nich  samych  –  nie

pozostaje bierne w chwili zagrożenia”452.

M.  Lipczyńska  zauważyła,  że  społeczny  obowiązek  zawiadomienia  o

przestępstwie może ulec wzmocnieniu, gdy obywatel wie, że może kogoś złapać na

gorącym  uczynku453.  Świadomość,  że  działa  zgodnie  z  prawem,  jest  elementem

zwiększającym poczucie  bezpieczeństwa.  Poparcie  społeczne  dla  organów ścigania

może  przynieść  owocne  rezultaty,  tzn.  niektóre  z  przestępstw  mogłyby  być

449 Zob.  S.  Stachowiak,  Źródła  informacji  o  popełnionym  przestępstwie  w  polskim  postępowaniu
karnym,  „Prokuratura  i  Prawo”  2005,  nr  2,  s.  29;  K.  T.  Boratyńska,  A.  Górski,  A.  Sakowicz,  A.
Ważny, Kodeks postępowania karnego…, s. 547.

450 Zob.  W.  Grzeszczyk,  Przebieg  postępowania  przygotowawczego  [w:]  Nowa kodyfikacja  karna.
Kodeks postępowania karnego. Krótkie komentarze, z. 5, Warszawa 1997, s. 63.

451 M. R. Jasińska, Źródła informacji o popełnionym…, s. 60.

452 Tamże. I dalej: „Poza tym, jeżeli obywatel wie, że ma za sobą silny aparat w postaci odpowiednich
służb, które będą zawsze stały na straży bezpieczeństwa, oraz że jego zgłoszenie będzie prawidłowo
rozpatrzone, to chętniej i śmielej zawiadamia te jednostki o nieprawidłowościach, które sam odkrył i
którym chciałby zapobiec.  Ważne jest to,  by osoba,  która  spełnia swój obywatelski  obowiązek, nie
miała  wątpliwości,  co  ma  zrobić,  gdy  jest  świadkiem  przestępstwa,  i  aby  nie  bała  się,  że
zawiadomienie o tym organów ścigania spowoduje zagrożenie dla niej samej. Dla każdego człowieka
ważne jest poczucie bezpieczeństwa, które według piramidy potrzeb Maslowa znajduje się na drugiej
pozycji zaraz po potrzebach fizjologicznych.” Tamże, s. 60-61.

453 M. Lipczyńska, Zawiadomienie o przestępstwie…, s. 486.
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niewykryte,  gdyby  nie  pomoc  obywateli454.  Warto  zauważyć,  że  nie  zawsze

zawiadomienie o przestępstwie może być pozytywnie odbierane przez społeczność.

Zdarza się, iż z powodu litości dla sprawcy czy jego rodziny, dochodzi do potępienia

zawiadamiającego.  W efekcie  dochodzi  do  „usprawiedliwienia  niezawiadomienia  o

przestępstwie  bądź  nawet  potępienia  złożenia  takiego  zawiadomienia,  oczywiście

odnosi się  to  do określonych środowisk,  jednak nie powinno stawać się  regułą” 455.

Dobrym przykładem jest dokonanie drobnej kradzieży przez osobę bezdomną. Osoby

będące świadkami zdarzenia mogą potępiać zawiadomienie organów ścigania.

W przypadku art.  304 § 1 k.p.k.  warto  przyjrzeć się  kwestii  odpowiedniego

interpretowania pojęcia „dowiedzenia się o popełnieniu przestępstwa”. Wiedza może

być  z  jednej  strony  związana  z  ogółem  wiarygodnych  wiadomości  o  konkretnym

zdarzeniu przestępczym (popełnienie przestępstwa nie budzi wątpliwości), z drugiej –

dowiedzenie  się  o  popełnionym  przestępstwie  w  znaczeniu  uzyskania  ogólnych

informacji  o  przestępstwie  i  przekazanie  ich  organom  ścigania  „bez  potrzeby  ich

obiektywizowania, wstępnego weryfikowania i oceniania przez zawiadamiającego” 456.

Zawiadamiający  nie  dysponuje  żadną  specjalistyczna  wiedzą  na  temat  popełnienia

przestępstwa,  stąd  należy  przyjąć drugie rozumienie określenia  „dowiedzenie  się  o

popełnieniu  przestępstwa”.  Ponadto  nie  dysponuje  on  żadnym  szczególnym

doświadczeniem w postępowaniu z popełnianiem czynów zabronionych. W związku z

tym  zawiadamiający  nie  może  wstępnie  sprawdzać  okoliczności  konkretnego

zdarzenia.

Dodatkowo  art.  234  k.k.  stanowi  o  tym,  że  osoba  składająca  fałszywe

zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa podlega odpowiedzialności karnej. Chodzi

o  fałszywe  oskarżanie  innej  osoby  o  popełnienie  czynu  zabronionego.  Oskarżenie

musi być jednoznacznie, obiektywnie fałszywe, tzn. niezgodne z rzeczywistością oraz

fałszywie  subiektywne,  tzn.  sprawca  musi  mieć  świadomość,  że  oskarżenie  jest

fałszywe  lub  przewiduje  taką  właśnie  możliwość  (i  na  to  się  godzi)457.  Takie

przestępstwo  jest  uznawane  za  przestępstwo  formalne.  Nie  jest  istotne  to,  czy

454 Zob. A. Gaberle, Dochodzenie wstępne w polskim procesie karnym…, s. 140-141.

455 M. R. Jasińska, Źródła informacji o popełnionym…, s. 61.

456 Tamże, s. 62.
457 Tamże,  s.  63.  Zob.  T.  Bojarski,  A.  Michalska-Warias,  J.  Piórkowska-Flieger,  M.  Szwarczyk,
Kodeks karny. Komentarz, warszawa 2002, s. 609.
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zachowanie sprawcy pozostawiło po sobie jakieś skutki458. Oskarżony ma możliwość

obrony, ale nie może ona polegać na składaniu fałszywych zeznań dotyczących osób

biorących faktycznie udział w danym przestępstwie. Innymi słowy, oskarżony nie ma

prawa  wskazywać  na  osoby  niewinne  jak  na  osoby  biorące  udział  w  danym

zdarzeniu.459

S.  Waltoś,  M.  Lipczyńska,  K.  Dudka,  S.  Cora  wskazali,  że  osoba,  która

dobrowolnie czyni zadość społecznemu obowiązkowi zawiadomienia o przestępstwie,

działa w celu pomocy organom ścigania (całemu wymiarowi sprawiedliwości). Chce

podzielić  się  swoja  wiedzą  na  temat  danego  czynu.  Nie  jest  obowiązkiem

zawiadamiającego sprawdzenia wiadomości o konkretnym zdarzeniu, tzn. tego, czy są

one  obiektywne,  prawdziwe.  Zawiadamiający  musi  kierować  się  pewnym

przewidywaniem co do posiadanych informacji.  Dla niego muszą one cechować się

prymatem  prawdziwości,  tzn.  on  sam  musi  być  przekonany  o  tym,  że  posiada

wystarczającą wiedzę na temat danego zdarzenia, które właściwe organy będą mogły

wykorzystać. M. R. Jasińska pisała w związku z tym, że: „każda informacja, nawet

pogłoska,  plotka,  może być  objęta  zawiadomieniem zgłaszanym przez  daną osobę,

jeżeli w jej świadomości jawi się, że dany czyn został popełniony i jest to według jej

wiedzy  wysoce  prawdopodobne”460.  Każda  informacja  może  być  zawarta  w

zawiadomieniu  wówczas,  gdy  dla  osoby  zawiadamiającej  stała  się  ona  gwarancją

tego, że czyn faktycznie został popełniony.

Konstrukcja  społecznego  obowiązku  zawiadomienia  o  popełnieniu

przestępstwa  posiada  fundament  w  formie  obowiązku  do  dysponowania  przez

zawiadamiającego  posiadaną  przez  niego  wiedzą  dotyczącą  zdarzenia  (popełnienia

czynu  zabronionego).  Stąd  wynika  zobowiązanie:  musi  on  powiadomić  organy

458 Warto jednocześnie zaznaczyć, że oskarżony, „który składając wyjaśnienia w związku z toczącym
się  przeciwko niemu postępowaniem karnym,  fałszywie  pomawia  inną  osobę  o  współudział  w tym
przestępstwie w celu ukrycia tożsamości rzeczywistych współuczestników tego przestępstwa, a nie w
celu własnej  obrony,  wykracza poza  granice  przysługującego mu prawa do obrony i  może ponosić
odpowiedzialność karną z art. 234 k.k.”.  M. R. Jasińska,  Źródła informacji  o popełnionym…,  s. 63.
Zob. Uchwała Sądu Najwyższego z 11 stycznia 2006 r., I KZP 49/05, OSNKW 2006, nr 2, poz. 12.

459 Zob.  art.  238  k.k;  T.  Bojarski,  A.  Michalska-Warias,  J.  Piórkowska-Flieger,  M.  Szwarczyk,
Kodeks…, s. 616; Wyrok Sądu Najwyższego z 14 września 2004 r., IV KK 129/04, LEX nr 137755.

460 M.  R.  Jasińska,  Źródła  informacji  o  popełnionym…,  s.  64.  I  dalej:  „Natomiast  jeżeli  taka
informacja  skierowana  do  organów  postępowania  przygotowawczego  będzie  z  góry  przez
zawiadamiającego odbierana  jako  nieprawdziwa bądź  będzie  miała  na  celu  skierowanie  świadomej
fałszywej  informacji,  która  jedynie  ma  doprowadzić  do  zbędnych  czynności  podejmowanych  przez
organy, to takie działanie będzie skutkować odpowiedzialnością karną wobec zawiadamiającego […].”

134



ścigania.  Koniecznością  jest  spełnienie  przez  zawiadamiającego  następującego

warunku: przekazywane informacje muszą być prawdziwe (zawiadamiający jest tego

świadomy). S. Cora w tej kwestii stwierdza, że w gestii zawiadamiającego nie leży

badanie  kwestii  podmiotowych,  związanych  ze  sprawcą  przestępstwa,  konkretnym

zawinieniem,  a  także  analizowanie  wszelkich  innych  okoliczności  danego

zdarzenia461.  Cel  zawiadamiającego  jest  właściwie  jeden:  doniesienie  organom

ścigania o fakcie popełnienia przestępstwa.

Społeczny obowiązek zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa może odnosić

się  do dwóch pojęć:  przestępstwa i  czynu zabronionego (jest  to  pojęcie szersze od

przestępstwa)462. M. R. Jasińska przychyliła się jednak do poglądu, zgodnie z którym

pojęcie  przestępstwa  należy  interpretować  jako  czyn  bezprawny.  Należy  go  objąć

społecznym obowiązkiem wynikającym z k.p.k. Przepis ten ma służyć „ochronie dóbr

prawnych  określonych  w  ustawach  karnych  w  sytuacji  zagrożenia,  a  zagrożenie

istnieje  obiektywnie  ,  niezależnie  od  tego,  czy  ich  sprawcy będą  odpowiadać,  jak

również  niezależnie  od  tego,  czy  można  uznać  ich  za  winnych  popełnienia

przestępstwa”463.  W  przypadku  bezpieczeństwa  powszechnego  istotne  jest  to,  czy

doszło do zagrożenia (tzn. zagrożenie występuje faktycznie). Element podmiotowy w

ogóle  nie  jest  brany  pod  uwagę.  Ustawodawca  wziął  pod  uwagę  możliwość  nie

dysponowania odpowiednią wiedzą przez podmiot będący zawiadamiającym. Oznacza

to,  że  podmiot  zawiadamiający  o  popełnieniu  przestępstwa  może  nie  posiadać

informacji,  na  podstawie  których  danej  osobie  będzie  można  przypisać  winę  za

powstanie zagrożenia464. 

Społeczny  obowiązek  zawiadomienia  o  przestępstwie  nie  wiąże  się  z  żadnymi

ramami czasowymi (ustawodawca takich  nie  wskazał).  Reasumując opowiadam się

jednak za następującym stanowiskiem: informacja na temat popełnienia przestępstwa

musi  dotrzeć  do  organów  ścigania  w  możliwie  najkrótszym  czasie.  Im  później

zawiadomienie zostanie złożone, tym większe ryzyko, że ślady przestępstwa zostaną

zatarte lub uszkodzone. Innymi słowy, skuteczność organów ścigania jest uzależniona

od czasu otrzymania informacji o popełnieniu przestępstwa465.

461 S. Cora, Podstawy społecznego obowiązku zawiadomienia…, s. 689.
462 M. R. Jasińska, Źródła informacji o popełnionym…, s. 65.
463 Tamże.
464 Zob. J. Łupiński, Społeczny obowiązek…, s. 141.
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3.2.1.2. Prawny obowiązek zawiadomienia

Zawiadamiać o popełnieniu przestępstwa muszą także instytucje państwowe i

samorządowe (na mocy art.  304 § 2 k.p.k.),  które w związku ze swą działalnością

dowiedziały  się  o  popełnieniu  przestępstwa  ściganego  z  urzędu 466.  Inaczej  rzecz

ujmując,  na  instytucjach  państwowych  i  samorządowych  ciąży  obowiązek

zawiadomienia  o  przestępstwie,  jeśli  doszło  do  niego  w  ramach  ich  struktur 467.

Prawny  obowiązek  denuncjacji  istnieje  w  tym  zakresie,  jaki  został  wyraźnie,

jednoznacznie ustanowiony przez prawodawcę468.

Instytucja,  wewnątrz  której  doszło do popełnienia  przestępstwa,  informuje  o

tym prokuratora lub Policję. Kodeks – obok obowiązku zawiadomienia – nakłada na

instytucje  także  powinność  przedsięwzięcia  niezbędnych  czynności  do  czasu

przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten

organ  stosownego  zarządzenia,  aby  nie  dopuścić  do  zatarcia  śladów  i  dowodów

przestępstwa. Niedopełnienie tego przykazu wiąże się natomiast z odpowiedzialnością

karną469.

Prawny obowiązek zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa spoczywa także

na  organach  inspekcji  i  kontroli  (np.  NIK,  kontroli  skarbowej).  W  razie

uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia Najwyższa Izba

465 Szerzej  na  temat  dalszych  obowiązków osoby  zawiadamiającej  (m.  in.  o  tzw.  małym świadku
anonimowym): M. R. Jasińska, Źródła informacji o popełnionym…, s. 66-70.

466 Oprócz  „niezwłocznego  zawiadomienia  o  przestępstwie  prokuratora  lub  Policji,  wymienione
instytucje  są  zobowiązane  do  przedsięwzięcia  niezbędnych  czynności  do  czasu  przybycia  organu
powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia,
aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.” K. Marszał, J. Zagrodnik, R. Koper, K.
Zgryzek (red.), Proces…, s. 506.

467 Musi to być jednocześnie przestępstwo kwalifikowane jako „ścigane z urzędu”. Por. P.  Kardas,
Odpowiedzialność  za  nadużycie  władzy  publicznej  w  przypadku  niezawiadomienia  o  popełnieniu
przestępstwa, „Prokuratura i Prawo” 2007, nr 7-8, s. 5-41.

468 Wyjątkiem  jest  art.  240  k.k.  Z  niego  wynika,  iż  na  każdym  obywatelu  spoczywa  obowiązek
złożenia  zawiadomienia  do  upoważnionego  organu,  jeśli  posiada  wiedzę  o  najpoważniejszych
przestępstwach (np. zabójstwie).

469 Zgodnie z art. 231 k.k. „właściwy funkcjonariusz publiczny (osoba pełniąca funkcję kierowniczą
lub ponosząca z innego tytułu szczególną odpowiedzialność za działalność określonej instytucji) może
być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za niedopełnienie obowiązków we wskazanym zakresie.”
K. Marszał, J. Zagrodnik, R. Koper, K. Zgryzek (red.), Proces…, s. 506.

136



Kontroli  zawiadamia  organ powołany do ścigania  przestępstw lub  wykroczeń oraz

informuje  o  tym  kierownika  jednostki  kontrolowanej  lub  kierownika  jednostki

nadrzędnej i właściwy organ państwowy lub samorządowy470.

Warto podkreślić, że również sąd w określonej sytuacji będzie musiał wypełnić

omawiany obowiązek. Przykładowo, gdy doszło do złożenia fałszywych zeznań (art.

233 k.k.),  czy  próbowano udzielić  korzyści  majątkowej471 ławnikowi  w związku  z

pełnioną przez niego funkcją (art. 229 k.k.).

Prawny obowiązek zawiadomienia o popełnionym przestępstwie wynika z art.

304 § 2 k.p.k. i dotyczy instytucji państwowych i samorządowych, „które w związku

ze  swoją  działalnością  dowiedziały  się  o  popełnieniu  przestępstwa  ściganego  z

urzędu”472.  Są  one  zobowiązane  niezwłocznie  zawiadomić  o  tym  prokuratora  lub

policję,  a  także  przedsięwziąć  niezbędne  czynności  do  czasu  przybycia  organów

ścigania (które są powołane do ścigania przestępstw) albo do czasu wydania przez ten

organ  właściwego  zarządzenia.  Ważne  jest  to,  by  nie  doszło  do  zatarcia  śladów i

dowodów przestępstwa. 

Konieczna  staje  się  odpowiedź  na  pytanie:  czy  każda  osoba  pracująca  w

instytucji  zobowiązanej  do  składania  zawiadomienia  o  przestępstwie  będzie

obarczona prawnym obowiązkiem zawiadomienia o przestępstwie? Pojęcia instytucji,

instytucji  państwowej,  instytucji  samorządowej  zostało  wyjaśnione  przez  M.  R.

Jasińską473.  Na  potrzeby  niniejszej  pracy  konieczne  jest  wskazanie,  że  podmiotem

zobowiązanym do złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa jest kierownik

danej  instytucji  lub  pracownik,  na  którego  taki  obowiązek  został  nałożony  na

podstawie  przepisów szczegółowych.  Ponadto:  „do  spełnienia  obowiązku  powinno

dojść  natychmiast,  od  razu  po  fakcie  uświadomienia  sobie  przez  pracownika,  że

doszło do popełnienia przestępstwa”474.  Jeśli  zobowiązane podmioty państwowe lub

samorządowe  nie  zrealizują  swojego  obowiązku,  wówczas  mogą  ponosić

odpowiedzialność;  zgodnie z  art.  304 § 2 k.p.k.475.  Podstawą odpowiedzialności  za

470 Art. 63; Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, Dz. U. z 2020 r. poz. 1200.
471 Por. P. Starzyński,  Zabezpieczenie majątkowe w postępowaniu przygotowawczym ,  „Prokuratura i
Prawo” 2005, nr 7-8, s. 35-69.
472 Tamże, s. 83.
473 Tamże, s. 83-84.

474 Tamże. Zob. Z. Młynarczyk, Zawiadomienie o przestępstwie…, s. 112.

475 Przepis ten wskazuje na nadużycie władzy publicznej. Zob. art. 231 k.k.
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nadużycie władzy publicznej jest zamach wewnętrzny na prawidłowe funkcjonowanie

organów  państwowych;  w  szczególności  w  aspekcie  zasad  legalizmu  i

praworządności.  Prawny obowiązek zawiadomienia o popełnionym przestępstwie w

odniesieniu do instytucji państwowych i samorządowych ewoluował476.

Prawny  obowiązek  denuncjacji  „czerpie  sens  i  uzasadnienie  z  możliwości

skutecznego  egzekwowania  określonej  w  nim  powinności  poprzez  wymierzenie

sankcji  za  jego  nieprzestrzeganie”477.  Dużo  częściej  w  literaturze  przedmiotu

akcentuje  się  konsekwencje  niewypełnienia  omawianego obowiązku niż  obowiązek

złożenia  zawiadomienia.  Z  art.  19  k.p.k.478 wynikają  określone  negatywne

konsekwencje dla osób, które były zobowiązane do złożenia zawiadomienia,  a tego

nie  zrobiły.  Z  kolei  z  art.  231  k.k.  wynika  konkretna  odpowiedzialność  karna 479.

Artykuł 304 § 2 k.p.k. konkretyzuje znamiona czynu zabronionego w części,  która

określa podmiot czynu zabronionego („znamiona modalne przekroczenia uprawnień

oraz niedopełnienia obowiązku konkretyzujące właściwe znamię czynnościowe ujęte

jako działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego oraz płaszczyznę strony

podmiotowej,  czyli  przedmiot  świadomości  i  woli  sprawcy niezawiadamiającego o

popełnieniu przestępstwa właściwych organów”)480.

Z  tematyką  odpowiedzialności  prawnej  instytucji  państwowych  i

samorządowych  łączy  się  kwestia  odpowiedzialności  ponoszonej  przez

funkcjonariusza  publicznego,  działającego  na  szkodę  interesu  publicznego  bądź

prywatnego przez przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków. Wymaga

to  sprecyzowania  źródła  obowiązku  lub  uprawnień  posiadanych  przez  niego481.

Obowiązek, jaki ciąży na funkcjonariuszu publicznym, może mieć charakter ogólny,

tzn. odnosi się on do wszystkich podmiotów, które są funkcjonariuszami publicznymi.

Poza tym obowiązek złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa może mieć

charakter  szczegółowy,  tzn.  odpowiedzialność  karna  jest  ograniczana  do  pewnej

kategorii  funkcjonariuszy  publicznych.  Istnieje  jeszcze  jeden  rodzaj

odpowiedzialności  funkcjonariuszy,  który  ujawnia  się  w  postaci  obowiązku

476 M. R. Jasińska, Źródła informacji o popełnionym…, s. 86-87.
477 Tamże, s. 87.
478 Dotyczy uchybienia działalności instytucji.
479 Zob. P. Hofmański, E. Sadzik, E. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego…, s. 29.
480 Art. 231 k.k.
481 Zob. Wyrok Sądu Najwyższego z 23 kwietnia 1977 r., VI KRN 70/77, OSNKW 1977, nr 6, poz.
63.
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indywidualnego  (wiąże  się  on  z  koniecznością  wykonania  określonych  czynności

poleconych  funkcjonariuszowi  publicznemu  przez  osobę  do  tego  uprawnioną). 482

Przypisanie  odpowiedzialności  konkretnemu  funkcjonariuszowi  wymaga:  po

pierwsze,  wskazania  (ustalenia)  treści  jego  obowiązków;  po  drugie,  wymaga

wskazania  (ustalenia)  źródła  jego  obowiązków;  po  trzecie  –  oceny,  czy  dane

zachowanie naruszyło któryś z nakazów483.

Przekraczanie  uprawnień  lub  niedopełnianie  obowiązków  przez

funkcjonariusza  publicznego  łączy  się  z  art.  7  Konstytucji  RP.  Została  w  nim

wyrażona zasada legalizmu. Zobowiązuje ona organy władzy publicznej do działania

na podstawie prawa oraz w granicach prawa. Jak wskazała M. R. Jasińska: „znamiona

strony  przedmiotowej  zostały  ukształtowane  na  zasadzie  komplementarności,  gdyż

kryminalizują  sytuację  działania  funkcjonariusza  publicznego  wykraczającą  poza

zakres przyznanych mu uprawnień, jak również brak określonego działania, gdy do

takiego  działania  był  zobowiązany”484.  Z  jednej  strony  wskazany  przepis

kryminalizuje wszelkie działania, które wykraczają poza uprawnienia posiadane przez

funkcjonariusza publicznego, z drugiej  zaś – brak podjęcia przez niego działań,  do

których  jest  zobowiązany.  Przekroczenie  uprawnień  odnosi  się  również  do  tych

czynności, które mieszczą się w zakresie uprawnień funkcjonariusza, ale zostały przez

niego podjęte w przypadku braku podstawy faktycznej bądź prawnej. Niedopełnienie

obowiązków  może  z  kolei  łączyć  się  z  nienależytym  ich  wykonaniem 485.  Należy

dokonać odpowiedniej oceny zachowania funkcjonariusza publicznego na podstawie

standardów postępowania486. W literaturze często podejmuje się kwestię popełnienia

482 M. R.  Jasińska,  Źródła informacji  o  popełnionym…,  s.  87.  Zob.  M. Bielski,  Odpowiedzialność
karna  sędziego  za  przestępstwo  urzędnicze  niedopełnienia  prawnego  obowiązku  zawiadomienia  o
popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, PS 2007, nr 6, s. 37.
483 Zob. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 9 lutego 2000 r., II Aka 252/99, KZS 2000, nr 4,
poz. 40; wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 28 września 2000 r., II Aka 133/00, KZS 2000, nr 1,
poz. 43; postanowienie Sądu Najwyższego z 25 lutego 2003 r., WK 3/03, OSNKW 2003, nr 5-6, poz.
53;  wyrok Sądu Najwyższego z  19 listopada 2004 r.,  III  KK 81/04,  LEX nr  141348;  wyrok Sądu
Najwyższego z 23 kwietnia 1977 r., VI KRN 70/77, OSNKW 1977, nr 6, poz. 63.
484 M. R. Jasińska, Źródła informacji o popełnionym…, s. 88.
485 Zob. P. Kardas, Odpowiedzialność za nadużycie władzy publicznej… , s. 16.

486 M. R. Jasińska wskazała na rolę standardu postępowania. Zob. M. R. Jasińska, Źródła informacji o
popełnionym…, s. 88; Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 9 lutego 2000 r., II AKa 252/99, KZS
2000, nr 4, poz. 43. Zob. również: art. 231 k.k.; R. Dębski,  Pozaustawowe znamiona przestępstwa. O
ustawowym charakterze norm prawa karnego i znamionach typu czynu zabronionego nie określonych
w ustawie, Łódź 1995, s. 124 i n.
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przez funkcjonariusza publicznego błędu487. Z kolei A. Zoll wskazał na to, że pewne

obowiązki  mogą  wynikać  z  istoty  pełnienia  określonej  funkcji  funkcjonariusza

publicznego488.

R. Zawłocki stwierdził, że prawny obowiązek określony w art. 304 § 2 k.p.k.

jest  szczególnym  obowiązkiem,  jaki  spoczywa  na  każdym  funkcjonariuszu

publicznym489.  Istnieje  dwóch  adresatów  omawianego  obowiązku.  W  ujęciu

procesowym  osobą  zobowiązaną  do  złożenia  zawiadomienia  o  przestępstwie  jest

kierownik instytucji  lub pracownik szczególnie  odpowiedzialny   (nie  ma przy  tym

znaczenia  czy  jest  funkcjonariuszem  publicznym  czy  nie).  W  ujęciu

materialnoprawnym  do  odpowiedzialności  może  zostać  pociągnięty  szerszy  krąg

podmiotów490.  To  pierwsze  ujęcie  –  procesowe  –  jest  bardziej  adekwatne  do

rzeczywistości. Zgodnie z nim tylko osoby, które są reprezentantami danej instytucji

bądź  odpowiadają  za  jej  prawidłowe funkcjonowanie,  mogą  zostać  pociągnięte  do

odpowiedzialności.  Są  one  zobowiązane  do  wywiązywania  się  z  nałożonych  na

instytucje  zobowiązań.  Dzieje się tak dlatego, że wybrane osoby reprezentują daną

instytucje  na zewnątrz,  w szerokim środowisku społecznym. Jeśli  są  gospodarzami

owych  instytucji,  wówczas  należy  przyjąć,  że  muszą  kontaktować  się  z  organami

ścigania.

W związku z tym, istotne jest określenie, wskazanie konkretnych podmiotów

działających  w  imieniu  instytucji  państwowych  bądź  samorządowych,  które  będą

rozliczane z wypełniania swoich obowiązków; a jednym z nich jest zawiadamianie o

popełnieniu przestępstwa. Istnieje krąg podmiotów, które będą rozliczane za ciążące

na  nich  zobowiązania.  Jednocześnie  takiej  odpowiedzialności  nie  da  się  uniknąć:

„funkcjonariusz  publiczny,  który  nie  jest  zobowiązany  do  zawiadomienia  o

popełnieniu  przestępstwa,  nie  może  z  oczywistych  powodów  przez  zaniechanie

naruszyć normy nakazującej zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, mimo że ma

status  funkcjonariusza  publicznego”491.  Dysponowanie  statusem  funkcjonariusza

publicznego  będzie  czynnikiem  determinującym  możliwość  pociągnięcia  osoby

487 Zob. R. Zawłocki, Błąd funkcjonariusza publicznego…, s. 1023 i n.

488 Zob. A. Zoll, Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, Kraków 1999, s. 778-779.

489 R. Zawłocki, Błąd funkcjonariusza publicznego…, s. 1028.

490 Zob. P. Kardas, Odpowiedzialność za nadużycie władzy publicznej… , s. 21-22.

491 M. R. Jasińska, Źródła informacji o popełnionym…, s. 90.
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zobowiązanej  do zawiadomienia  o  odpowiedzialności  karnej  na podstawie  art.  231

k.k.,  w sytuacji  gdy nie  wypełni  ona swojego obowiązku.  Adresatem art.  304 §  2

k.p.k.  jest  „szczególna  grupa  osób  związanych  z  instytucją  państwową  lub

samorządową, a nie każdy funkcjonariusz publiczny wykonujący obowiązki w ramach

tej instytucji”492.

Obowiązek  zawiadomienia  o  popełnieniu  przestępstwa  ciąży  głównie  na

kierowniku danej instytucji państwowej lub samorządowej. Może ciążyć również na

pracowniku owej instytucji, gdy został on upoważniony do działania w ramach owej

instytucji,  tzn.  do  działania  w  jej  imieniu.  Ponosi  wówczas  odpowiedzialność  za

prawidłowe  funkcjonowanie  instytucji,  w  której  imieniu  wykonuje  określone

obowiązki.  W  przypadku,  gdy  inni  pracownicy  dowiedzieli  się  o  popełnieniu

przestępstwa  –  i  są  oni  jednocześnie  odpowiedzialni  „fragmentarycznie”  za

działalność owej instytucji – wówczas muszą zgłosić ten fakt kierownikowi493. 

Sąd Najwyższy w wyroku z 12 lutego 2008 roku494 wskazał, że niewykonanie

nakazu,  jaki  został  przewidziany  w  art.  304  §  2  k.p.k.,  może  być  uznany  za

przestępstwo stypizowane w art. 231 § 1 lub 2 k.k. w sytuacji, gdy „funkcjonariusz

publiczny zobowiązany na podstawie tego przepisu do denuncjacji nie zawiadamia o

przestępstwie ściganym z urzędu, pomimo świadomości, że je popełniono, oraz gdy

sam ma świadomość tego, iż przekracza uprawnienia lub nie dopełnia obowiązków i

492 Tamże.  I  dalej:  „Zobowiązanie  do  zawiadomienia  o  popełnionym  przestępstwie  nałożone  na
konkretnego  funkcjonariusza  publicznego  będzie  zależało  od  regulacji  odnoszących  się  do  zasad
funkcjonowania  danej  instytucji  państwowej  bądź  samorządowej.  Będzie  to  dotyczyć  zarówno
uregulowań ustawowych,  jak i  podstawowych oraz  regulacji  wewnętrznych danej  instytucji,  w tym
także  aktów  jednostkowych  w  postaci  decyzji  lub  poleceń,  których  treścią  jest  zobowiązanie
konkretnej osoby do wypełnienia obowiązku informacyjnego. Należy zatem najpierw wskazać, że dana
osoba  funkcjonująca  w  ramach  instytucji  państwowej  lub  samorządowej  była  zobowiązana  do
zawiadomienia  po  wtóre,  że  sprawca  zaniechania  wypełnienia  takiego  obowiązku  miał  status
funkcjonariusza publicznego.”
493 „[…]  niedopełnienie  obowiązku  stypizowanego  w  art.  304  §  2  k.p.k.  przez  funkcjonariusza
publicznego stanowi przestępstwo niedopełnienia obowiązku służbowego, który jest wyrażony w art.
231 k.k., oczywiście jedynie w sytuacji, gdy taki obowiązek mieścił się w zakresie jego obowiązków
ogólnych, szczególnych czy indywidualnie na niego nałożonych.” M. R. Jasińska, Źródła informacji o
popełnionym…, s. 91. Zob. L. Hochberg, Przestępstwo niezawiadomienia władzy o przestępstwie, WPP
1953,  nr  4,  s.  324;  J.  Miklos,  Z.  Sobolewski,  Prawny  obowiązek  zawiadomienia  o  popełnionym
przestępstwie,  Prob.  Krym.  1967,  nr  66,  s.  153;  J.  Tylman,  Zasada  legalizmu  w  procesie  karnym,
Warszawa 1965, s. 144; J. Tylman, Glosa do uchwały 7 sędziów SN z 16 maja 1967 r., VI KZP 27/67,
NP. 1968, nr 11, s. 1722; Wyrok Sądu Najwyższego z 19 listopada 1959 r.,  III K 239/59, OSN PG
1960, nr 7, poz. 122; wyrok Sądu Najwyższego z 13 stycznia 1962 r., III K 989/61, NP. 1962, nr 12, s.
1693-1696.

494 Wyrok Sądu Najwyższego z 12 lutego 2008 r., WA 1/08, OSNKW 2008, nr 4, poz. 31.
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przez  to  działa  na  szkodę  interesu  publicznego  lub  prywatnego”495.  Na

funkcjonariuszach  publicznych  ciąży  dużo  większa  odpowiedzialność,  niż  w

przypadku  innych  osób.  Głównie  z  takiego  powodu,  że  pełnią  oni  funkcje  osób

zaufania publicznego. Co za tym idzie, od nich zależy, w jaki sposób dana instytucja

będzie  odbierana  przez  społeczeństwo.  Stąd  wymaga  się  od  nich  dużo  większego

zaangażowania i odpowiedniego wykonywania swojej roli oraz przydzielonych zadań.

Funkcjonariusz  publiczny  powinien  odznaczać  się  nienaganną  prezencją  i

charakterem,  prawidłowo  wykonywać  swoje  obowiązki,  „dając  tym  samym

świadectwo  prawidłowego  funkcjonowania  instytucji,  w  której  szeregi  się  zalicza,

oraz  gwarantując  własnym  postępowaniem  prawidłowość  wykonywanych

obowiązków”496.

Obowiązek zawiadomienia o przestępstwie, co warto podkreślić, nie spoczywa

na szeregowych pracownikach497. Nie powinno się także utożsamiać pojęć „instytucja

państwowa” i „funkcjonariusz publiczny”. Ponadto prawny obowiązek zawiadomienia

o  przestępstwie  należy  traktować  jako wyjątek  od  obowiązku społecznego –  który

został  przeze  mnie  zaprezentowany  na  początku  tego  podrozdziału.  Norma  o

charakterze  wyjątku  nie  powinna  być  rozszerzana.  Zrobiłby  to  sam  ustawodawca,

gdyby taka była jego intencja.498

Prawny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie odnosi się do sytuacji, gdy

dany  organ  (państwowy,  samorządowy)  dowie  się  o  tym  w  toku  podejmowanej

działalności.  B.  Szyprowski  określenie  „w  związku  z  prowadzoną  działalnością”

odniósł:  po pierwsze,  do informacji  mogących godzić  bezpośrednio w dobro danej

instytucji; po drugie, do informacji o przestępstwach ściganych z urzędu (o których

niektóre  osoby  mogły  dowiedzieć  się  zupełnie  przypadkowo,  np.  wykonując

czynności ustawowe)499.

Chwila,  od  której  bieganie  czas  na  zawiadomienie  o  przestępstwie,  jest

uwarunkowana stanem świadomości konkretnego funkcjonariusza. Musi pojawić się

w niej  przekonanie  –  na  podstawie  pewnych  faktów –  o  tym,  że  mogło  dojść  do

495 M. R. Jasińska, Źródła informacji o popełnionym…, s. 91. 

496 Tamże.

497 Zob. R. Zawłocki, Błąd funkcjonariusza publicznego…, s. 1028.
498 Zob. K. Opałek, J. Wróblewski, Zagadnienia teorii prawa, Warzawa 1969, s. 262.
499 B.  Szyprowski,  Uzasadnione  podejrzenie  popełnienia  przestępstw  jako  faktyczna  przesłanka
wszczęcia postepowania przygotowawczego, „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 3, s. 136-137.
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popełnienia  czynu  zabronionego.  Instytucje  państwowe i  samorządowe już  na  tym

etapie muszą posiadać dowody uzasadniające popełnienie przestępstwa. 500 

W związku z powyższym prawny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie

ciąży na instytucjach państwowych i samorządowych od chwili, w której dowiedziały

się one o jego popełnieniu501.  Wskazane podejście posiada jedną wadę: cechuje się

wysokim  stopniem  subiektywizmu.  Świadomość  o  tym,  że  zostało  popełnione

przestępstwo, może u jednych osób pojawić się szybciej, a u innych później. Czas ten

jest  zmienny  w  zależności  od  cech,  predyspozycji,  doświadczenia  konkretnej

jednostki. Świadomość ta może w ogóle się nie pojawić. Poleganie na subiektywnej

ocenie  dokonanej  przez  konkretnego  człowieka  mogłoby  doprowadzić  w  wielu

przypadkach  do  zaniechania  zgłoszenia  czynu  zabronionego.  Niektóre  struktury

organizacyjne,  w  których  pracują  ludzie,  mogą  odznaczać  się  wysokim  stopniem

patologiczności.  Tzn.  istnieje  wysokie  prawdopodobieństwo  błędnego,  celowego

ukształtowania  w  ludziach  świadomości,  że  dane  czyny  wcale  nie  są  sprzeczne  z

prawem.  M.  R.  Jasińska  stwierdziła  w  związku  z  tym,  że:  „gdyby  wiązać

odpowiedzialność  funkcjonariusza  z  ukształtowaniem  się  w  jego  świadomości,  że

doszło do popełnienia przestępstwa, mogłoby to nigdy nie nastąpić, gdyż dla niego

takie zachowania (w jego świadomości) mogłyby nie stanowić przestępstwa i w tej

sytuacji nigdy nie popełniłby przestępstwa, gdyż idąc tym tokiem rozumowania, nie

miałby  świadomości  powstania  obowiązku  zawiadomienia”502.  Trafnie  więc

dostrzeżono,  że  w  świadomości  konkretnego  funkcjonariusza  może  w  ogóle  nie

powstać świadomość obowiązku zawiadomienia o przestępstwie. Z tego względu, że

sam sobie tego nie uświadomi.

O aktualizacji obowiązku denuncjacji nie może decydować subiektywna ocena

dokonywana przez indywidualnego funkcjonariusza. Musi być zatem obiektywna oraz

przewidywalna,  tzn.  w  konkretnych  sytuacjach  ludzie  po  prostu  wiedzą,  że  muszą

dany  fakt  zgłosić,  bowiem  stanowi  przestępstwo.  Instytucje  państwowe  i

samorządowe powinny stwarzać możliwość rozpoznania przez osoby, które działają

wewnątrz nich, czynu zabronionego.

500 Zob. Z. Gostyński, J. Bratoszewski, L. Gardocki, S. M. Przyjemski, R. A. Stefański, S. Zabłocki,
Kodeks  postępowania  karnego.  Komentarz ,  Warszawa  2004,  t.  2,  s.  327;  S.  Cora,  Z  problematyki
zawiadomienia o przestępstwie [w:] Aktualne problemy prawa i procesu karnego. Księga pamiątkowa
ofiarowana Profesorowi Janowi Grajewskiemu , red. M. Płachta, GSP, t. 11, Gdańsk 2003, s. 269.
501 Zob. P. Kardas, Odpowiedzialność za nadużycie władzy publicznej… , s. 32.
502 M. R. Jasińska, Źródła informacji o popełnionym…, s. 93.
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Na  instytucje  nie  zostały  nałożone  żadne  dodatkowe  elementy,  których

zadaniem  byłoby  sprecyzowanie  obowiązku  wskazanego  w  art.  304  §  2  k.p.k.

Spełnienie  obowiązku  wyrażonego  w  tym  właśnie  przepisie  powinno  nastąpić  w

sytuacji,  gdy zakres ujawnionych informacji o przestępstwie pozwala stwierdzić, że

„standardowy, wzorcowy podmiot uznałby je  za  dostatecznie uprawdopodobniające

popełnienie przestępstwa”503. Odpowiedzialność za nadużycie władzy pojawia się w

związku  z  niezawiadomieniem  o  popełnieniu  przestępstwa.  Istotne  przy  tym  jest

wykazanie, że w rzeczywistości dotyczącej konkretnej sprawy taki obowiązek uległ

aktualizacji.  Artykuł  231  k.k.  kryminalizuje  zachowania,  które  opierają  się  na

działaniu  na  szkodę  interesu  publicznego  lub  prywatnego,  co  związane  jest  z

przekroczeniem  uprawnień  lub  niedopełnieniem  obowiązków,  spoczywających  na

wybranych funkcjonariuszach (np. kierowniku)504. Podstawa odpowiedzialności karnej

jest  następująca:  nie  jest  to  jakiekolwiek działanie  funkcjonariusza  publicznego  na

szkodę interesu publicznego bądź prywatnego, lecz „takie działanie na szkodę tych

interesów, jakie  stanowi konkretyzację przekroczenia uprawnień lub  niedopełnienia

obowiązków”505.

Powstanie  obowiązku  zawiadomienia  o  popełnieniu  przestępstwa  jest

uzależnione  od  dwóch  kluczowych  przesłanek.  Pierwsza  z  nich  mówi  o  istnieniu

okoliczności  wskazujących  na  popełnienie  przestępstwa  ściganego  z  urzędu.

Natomiast druga – o dowiedzeniu się przez instytucje państwowe i  samorządowe o

popełnieniu takiego przestępstwa. Z czego: „dowiedzenie się powinno mieć miejsce w

związku z prowadzoną działalnością przez daną instytucję, a ponadto musi wystąpić

po stronie osób działających w ramach instytucji świadomość, że rzeczywiście zostało

popełnione przestępstwo”506. Przypisanie przestępstwa, na jakie wskazuje art. 231 § 1

lub 2 k.k. jest uwarunkowane od ustalenia strony podmiotowej i zawsze odnosi się do

całości  postępowania  sprawcy.  Funkcjonariusz  publiczny  „musi  obejmować  swym

zamiarem zarówno przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków, jak i to,

503 M. R. Jasińska,  Źródła informacji o popełnionym…,  s. 93. Zob. Wyrok Sądu Najwyższego z 16
grudnia 1980 r., II CR 533/80, OSNC 1981, nr 7, poz. 138.
504 Mówi o tym następujące postanowienie SN: postanowienie SN z 23 kwietnia 1977 r.,  VI KRN
70/77, OSNKW 1977, nr 6, poz. 63.
505 M. R. Jasińska, Źródła informacji o popełnionym…, s. 93. Zob. Postanowienie Sądu Najwyższego
z 25 lutego 2003 r., WK 3/03, OSNKW 2003, nr 5-6, poz. 53.
506 M. R. Jasińska, Źródła informacji o popełnionym…, s. 94.
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że  działa  na  szkodę  interesu  publicznego  lub  prywatnego”507.  Niezawiadomienie  o

popełnieniu  przestępstwa wskazane w art.  304 § 2 k.p.k.  może być przestępstwem

stypizowanym w art. 231 § 1 lub 2 k.k. wtedy, gdy funkcjonariusz publiczny, który

zobowiązany jest  do denuncjacji,  nie zawiadamia organów ścigania o przestępstwie

ściganym  z  urzędu,  jak  również  wtedy,  gdy  sam  ma  świadomość,  że  przekracza

uprawnienia  lub  nie  dopełnia  ciążących  na  nim  obowiązków  (i  wiąże  się  to  z

powstaniem szkody w interesie publicznym lub prywatnym).

Zawiadomienie  o  popełnieniu  przestępstwa  powinno  zostać  złożone  przez

każdego,  kto  jest  do tego uprawniony (np.  kierownik instytucji).  Z  drugiej  strony,

zawiadomienie złożone przez  osobę nieupoważnioną,  która działa  jednak z ramach

instytucji  (tzn.  wykonuje  w jej  ramach  swoje obowiązki),  należy  uznać  za  ważne.

Osoba ta  spełniła  ważny obowiązek,  ale  nie  można go traktować  jako tego,  który

będzie miał swój prawny wydźwięk. Inaczej rzecz ujmując, osoba pracująca w ramach

instytucji  państwowej  bądź  samorządowej  (jednocześnie  niebędącej  kierownikiem

owej  instytucji)  może  zgłosić  fakt  dokonania  przestępstwa  (jeśli  tak  nakazuje  jej

świadomość,  wiedza,  doświadczenie),  ale  nie  będzie  to  traktowane  jako spełnienie

obowiązku  prawnego.  Taki  obowiązek  spoczywa  na  instytucjach  jako  bytach

abstrakcyjnych,  działających  pod  przewodnictwem  konkretnych  osób 508.  Jeśli  zaś

zawiadomienie  o  popełnieniu  przestępstwa  składa  sama  instytucja  w  związku  z

wykryciem działań na jej szkodę, to ona jest zobowiązana do złożenia go (zgodnie z

tzw. teorią organów509).

Instytucje państwowe i  samorządowe są również zobowiązane do wykonania

określonych  czynności,  które  są  związane  z  zabezpieczeniem  śladów  i  dowodów

przestępstwa.  Dowodów  jednoznaczne  przemawiających  za  wystąpieniem  czynu

zabronionego. Czynności te mogą polegać m. in. na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia

w postaci niedopuszczenia do niego osób postronnych (niezwiązanych z popełnieniem

przestępstwa),  uniemożliwianiu  zmiany  położenia  zwłok,  ogrodzeniu  terenu,

507 Tamże.

508 Zob. A. Ziębiński, Sąd jako adresat prawnego obowiązku denuncjacji…, s. 201.

509 W. Daszkiewicz, Pokrzywdzony przestępstwem…, s. 184; A. Ziębiński, Sąd jako adresat prawnego
obowiązku denuncjacji…, s. 201. Zob. art. 51 § 1 k.p.k. Zgodnie z teorią organów tylko ten podmiot,
który złożył zawiadomienie, może być traktowany jako ten, który został pokrzywdzony. 
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zabezpieczeniu  dokumentów.510 Jednocześnie  instytucje  nie  mogą  wykonywać

czynności procesowych, np. zlecić przeszukania konkretnych osób511.

W  mojej  ocenie  należy  przyjąć  tezę,  że  obowiązek  zabezpieczenia  miejsca

zdarzenia  jest  istotnym elementem,  ponieważ  pozwala  na  zgromadzenia  materiału

dowodowego  oraz  precyzyjne  wyjaśnienie  wszelkich  okoliczności  zdarzenia.

Przykładowo zabezpieczone odciski palców sprawcy wskazują na tą a nie inną osobę,

która w późniejszym czasie poniesie odpowiedzialność za popełnienie przestępstwa.

Zabezpieczenie  miejsca  zdarzenia  polega  na  podjęciu  takich  czynności  przez

instytucje,  dzięki  którym  uda  się  ochronić  je  przed  niepożądaną  ingerencją  z

zewnątrz.  Chodzi  tutaj  także o zabezpieczenie śladów i  dowodów przez zatarciem,

utratą czy zniszczeniem. Jednocześnie są to działania ukierunkowane na ujawnienie

wszelkich możliwych źródeł informacji o zdarzeniu będącym przestępstwem, osobach

z  nim  bezpośrednio  i  pośrednio  związanych,  jak  również  przerwanie  zdarzenia  i

zapobieżenie  dalszym  jego  skutkom.512 Ochrona  miejsca  zdarzenia,  która  powinna

zostać bez zbędnej zwłoki podjęta przez instytucje państwowe i samorządowe, może

wystąpić w dwóch formach:

 osobowej – jest ona realizowana poprzez wystawienie posterunków i strzeżenie

granic miejsca zdarzenia w celu niedopuszczenia do niego osób postronnych;

 technicznej  –  obejmuje  wykorzystanie  taśm,  lin,  płotków do zabezpieczenia

„fizycznego” miejsca,  w którym doszło do popełnienia przestępstwa, a także

środków  i  innych  przedmiotów  służących  zabezpieczeniu  śladów  przed

zniszczeniem.513

J. Gąsiorowski wskazywał, że intencją postępowania służącego zabezpieczeniu

śladów  i  dowodów,  jego  celem,  jest  to,  by  miejsce  zdarzenia  pozostało  w  stanie

niezmienionym aż do czasu przybycia właściwych służb514.  W mojej ocenie istotne

510 Zob. Z. Młynarczyk, Zawiadomienie o przestępstwie…, s. 113.

511 Zob. T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, warszawa 1998, s. 764; K. Dudka,
Prawny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie a odpowiedzialność pokrzywdzonego za czyn z art.
240 k.k., CzPKiNP 2005, z. 1, s. 107.

512 Zob. S. Czerw, Technika kryminalistyczna, cz. 2, Szczytno 1986, s. 206.

513 M.  R.  Jasińska,  Źródła  informacji  o  popełnionym… ,  s.  96.  Zob.  A.  Sanecki,  Zabezpieczenie
miejsca zdarzenia do czasu oględzin, Słupsk 2011, s. 11.

514 J. Gąsiorowski,  Zabezpieczenie miejsca zdarzenia.  Aspekty prawne i kryminalistyczne , Katowice
2004, s. 27.
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jest  przy  tym to,  że  instytucje  państwowe  i  samorządowe nie  dysponują  żadnymi

szczególnymi  instrumentami,  by  mogły  w  sposób  profesjonalny  zająć  się

zabezpieczeniem miejsca zdarzenia. Stąd wykonują swoje obowiązki prowizorycznie.

Dodatkowo  osoby  zajmujące  się  tym  zwykle  nie  posiadają  wiedzy  z  zakresu

kryminalistyki.  Duży  nacisk  kładzie  się  w  związku  z  tym  na  natychmiastowe

zawiadomienie  służb,  które  potrafią  doskonale  poradzić  sobie  z  tym  problemem.

Lepsze jest zabezpieczenie śladów w jakikolwiek sposób niż niezabezpieczenie ich w

ogóle, tzn. wystawienie na ingerencję przypadkowych osób, które mogą nawet chcieć

zatrzeć  je,  zniszczyć,  by  właściwe  służby  nie  mogły  już  ich  odnaleźć,  zauważyć.

Warto na koniec zauważyć, nie zagłębiając się w szczegóły 515, że prawny obowiązek

zawiadomienia o przestępstwie ciąży również na sądach.

Obecnie w kodeksie karnym można znaleźć termin czynu zabronionego, a nie

przestępstwa. M. R. Jasińska pisała w związku z tym, że: „Zwykły człowiek, który nie

jest  specjalistą  w  zakresie  prawa  karnego,  pojmuje  przestępstwo  jako  czyn

zabroniony. Jeżeli w ogóle zdaje sobie sprawę z obowiązku denuncjacji, to kojarzy go

raczej  z  obiektywnie  niebezpieczną  działalnością  niż  z  zawinieniem.

Zsynonimizowanie tych dwóch pojęć przez niektórych przedstawicieli doktryny było

uznawane  jako  niedopuszczalna  wykładnia  rozszerzająca  na  niekorzyść

oskarżonego”516.  Postulowano,  by  obowiązek  denuncjacji  dotyczył  czynu

zabronionego, a nie przestępstwa517. 

W związku z tym pojawił się problem dotyczących zakresu informacji, jaka ma

być  skierowana  do  organów  ścigania  przez  zawiadamiającego,  tzn.  co  powinna

zawierać  taka  informacja,  co  sprawi,  że  zawiadamiający  wypełni  w  odpowiedni

515 Szerzej na temat prawnego obowiązku zawiadomienia o przestępstwie dotyczącym sądów: M. R.
Jasińska,  Źródła  informacji  o  popełnionym…,  s.  102-107;  M.  Jaroszyński,  M.  Zimmermann,  W.
Brzeziński, Polskie prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 1956, s. 168; M. Cieślak, Polska
procedura  karna,  warszawa  1984,  s.  229;  A.  Ziębiński,  Sąd  jako  adresat  prawnego  obowiązku
denuncjacji…, s. 199-200; A. Ziębiński, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 23 sierpnia 2007
r.,  SNO  42/07,  „Prokuratura  i  Prawo”  2010,  nr  5,  s.  167;  W.  Daszkiewicz,  Pokrzywdzony
przestępstwem…, s.  142;  Z. Młynarczyk,  Zawiadomienie o przestępstwie…,  s.  109;  W. Grzeszczyk,
Obowiązek  zawiadomienia  o  przestępstwie…,  „Prokuratura  i  Prawo”  1998,  nr  10,  s.  123;  B.
Szyprowski, Uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa…, s. 137; Wyrok Sądu Najwyższego z
2 października 1963 r., IV K 582/61, OSN-Gen. Prok. 1963, poz. 141; M. Bielski,  Odpowiedzialność
karna  sędziego  za  przestępstwo…,  s.  49;  A.  Wąsek,  Odpowiedzialność  karna za  nieprzeszkodzenie
przestępstwu,  Warszawa  1973,  s.  130-131;  Wyrok  Sądu  Najwyższego  z  13  stycznia  1963  r.,  II  K
989/61, GP 2006, nr 205, s. 20.
516 M. R. Jasińska, Źródła informacji o popełnionym…, s. 110.

517 Zob. Z. Sobolewski,  Przestępstwo uchylania się od denuncjacji (wybrane zagadnienia) , „Annales
Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 1977, vol. 24, sectio G, s. 80. 147



sposób obowiązek na nim spoczywający (wynikający z art.  240 k.k.).  Jaką rolę ma

pełnić zawiadamiający? Czy ma przekazać dosłownie wszystkie informacje na temat

danego  zdarzenia,  zachowywać  się  jak  świadek?  Na  mocy  postanowienia

Zgromadzenia  Sędziów NSW z 30 kwietnia  1953 r.518 osoba,  która  znalazła  się  w

posiadaniu  wiarygodnej  informacji  o  popełnieniu  przestępstwa,  musi  powiadomić

władze  o  tym  fakcie  oraz  podać  wszelkie  informacje,  które  sama  otrzymała

(konieczne jest to, by nie mogła niczego zataić). Inny pogląd prezentowali J. Miklos i

Z.  Sobolewski.  Byli  zwolennikami  zawężającego  zakresu  obowiązku  denuncjacji:

„Według nich obowiązkiem obywatela jest wskazanie w doniesieniu na okoliczności,

które indywidualizują przestępstwo, czyli fakty składające się na znamiona ustawowe,

czas, miejsce czynu oraz osobę sprawcy”519. Argumentacja wskazanych badaczy była

następująca:  celem  przepisu  wskazującego  na  obowiązek  zawiadomienia  o

przestępstwie  jest  dostarczenie  podstaw do rozpoczęcia  ścigania.  Nie  ważne jest  z

kolei podawanie wszelkich informacji, w posiadanie których weszła osoba składająca

zawiadomienie. Da organów ścigania istotne jest to, czy będą kogoś ścigać i jaki czyn

został popełniony.

Na  samym  końcu  warto  wspomnieć  o  treści  art.  240  k.p.k.  Niespełnienie

obowiązku  wskazanego  w  tym  przepisie  jest  traktowane  jako  równoznaczne  z

podleganiu odpowiedzialności karnej520.  W literaturze wskazuje się,  iż  obejmuje on

„zakresem  taksatywnie  wymienione  tam  przestępstwa  i  spoczywa  na  każdym,  kto

mimo  posiadania  wiarygodnej  wiadomości  o  karalnym  przygotowaniu  albo

usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego nie  zawiadamia o tym niezwłocznie

organu powołanego do ścigania przestępstw”521. Ustawodawca sporządził zamknięty

katalog przestępstw, w przypadku których aktualizuje się obowiązek denuncjacji. Są

to:

 zbrodnia ludobójstwa, eksterminacja (art. 118 k.k.);

 przestępstwa  popełnione  w  związku  z  udziałem  w  masowym  zamachu  (art.

118a k.k.);

518 Postanowienie Zgromadzenia Sędziów NSW z 30 kwietnia 1953 r., Zgr. Og. 113/53, Orzecznictwo
NSW 1960, s. 393.
519 M. R.  Jasińska,  Źródła informacji  o  popełnionym… ,  s.  111;  J.  Miklos,  Z. Sobolewski,  Prawny
obowiązek zawiadomienia o przestępstwie…, s. 160.
520 Zob.  Kodeks  karny.  Część  szczególna.  Komentarz  do  art.  222-316 ,  t.  2,  red.  A.  Wąsek,  R.
Zawłocki, Warszawa 2010, s. 287.

521 M. R. Jasińska, Źródła informacji o popełnionym…, s. 108.
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 naruszenie  porządku  prawnego  działań  wojennych,  stosowanie  środków

masowej zagłady (art. 120 k.k.);

 środki  masowej  zagłady  –  ich  wytwarzanie,  gromadzenie,  zbywanie,

przechowywanie, przewożenie (art. 121 k.k.);

 zakazane sposoby i środki walki (art. 122 k.k.);

 agresja  wobec osób bezbronnych,  jeńców,  tortury,  eksperymenty  poznawcze

(art. 123 k.k.);

 naruszanie prawa międzynarodowego, zbrodnie wojenne (art. 124 k.k.);

 zamach stanu (art. 127 k.k.);

 zamach na konstytucyjne organy państwa lub ich działanie (art. 128 k.k.);

 szpiegostwo (art. 130 k.k.);

 zamach na życie Prezydenta RP (art. 134 k.k.);

 zamach terrorystyczny (art. 140 k.k.);

 zabójstwo (art. 148 k.k.);

 spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ( art. 156 k.k.);

 spowodowanie  zdarzenia  zagrażającego  życiu,  zdrowiu  lub  mieniu  (art.  163

k.k.);

 piractwo w komunikacji wodnej lub powietrznej (art. 166 k.k.);

 pozbawienie wolności (art. 189 k.k.);

 przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności ( art. 197§ 3 lub 4

k.k., art. 198 k.k., art. 200 k.k.);

 wzięcie zakładnika w celu określonego działania (art. 252 k.k.);

 przestępstwa o charakterze terrorystycznym522.

Wskazane powyżej przestępstwa są czynami zabronionymi o dużym ciężarze

gatunkowym523,  stąd  zaniechanie  złożenia  zawiadomienia  o  nich  może  oznaczać

odpowiedzialność  karną.  M.  R.  Jasińska  zastanawiała  się  nad  tym,  czy  takiego

katalogu nie należałoby poszerzyć,  np. o handel ludźmi524.  W tym przypadku także

mamy  do  czynienia  z  ciężkim  przestępstwem.  W  związku  z  czym  ustawodawca

powinien  obciążyć  odpowiednie  osoby  obowiązkiem  zawiadomienia  o  nim.

Niewątpliwie  handel  ludźmi  jest  zagrożeniem,  zarówno  z  perspektywy

522 Tamże, s. 108.

523 Szerzej na temat czynu zabronionego: Z. Sobolewski,  Przestępstwo uchylania się od denuncjacji
(wybrane zagadnienia), „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 1977, vol. 24, 4, sectio G,
s. 80.
524 M. R. Jasińska, Źródła informacji o popełnionym…, s. 108.
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międzynarodowej, jak i indywidualnej – każdego uprzedmiotowionego człowieka. M.

R.  Jasińska  zauważyła,  że  katalog  najcięższych  przestępstw  powinien  zostać

poszerzony o przestępstwo zgwałcenia stypizowane w art. 197 k.k. oraz przestępstwo

pedofilii, określone w przepisie art. 200 k.k.525.

3.2.2. Zawiadomienie pokrzywdzonego

Przez  wiele  lat  popełnienie  przestępstwa  było  pojmowane  jako  pewnego

rodzaju konflikt pomiędzy sprawcą czynu a państwem, którego celem była ochrona

społeczeństwa przed różnorodnym atakami na dobra chronione prawem. Z końcem

wieku  XX  w  nauce  prawa  karnego  zaczęto  dostrzegać  jak  ważną  rolę  w  toku

postępowania  karnego  pełni  pokrzywdzony.  Zainteresowanie  tą  stroną  procesową

spowodowało, że popełnienie przestępstwa zaczęło oznaczać także konflikt pomiędzy

pokrzywdzonym a sprawcą526. 

Definicja  pokrzywdzonego  omówiona  została  w  rozdziale  I  przy  okazji

rozważań na temat stron postępowania przygotowawczego. Nie ma więc konieczności

raz jeszcze dokonywać analizy tego pojęcia.  Tytułem przypomnienia warto jedynie

odnieść  się  do  art.  49  §  1  k.p.k.,  który  stanowi,  że  pokrzywdzonym  jest  osoba

fizyczna  lub  prawna,  której  dobro  prawne  zostało  bezpośrednio  naruszone  lub

zagrożone przez przestępstwo.

Chciałbym odnieść się także do treści art. 51 k.p.k. na mocy którego do grona

podmiotów  pokrzywdzonych  przestępstwem  zaliczyć  można:  osoby  prawne,

małoletnie,  ubezwłasnowolnione  oraz  nieporadne.  Choć  sytuacja  procesowa  tych

podmiotów  wskazuje,  iż  samodzielnie  nie  mogą  dochodzić  swych  praw527,  to  nie

oznacza to jednocześnie, że są one całkowicie pozbawione możliwości dochodzenia

swych praw. Ustawodawca przewidział bowiem możliwość działania tych podmiotów

na zasadach reprezentacji przez inne osoby. 

525 Tamże, s. 109.
526 T. Sroka (red.), Jestem pokrzywdzonym przestępstwem i co dalej? Informator dla pokrzywdzonego ,
Ministerstwo Sprawiedliwości, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2008, s. 19. 
527 Osoba prawna jako „twór” prawa cywilnego nie może sama występować przed sądem. Konieczne
jest  działanie  w  jej  imieniu  za  pośrednictwem  odpowiedzialnych  osób  fizycznych.  Pozostałe  z
wymienionych podmiotów nie mają zdolności procesowej, stąd wynika konieczność reprezentacji.
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Złożenie  zawiadomienia  o  przestępstwie  przez  samego pokrzywdzonego  jest

jego prawem do ochrony naruszonych lub narażonych dóbr prawnych. Z art.  304b

k.p.k. wynika, że z czynnością złożenia zawiadomienia przez pokrzywdzonego wiąże

się konieczność udzielenia mu stosownego potwierdzenia. Przepis ten stanowi, że na

wniosek pokrzywdzonego składającego zawiadomienie o przestępstwie wydaje mu się

potwierdzenie złożenia zawiadomienia, zawierające datę oraz miejsce jego przyjęcia,

wskazanie organu przyjmującego wraz z danymi do kontaktu, sygnaturę sprawy, dane

określające  tożsamość pokrzywdzonego, czas  i  miejsce  popełnienia  czynu,  którego

dotyczy zawiadomienie, oraz zwięzły opis czynu i wyrządzonej szkody. O prawie tym

należy pokrzywdzonego pouczyć528.  Omawiany przywilej  jest  wyrazem zwiększenia

roli i znaczenia pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym oraz ma na celu

zagwarantowanie uzyskania potwierdzenia określonego zachowania z  mocy samego

prawa  po  spełnieniu  wskazanych  w  przepisach  przesłanek 529.  Organ  procesowy

powinien pouczyć o tym prawie zainteresowanego pokrzywdzonego.

Rozkładając  tę  normę  na  czynniki  pierwsze  wymienić  można  następujące

elementy potwierdzenia złożenia zawiadomienia:

 datę oraz miejsce przyjęcia;

 wskazanie organu przyjmującego wraz z danymi do kontaktu;

 sygnaturę sprawy;

 dane określające tożsamość pokrzywdzonego;

 dane  określające  czas  i  miejsce  popełnienia  czynu,  którego  dotyczy

zawiadomienie;

 zwięzły opis czynu i wyrządzonej szkody.

Wprowadzenie  do  k.p.k.  art.  304b  jest  wyrazem implementacji  art.  5  ust.  1

dyrektywy  2012/29/UE,  który  stanowi,  że  „Państwa  członkowskie  zapewniają,  by

ofiary  otrzymywały  pisemne  potwierdzenie  złożenia  przez  nie  formalnego

zawiadomienia  o  popełnieniu  przestępstwa  we  właściwym  organie  państwa

członkowskiego, zawierające podstawowe informacje o zgłoszonym przestępstwie” 530.

528 M. R. Jasińska,  Źródła informacji o popełnionym, s. 507. Potwierdzenie złożenia zawiadomienia
musi mieć odpowiednią strukturę i treść (tamże).
529 M. Kurowski, Komentarz do art. 304b k.p.k., w: Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz
aktualizowany, D. Świecki (red.), LEX/el. 2020, teza 1. 
530 Dyrektywa  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  2012/29/UE  z  dnia  25  października  2012  roku
ustanawiająca  normy  minimalne  w  zakresie  praw,  wsparcia  i  ochrony  ofiar  przestępstw  oraz
zastępująca decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW, Dz. U. Ue L 2012.315.57.
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W mojej ocenie zawiadomienia składane przez osoby pokrzywdzone są więc

szczególną  kategorią  zawiadomień.   Zarówno  jeśli  chodzi  o  osoby  fizyczne,  jak  i

prawne, a także jednostki organizacyjne, które osobowości prawnej nie posiadają, ale

ich  dobro  prawne  zostało  naruszone  bądź  zagrożone  przez  dane  przestępstwo.

Słusznie zatem stwierdził S. Stachowiak, że: „w niektórych kategoriach przestępstw

jest to źródło informacji często występujące i nie ma w tym niczego nadzwyczajnego.

Pokrzywdzony  (pobity,  okradziony,  oszukany,  poddany  próbie  przekupstwa  itp.),

składając  zawiadomienie  o  popełnionym  przestępstwie,  domaga  się  odpowiedniej

reakcji organów państwa powołanych do ścigania przestępstw na doznaną przez siebie

krzywdę.  Jest  to  przecież  normalna  reakcja  pokrzywdzonego  na  naruszone  lub

zagrożone  jego  dobro  chronione  w  systemie  prawa  karnego.  Domaga  się  on  od

organów państwa powołanych do ścigania przestępstw ochrony tego dobra” 531.

Zatem stoję na stanowisku, że złożenie zawiadomienia przez pokrzywdzonego

jest więc jego osobistą reakcją na doznaną krzywdę. Co więcej, nie sposób pominąć

kwestii,  iż  w  polskim porządku prawnym wyróżnić  można przestępstwa  ścigane  z

urzędu, a także na wniosek pokrzywdzonego lub oskarżyciela prywatnego. Jeśli więc

chodzi o tę kategorię przestępstw, której ściganie uzależnione jest wyłącznie od woli

pokrzywdzonego,  ustawodawca  zadecydował,  iż  rozpoczęcie  ścigania  musi  być

poprzedzone złożeniem stosownego wniosku. 

W  nauce  prawa  karnego  wyróżnić  można  dwa  tryby  złożenia  wniosku  o

ściganie: 

 bezwzględnie  wnioskowy  (ściganie  danego  przestępstwa  zawsze  wymaga

wniosku pokrzywdzonego);

 względnie  wnioskowy  (dotyczy  przestępstw  o  wyższym ładunku  społecznej

szkodliwości;  wyraża się takimi przesłankami jak: "jeżeli  pokrzywdzony jest

osobą najbliższą”,  „jeżeli  pokrzywdzonym jest  wyłącznie  osoba najbliższa”,

„jeżeli przestępstwo popełniono na szkodę osoby najbliższej”)532.

Mając  na  uwadze  powyższe  wśród  przestępstw  ściganych  w  trybie

bezwzględnie wnioskowym wyróżnić można:

531 S. Stachowiak, Źródła informacji o popełnionym przestępstwie, w: Prokuratura i Prawo 2005, nr 2,
s. 30.
532 T.  Tyburcy,  Ratio  legis  względnie  wnioskowego  trybu  ścigania  przestępstw  na  szkodę  osoby
najbliższej, Probacja, nr III, s. 21-24. 
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 art. 160 § 5 k.k. (nieumyślne narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia albo

ciężkiego uszczerbku na zdrowiu);

 art. 161 § 3 k.k. (narażenie innej osoby na bezpośrednie zagrożenie zarażeniem

wirusem  HIV  lub  chorobą  weneryczną  albo  zakaźną  bądź  ciężką  chorobą

nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu);

 art. 190 § 2 k.k. (groźbę karalną); 

 art. 190a § 4 k.k. (uporczywe nękanie);

 art.  191 §  1a  k.k.  (utrudnianie  w sposób istotny  innej  osobie  korzystania  z

lokalu mieszkalnego);

 art. 192 § 2 k.k. (wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta);

 art. 209 § 2 k.k. (niealimentację, ale tylko wówczas, gdy pokrzywdzonemu nie

przyznano świadczenia z funduszu alimentacyjnego; zob. art. 209 § 3 k.k.);

 art. 266 § 3 k.k. (ujawnienie lub wykorzystanie informacji);

 art. 267 § 5 k.k. (bezprawne uzyskanie informacji);

 art. 268 § 4 k.k. (bezprawne zniszczenie lub uszkodzenie informacji);

 art. 268a § 3 k.k. (uszkadzanie, niszczenie i usuwanie baz danych);

 art. 288 § 4 k.k. (uszkodzenie mienia);

 art.  296  §  4a  k.k.  (sprowadzenie  bezpośredniego  niebezpieczeństwa

wyrządzenia  znacznej  szkody  majątkowej  przez  nadużycie  uprawnień  lub

niedopełnienie  obowiązków)  –  nie  dotyczy  to  wypadków,  w  których

pokrzywdzonym jest Skarb Państwa;

 art.  300 § 4 k.k. (udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela) –

nie dotyczy to wypadków, w których pokrzywdzonym jest Skarb Państwa;

 art.  303 § 4 k.k.  (nieprowadzenie lub nierzetelne  prowadzenie dokumentacji

działalności  gospodarczej)  –  nie  dotyczy  to  wypadków,  w  których

pokrzywdzonym jest Skarb Państwa;

 305  §  3  k.k.  (udaremnianie  lub  utrudnianie  przetargu  publicznego)  –  nie

dotyczy to wypadków, w których pokrzywdzonym jest Skarb Państwa;

a także: 

 art. 197 k.k. (zgwałcenie); 

 art. 198 k.k. (seksualne wykorzystanie niepoczytalności lub bezradności);
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 art.  199 k.k.  (seksualne  wykorzystanie  stosunku zależności  lub  krytycznego

położenia)533. 

Do  przestępstw,  ściganych  w  trybie  względnie  wnioskowym  zaliczyć  natomiast

można: 

 art.  157  §  5  k.k.  (nieumyślne  naruszenie  czynności  narządów  ciała  lub

nieumyślne wywołanie rozstroju zdrowia na okres dłuższy niż 7 dni);

 art. 157 § 5 w zw. z art. 157 § 3 k.k. (naruszenie czynności narządów ciała oraz

wywołanie  rozstroju  zdrowia  na  okres  krótszy  niż  7  dni)  –  tylko  jeśli

pokrzywdzony zamieszkuje wspólnie ze sprawcą;

 art.  177  §  3  k.k.  (spowodowanie  wypadku  w ruchu  ze  skutkiem w  postaci

lekkiego uszkodzenia ciała);

 art. 278 § 4 k.k. (kradzież);

 art. 279 § 2 k.k. (kradzież z włamaniem);

 art. 284 § 4 k.k. (przywłaszczenie);

 art. 285 § 2 k.k. (uruchomienia impulsów telefonicznych);

 art. 286 § 4 k.k. (oszustwo);

 art. 287 § 3 k.k. (oszustwo komputerowe);

 art. 289 § 5 k.k. (zabór pojazdu mechanicznego w celu krótkotrwałego użycia);

 art. 290 § 1 w zw. z art. 278 § 4 k.k. (wyrąb drzewa)534.

Reasumując,  w  mojej  ocenie  wola  pokrzywdzonego  w  zakresie  ścigania

niektórych typów czynów zabronionych jest elementem koniecznym do prowadzenia

postępowania.  Należy  przyjąć  stanowisko,  że  brak  takiej  woli  pociąga  bowiem za

sobą szereg  konsekwencji  prawnych –  w szczególności,  co  wydaje  się  najbardziej

istotne, umorzenie postępowania na podstawie art. 17 § 1 pkt 10 ( brak  wymaganego

zezwolenia na ściganie lub wniosku o ściganie pochodzącego od osoby uprawnionej,

chyba że ustawa stanowi inaczej). 

Na marginesie warto dodać, że nie jest trudna do wyobrażenia sytuacja, kiedy

postępowanie karne toczy się z urzędu, a w jego toku ujawnia się potrzeba uzyskania

wniosku o ściganie. Wypadek taki był przedmiotem analizy Sądu Najwyższego, który

w jednym ze swoich orzeczeń postawił następującą tezę: „w przypadku, gdy potrzeba

533 M. Kurowski, Komentarz do art. 12 k.p.k. Ścignie na wniosek pokrzywdzonego , w: Kodeks…, teza
3-4.

534 Tamże, teza 5. 
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złożenia wniosku ujawni się w toku prowadzonego już postępowania (…), możliwe

jest uzupełnienie materiałów postępowania poprzez złożenie wniosku, o którym mowa

w art. 12 § 1 k.p.k., co konwaliduje wcześniejszy jego brak. Natomiast w sytuacji, gdy

wniosek  taki  nie  został  złożony  do  czasu  rozpoczęcia  przewodu  sądowego  lub

okoliczności  wskazujące  na  możliwość  prowadzenia  postępowania  o  przestępstwo

wnioskowe  ujawnione  zostały  nie  w  momencie  składania  zawiadomienia  o

przestępstwie,  ale  w  trakcie  postępowania,  sąd  nie  tylko  jest  uprawniony,  ale

zobligowany jest ustalić w tym zakresie wolę uprawnionego”535.

3.2.3. Anonim jako źródło postępowania sprawdzającego

We wcześniejszej części rozprawy wskazano, że kodeks postępowania karnego

w zasadzie wymienia wprost tylko jedno źródło informacji o przestępstwie i jest nim

zawiadomienie536.  Analiza  przepisów  tej  ustawy  pozwala  wysnuć  tezę,  że

zawiadomieniem  jest  informacja  sporządzona  w  formie  ustnej  lub  pisemnej  przez

osoby fizyczne lub inne podmioty (np. instytucje państwowe), która skierowana jest

do organów ścigania celem powzięcia środków zmierzających do wykrycia sprawcy i

pociągnięcia  go  do  odpowiedzialności  karnej537.  Złożenie  zawiadomienia  o

możliwości  popełnienia  przestępstwa  może  (choć  nie  musi)  wywoływać  skutek  w

postaci  wszczęcia  postępowania  przygotowawczego.  Dzieje  się  tak  wówczas,  gdy

okoliczności  danej  sprawy  wskazują  na  uzasadnione  podejrzenie  popełnienia

wskazanego w zawiadomieniu przestępstwa. 

W powyższym kontekście interesujące wydaje się zagadnienie anonimowego

zawiadomienia o przestępstwie. 

W języku potocznym „anonim” to „list  bez podpisu,  najczęściej  oszczerczy;

dzieło  nieznanego  autora”538.  P.  Filipiak  wskazał,  że  anonimowe  zawiadomienie  o

przestępstwie  to  list,  w  którym  autor  informuje  o  możliwości  popełnienia

535 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 2019 roku, sygn. akt IV KK 289/18, LEX nr 2680334.
536 Pojęcie zawiadomienia pojawia się m.in. w art. 143 § 1 pkt 1, art. 303-307 k.p.k.
537 R.A. Stefański,  Anonim jako źródło informacji  o przestępstwie ,  Prokuratura Krajowa, nr 11-12,
wersja elektroniczna: www.pk.gov.pl [dostęp na dzień: 28.07.2020 r.].

538 Słownik Języka Polskiego PWN,  Anonim, https://sjp.pl/anonim [dostęp na dzień: 28.07.2020 r.];
Zob. także: H. Zgółkowa (red.), Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. 2, Poznań 1995, s. 92.
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przestępstwa  oraz  chce  pozostać  anonimowy539.  Z  kolei  K.  Dudka  wskazała,  że

anonimem będą również takie dokumenty (w tym zawiadomienie), które opatrzne są

nieprawdziwymi danymi osobowymi lub gdy ich autor posłużył się pseudonimem540.

Trafny  jest  więc  pogląd,  zgodnie  z  którym  anonim  jest  zawiadomieniem  o

przestępstwie, które różni się od pozostałych zawiadomień tylko tym, że jego autor

jest  nieznany541.  Warto  odnieść  się  do  Regulaminu  wewnętrznego  urzędowania

powszechnych  jednostek  organizacyjnych  prokuratury,  który  w  § 121  wprost

wskazuje,  że  anonim  jest  formą  zawiadomienia  o  możliwości  popełnienia

przestępstwa542. Informacja wskazująca na popełnienie przestępstwa, znajdująca się w

anonimie,  zawsze  wymaga  sprawdzenia.  Organy  postępowania  przygotowawczego

podejmą  stosowną  decyzję  o  określonej  treści  dopiero  po  przeprowadzonej

weryfikacji zawiadomienia złożonego w tym trybie543. 

O konieczności dokonania uprzedniego sprawdzenia okoliczności zawartych w

anonimowym zawiadomieniu obszernie pisał Z. Brodzisz. Stwierdził on, że wszczęcie

śledztwa  bądź  dochodzenia  jest  niedopuszczalne,  jeżeli  wcześniej  nie  zostały

sprawdzone podane w anonimie okoliczności544.

Mając  na  uwadze  charakter  prawny  anonimowego  zawiadomienia  o

przestępstwie  nasuwa  się  pytanie  do  jakiej  kategorii  źródeł  informacji  należy  je

zaliczyć?  W  literaturze  przyjęto,  że  anonim  stanowi  informację  własną  organów

ścigania545. 

539 P. Filipiak, Anonim jako źródło informacji o przestępstwie, PPK 1994, nr 20, s. 22.  

540 K. Dudka, Anonim a wszczęcie postępowania karnego, PiP 2005, nr 4, s. 56. 

541 Szerzej: R.A. Stefański, Anonim jako źródło informacji o przestępstwie, w: Prokuratura i Prawo
11-12, 2014, s. 8.  
542 Rozporządzenie  Ministra  Sprawiedliwości  z  dnia  7  kwietnia  2016  roku  –  Regulamin
wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,  Dz. U. z 2020 r.
poz. 1206 t.j. 
543 Organy procesowe wnikliwie weryfikują „czy opisane zdarzenie nosi cechy przestępstwa i czy nie
istnieją  przesłanki  ujemne  do  wszczęcia  i  prowadzenia  postępowania  przygotowawczego  w  tej
sprawie.”  M.  Śrubka,  B.  Waszkiewicz,  Postępowanie  sprawdzające  i  postępowanie  w  niezbędnym
zakresie (art. 307 i 308 k.p.k.), Legionowo 2014, s. 7. W literaturze doszukać można się stanowisk, że
„anonimowe zawiadomienie  o popełnieniu  przestępstwa  nie może stanowić podstawy do wszczęcia
postępowania  przygotowawczego.  Stąd  też  formą  zakończenia  postępowania  sprawdzającego  może
być  sporządzenie  notatki  urzędowej.  Sporządza  się  ją,  gdy:  postępowanie  sprawdzające  było
prowadzone na  podstawie  zawiadomienia  anonimowego bądź  sprawdzeń informacji  własnych przez
Policję, które nie dostarczyły podstaw do wszczęcia postępowania przygotowawczego.” (tamże, s. 11).
Niemniej jednak trudno ocenić je za trafne, skoro anonimowe zawiadomienie ujawnia przestępstwo. 

544 Z. Brodzisz, w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz…, s. 729.
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R.  Kmiecik  wypowiedział  się  w  kwestii  anonimowego  zawiadomienia  o

przestępstwie  następująco:  „w postępowaniu  sprawdzającym,  polegającym bądź  na

„uzupełnieniu  danych”,  bądź  „sprawdzeniu  faktów”,  gdy organ ścigania  dysponuje

imiennym  zawiadomieniem  o  przestępstwie,  postępowanie  to  może  zakończyć  się

albo wszczęciem postępowania przygotowawczego, albo wydaniem postanowienia o

odmowie wszczęcia postępowania (art. 307 § 1 zd. 2 k.p.k.). Ten sposób zakończenia

postępowania  sprawdzającego  nie  dotyczy  zatem  sprawdzania  danych  uzyskanych

anonimowo w ramach  czynności  przewidzianych w §  95 Regulaminu Prokuratury.

Przepis art. 307 § 5 k.p.k. nie zawiera bowiem odesłania do § 1 zd. 2 i nie przewiduje

wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w wypadku negatywnego

wyniku sprawdzenia własnych informacji”546. 

Nie  budzi  wątpliwości  stwierdzenie,  że  anonimowe  zawiadomienie  o

możliwości  popełnienia  przestępstwa  może  być  fałszywe.  Konsekwencje

nieprawdziwego oskarżenia są takie same, jak w przypadku imiennych zawiadomień,

z tą tylko różnicą, że w przypadku anonimu pojawia się trudność z odszukaniem jego

autora.  Kodeks  karny  przewiduje  bowiem  odpowiedzialność  karną  za  fałszywe

oskarżenie  lub  zawiadomienie  o  przestępstwie547.   Zgodnie  z  art.  234  k.k.  karze

grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 podlega ten, kto

przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, w

tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie

dyscyplinarne, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie tych czynów zabronionych

lub przewinienia dyscyplinarnego. Tej samej karze podlega – na podstawie art. 238

k.k. – każdy, kto zawiadamia o przestępstwie, lub o przestępstwie skarbowym organ

powołany do ścigania  wiedząc,  że  przestępstwa nie  popełniono.  Jeśli  więc  anonim

okaże  się  fałszywy,  to  zasadne  będzie  wszczęcie  postępowania  przeciwko  jego

545 R. Ponikowski, Informacja o przestępstwie a wszczęcie postępowania karnego , NP. 1983, nr 7-8, s.
79.

546 R.  Kmiecik,  Anonim  informacyjny  a  odmowa  wszczęcia  postępowania  przygotowawczego ,  w:
Prokuratura  Krajowa,  nr  11,  tekst  internetowy:
https://pk.gov.pl/prokuratura/prokuratura-i-prawo/opublikowane-numery/rok-2007/numer-11/numer-
11-13/ [dostęp na dzień: 28.07.2020 r.].

547 R.A.  Stefański,  Zawiadomienie  o  niepopełnionym  przestępstwie  w  świetle  prawa  karnego ,  PiP
2005, nr 10, s. 31.
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autorowi, jeśli tylko wypełni on przesłanki podmiotowe i przedmiotowe popełnienia

przestępstwa548.

Zawartość  treściowa  anonimu  stanowi  przedmiot  zainteresowania

uprawnionych  organów549.  Organem  właściwym do  przyjęcia  zawiadomienia  w  tej

formie  są  organy  ścigania,  określone  w  k.p.k.  Zawiadamiający  może  je  bowiem

skierować  do  samego  prokuratora,  który  władny  będzie  osobiście  dokonać

sprawdzenia podanych w nim informacji. Po przeprowadzonej weryfikacji prokurator

ma  możliwość  przekazania  sprawy Policji  (bądź  innemu organowi,  posiadającemu

uprawnienia  analogiczne  do  Policji).  Czynności  weryfikacyjne  może  wykonać  za

prokuratora  również  upoważniony  przez  niego  inny  organ,  który  na  żądanie  ma

obowiązek  przedstawić  wyniki  przeprowadzonej  kontroli550.  Przekazanie

anonimowych spraw do rozpoznawania przez Policję jest szczególnie uzasadnione w

przypadku  składania  „wielokrotnie  powtarzanych  i  sprawdzanych  wcześniej

anonimowych zawiadomień o przestępstwie”551. 

Nie  ulega  wątpliwości,  że  w toku postępowania  sprawdzającego  w zakresie

złożenia  anonimowego  zawiadomienia  o  możliwości  popełnienia  przestępstwa,

możliwe  jest  hipotetyczne  ustalenie  kręgu  osób  pokrzywdzonych  zgłaszanym

przestępstwem.  Z  punktu  widzenia  dowodowego  anonimowe  zawiadomienie  o

przestępstwie ma określoną wartość, a brak danych zawiadamiającego nie przesądza

jeszcze  o  zakończeniu  sprawy  w  formie  postanowienia  o  odmowie  wszczęcia

postępowania przygotowawczego552.

W takim zawiadomieniu mogą znajdować się wszelkie niezbędne informacje na

temat  czynu  zabronionego,  m.  in.  imię  i  nazwisko  sprawcy,  miejsce  zdarzenia,

okoliczności,  w  jakich  doszło  do  zdarzenia.  Stopień  zgodności  zawiadomień

548 R.A. Stefański,  Anonim jako źródło informacji  o przestępstwie ,  Prokuratura Krajowa, nr 11-12,
wersja elektroniczna: www.pk.gov.pl [dostęp na dzień: 28.07.2020 r.].

549 Anonimy występują stosunkowo często w praktyce, a stopień ich prawdziwości jest różny.

550 M.  Śrubka,  B.  Waszkiewicz,  Postępowanie  sprawdzające  i  postępowanie  w…,  s.  11.  Zob.  Z.
Brodzisz, w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz…, s. 729.551 Z. Brodzisz, w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz…, s. 729. Jeśli okoliczności wskazane
w zawiadomieniu anonimowym nie mają swojego potwierdzenia w rzeczywistości, to pozostawia się je
bez  biegu  i  bez  wydawania  postanowienia  o  odmowie  wszczęcia  śledztwa  lub  dochodzenia.  Jak
wskazał Z. Brodzisz, zawiadomienie pozostawione bez biegu należy udokumentować w odpowiedniej
notatce  urzędowej,  która  zawierać  będzie  argumenty  przemawiające  za  odstąpieniem od  wszczęcia
postępowania.

552 M. Lipczyńska, Zawiadomienie o przestępstwie, PK 1965, nr 56–57, s. 491.
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anonimowych  jest  różny.  Czasami  na  jego  podstawie  organy  ścigania  są  w  stanie

wszcząć  postępowanie  sprawdzające  (gdy  zawiadomienie  zawiera  wszelkie  istotne

informacje; takie, które organy ścigania są w stanie zweryfikować), a czasami jest to

niemożliwe  (brak  imienia  i  nazwiska  sprawcy,  zbyt  mało  faktów  dotyczących

zdarzenia, fałszywe doniesienie o popełnieniu przestępstwa). Anonimy często trafiają

do  organów  ścigania,  a  powodem  ich  sporządzenia  nierzadko  jest  dokuczenie,

zaszkodzenie  komuś  i  próbowanie  doprowadzenia  do  wszczęcia  postępowania

przygotowawczego (albo w formie śledztwa, albo w formie dochodzenia). Z drugiej

strony  wiele  zawiadomień  anonimowych  okazywało  się  prawdziwych,  i  na  tej

podstawie Policja – bądź inny upoważniony organ – mogła wszcząć postępowanie. W

takim przypadku autor  anonimu nie  chce  tego,  by jego dane  osobowe były znane,

ponieważ może, np. bać się o własne życie.  

S.  Stachowiak  stwierdził,  że  ani  wyrzucanie  anonimów  do  kosza,  ani

reagowanie  na  każdy  otrzymany  wszczęciem  postępowania  nie  są  prawidłowymi

reakcjami. Zgodnie z art. 307 k.p.k. każde zgłoszenie, w tym anonimowe, musi być

sprawdzone. Organy ścigania nie muszą ustalać autora takiego zawiadomienia. Muszą

jednak zrobić wszystko, by sprawdzić informacje o popełnieniu przestępstwa w nim

zawarte.  W przeciwnym wypadku:  „[…]  podjęcie  decyzji  o  wszczęciu  należałoby

uznać  za  nazbyt  pochopne,  a  przecież  decyzja  taka  musi  sprostać  wymaganiom

określonym  w  ustawie.  Okazuje  się  zatem,  że  także  w  tych  sytuacjach  pomocna

okazuje  się  instytucja  czynności  sprawdzających.  Zawiadomienie  anonimowe

powinno być sprawdzone i tym samym stać się bardziej wiarygodne” 553. Stachowiak

uważa  więc,  że  zawiadomienie  anonimowe  musi  być  sprawdzone  przez  organy

ścigania, ponieważ informacje w nim zawarte mogą być bardzo wiarygodne.

3.2.4. Samoosakrżenie

Interesującym – z punktu widzenia nauki prawa karnego – źródłem informacji

o popełnieniu przestępstwa jest tzw. samooskarżenie. W literaturze „samooskarżenie”

rozumiane jest jako „świadczenie przeciwko sobie”554. Polega ono na tym, że sprawca

553 S. Stachowiak, Źródła informacji…, s. 31. 

554 R. Ponikowski, w: Postępowanie karne. Część ogólna, Z. Świda (red.), Warszawa 2008, s. 306.
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sam zgłasza się do organów ścigania informując o popełnieniu konkretnego czynu 555.

W  rozumieniu  szerokim  pojęcia  tego  nie  należy  jednak  ograniczać  do  samego

przyznania się do winy. Dowody uzyskane za pomocą samooskarżenia powinny być

poddane wyjątkowej weryfikacji, a także ocenie pod kątem ich wartości procesowych

(w  szczególności  za  pośrednictwem  innych  dowodów  znajdujących  się  w  aktach

sprawy).

Rozważania  w  tym  przedmiocie  poprzedzić  należy  zgromadzoną  literaturą,

odnoszącą się do zasady nemo se ipsum accussare tenetur. Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt

g Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i  Politycznych zasada  ta  oznacza

gwarancję każdego człowieka do „nieprzymuszania do zeznawania przeciwko sobie

lub do przyznania się do winy”556. Zasada ta stanowi bezpośrednie odwzorowanie w

treści art. 6 k.p.k., tj. w prawie do obrony. Oskarżony (podejrzany) ma bowiem prawo

odmowy przyznania się do stawianych mu zarzutów557.

W  literaturze  podnosi  się,  że  cytowana  wyżej  zasada  należy  do

fundamentalnych gwarancji procesu karnego w demokratycznym państwie prawnym.

Jej istotą jest pozostawienie oskarżonemu (a w toku postępowania przygotowawczego

podejrzanemu)  swobody  w  zakresie  czynnego  uczestniczenia  w  prowadzonym

przeciwko  niemu  postępowaniu.  Chodzi  tu  bowiem  nie  tylko  o  brak  obowiązku

dostarczania dowodów swojej winy, ale także zakaz zmuszania do przyznania się do

winy (samooskarżania)558.  Również kodeks postępowania karnego wprost przyznaje

oskarżonemu (podejrzanemu) takie uprawnienie. Ulokowane ono zostało w art. 74  §

1 k.p.k., zgodnie z którym oskarżony nie ma obowiązku dowodzenia swej niewinności

ani obowiązku dostarczania dowodów na swoją niekorzyść.

Trafnie  wywodził  P.C.  Kłak,  iż  „zasada  nemo  se  ipsum  accusare  tenetur

znajduje zastosowanie nie tylko do podejrzanego i oskarżonego, ale także do "osoby

podejrzanej"  i  "potencjalnie  podejrzanej".  (…)  Czynności  podejmowane  poza

procesem  karnym,  z  których  wynika,  że  dana  osoba  może  stać  się  podejrzanym,

555 W praktyce zdarzają się takie sytuacje i dotyczą nawet przestępstw większej wagi.

556 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku
dnia 19 grudnia 1966 roku, Dz.U.1977.38.167.

557 K.T.  Boratyńska,  P.  Czarnecki,  Komentarz  do  art.  74,  w:  A.  Sakowicz  (red.),  Kodeks
postępowania karnego. Komentarz , Warszawa 2016.

558  B. Nita, Konstytucyjne zakorzenienie zasady nemo tenetur se ipsum accusare , w: Rzetelny proces
karny. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Świdy, J. Skorupka (red.), Oficyna 2009, Lex nr 104233.
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bezwzględnie winny respektować zasadę nemo se ipsum accusare tenetur; zasada ta

bowiem chroni jednostkę przed samooskarżeniem, w tym dostarczeniem dowodów na

swoją  niekorzyść,  co  nie  może  ograniczać  się  tylko  do  procesu  karnego,  dowody

ewentualnej  winy mogą być  bowiem gromadzone także w innych postępowaniach,

których wynik może prowadzić do wszczęcia postępowania karnego i sformułowania

wobec niej zarzutów”559.

Prawo  do  milczenia,  jako  jedna  z  najważniejszych  procesowych  gwarancji,

było również przedmiotem zainteresowania Sądu Najwyższego, który wyraził pogląd,

iż  z  milczenia  oskarżonego  (podejrzanego)  „nie  można  wysnuć  negatywnych  dla

niego konsekwencji, lecz jest to możliwe jedynie, gdy pozostały zebrany w sprawie

materiał  dowodowy pozwala  w oparciu  o  wytyczne  art.  7  k.p.k.  na uznanie  winy,

niejako  z  pominięciem owego  milczenia.  Innymi  słowy,  skoro  sam oskarżony  nie

oferuje organom procesowych żadnej wiedzy, mogą one ją uzupełnić w interesującym

zakresie  w  drodze  postępowania  dowodowego  obejmującego  inne  źródła

dowodowe”560.

Mając na uwadze powyższe rozważania  chciałbym wskazać, że informacja o

przestępstwie  pochodząca  z  samooskarżenia  stanowi  wyjątkowe źródło  wiedzy  dla

organów  ścigania.  Świadczenie  przeciwko  sobie  nie  oznacza  natomiast,  że  organ

prowadzący postępowanie będzie przyjmował treść zawiadamiającego o popełnionym

przez niego przestępstwie bez weryfikacji.  Tak jak każde inne źródło informacji  o

ewentualnym przestępstwie,  samooskarżenie  również wymaga sprawdzenia.  Dowód

uzyskany w drodze samooskarżenia powinien być sprawdzony w szczególności pod

kątem  jego  wartości  procesowej.  Możliwe  jest  to  m.in.  za  pomocą  innych

dowodów561.

Świadczenie przeciw sobie oskarżonego (podejrzanego) powinno wzbudzać w

organach prowadzących postępowanie konieczność podjęcia wzmożonych działań w

aspekcie sprawdzenia materiału dowodowego. Wymiar sprawiedliwości powinien w

tym wypadku działać w zgodnie z zasadą ograniczonego zaufania562.

559 P.C.  Kłak,  „Osoba podejrzana” oraz „potencjalnie  podejrzana” w polskim procesie  karnym a
zasada nemo se ipsum accusare tenetur , Ius Novum, 2012, nr 4, s. 56-77.
560 Wyrok  Sądu  Najwyższego  z  dnia  25  kwietnia  2019  roku,  sygn.  akt  II  KK  214/18,  LEX  nr
2650222.
561 D. Jagiełło, Taktyka kryminalistycznych czynności dowodowych, Warszawa 2019, s. 66.
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Obciążające wyjaśnienia oskarżonego (podejrzanego) powinny być oceniane z

dużą dozą ostrożności (szczególnie, jeśli część wyjaśnień została później odwołana).

Trafnie dostrzegła K. Skrzypczyńska, że: „sytuacja, gdy oskarżony przyznaje się do

winy na etapie postępowania przygotowawczego, a następnie wycofuje się ze swoich

wyjaśnień nie jest sytuacją odosobnioną, oskarżony powołuje się wówczas zazwyczaj

na  stres,  zmęczenie  spowodowane  wielogodzinnym  przesłuchaniem,  obawę

tymczasowego aresztowania,  ale  i  też  nierzadko zastraszanie  przez  funkcjonariuszy

policji i wymuszanie przez nich treści zeznań”563. Niemniej jednak, wyjaśnienia takie

–  bez  względu  na  ich  ewentualne  późniejsze  odwołanie  lub  zmianę  –  stanowią

pełnoprawny dowód w procesie564. 

W tym miejscu jednoznacznie należy stanąć na stanowisku,  że samooskarżenie

będzie stanowiło zawiadomienie organów ścigania o fakcie popełnienia przestępstwa

przez  zawiadamiającego.  Taka  czynność  zawiadomienia  z  racji  bycia

samooskarżeniem powinna być dokonana dobrowolnie. Pytanie które nasuwa się na

podstawie tego podrozdziału jest takie czy takie zawiadomienie będzie prawdziwe czy

też fałszywe. Ten aspekt będzie stanowił podstawę do dalszych ustaleń prowadzonych

przez  organy  ścigania  jednakże  sam  fakt  takiego  zawiadomienia  będzie  stanowił

pierwsze  źródło  informacji  o  przestępstwie  dotychczas  nieznanym  przez  organy

ścigania lub takich w ramach których organy ścigania podejrzewały inną osobę. Nie

zważając na powyższe w mojej ocenie samo takie źródło informacji o przestępstwie

będzie stanowi punkt wyjścia i podjęcia czynności przez organy ścigania w zależności

od stopnia prawdopodobieństwa zaistnienia czynu. 

562 Szerzej:  J.  Wiliński,  Niesłuszne  skazanie  w świetle  gwarancji  konstytucyjnych ,  w:  Ł.  Chojniak
(red.), Niesłuszne skazania – przyczyny i sutki, Warszawa 2017.

563 K.  Skrzypczyńska,  Przykład  samooskarżenia  jako  wyłącznego  dowodu  winy,  w:  Prokuratura  i
Prawo 2020, nr 1, s. 147.

564 Szerzej: J. Skorupka, Pomyłki sądowe w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych , w:
Niesłuszne skazania – przyczyny i skutki, Ł. Chojniak (red.), Warszawa 2017. 162



3.2.5. Ustalenia własne organów ścigania

W materiałach dotyczących popełnienia przestępstwa musi znajdować się kilka

istotnych informacji, na podstawie których organy ścigania będą mogły podejmować

dalsze czynności (sprawdzające, i dalej – dochodzeniowe bądź śledcze). Inaczej rzecz

ujmując, na podstawie posiadanych przez Policję lub inny uprawniony organ danych

możliwe  jest  wysnucie  uzasadnionego  przypuszczenia  popełnienia  przestępstwa.

Wtedy organy te mogą podjąć się przeprowadzenia postępowania sprawdzającego i

dalej  –  wszczęcia  postępowania  przygotowawczego.  Ustalenia  własne  organów

ścigania mogą w tym zakresie stanowić bogate źródło dowodowe. Poniżej dokonano

klasyfikacji  ustaleń  własnych  organów  postępowania  przygotowawczego  na

wiadomości pochodzące z:

 czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych,

 doniesień medialnych 

 i innych postępowań. 

3.2.5.1. Czynności operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo śledcze

W  doktrynie  prawa  karnego  niektórzy  autorzy  powstrzymują  się  od

jednoznacznego  definiowania  czynności  operacyjno-rozpoznawczych,  na  rzecz

dokładniejszego określania celów tych czynności. Mają do nich zastosowanie reguły

celowościowe,  które  wyznaczane  są  przez  współczesną  taktykę  i  techniki

kryminalistyczne565.

Zgodnie z  obowiązującym prawem czynności operacyjno-rozpoznawcze mogą

przeprowadzać następujące służby: 

 Policja (na podstawie ustawy o Policji566);

565 A. Taracha,  Czynności  operacyjno-rozpoznawcze:  aspekty  kryminalistyczne  i  prawnodowodowe ,
Lublin 2006, s. 15.

566 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz. U. z 2020 r. poz. 360 z późn. zm.
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 Agencja  Bezpieczeństwa Wewnętrznego i   Agencja  Wywiadu (na podstawie

ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji  Wywiadu567);

 Centralne  Biuro  Antykorupcyjne  (na  podstawie  o  Centralnym  Biurze

Antykorupcyjnym568);

 Służba  Kontrwywiadu  Wojskowego  i   Służba  Wywiadu  Wojskowego  (na

podstawie  ustawy  o  Służbie  Kontrwywiadu  Wojskowego  oraz  Służbie

Wywiadu Wojskowego569);

 Straż Graniczna (na podstawie ustawy o Straży Granicznej570);

 Żandarmeria  Wojskowa  (na  podstawie  ustawy  o  Żandarmerii  Wojskowej  i

wojskowych organach porządkowych571).

W  literaturze  wskazuje  się  na  zasadę,  zgodnie  z  którą  dopuszcza  się

wykorzystanie  w  postępowaniu  karnym  dowodów  uzyskanych  w  trakcie  kontroli

operacyjnej, ale tylko wówczas, gdy była ona zarządzona i przeprowadzona w zgodzie

z  obowiązującym  porządkiem  prawnym572.  W  tej  kwestii  wypowiedział  się  Sąd

Apelacyjny,  który  trafnie  podniósł,  iż:  „stwierdzenie  nielegalności  podsłuchu

powoduje, że dowód ten traci rację bytu i nie może być procesowo wykorzystany, tj.

wzięty  pod uwagę przy  ferowaniu  wyroku nawet  mimo odtworzenia  na  rozprawie

nośnika  zawierającego  rejestrację  przeprowadzonych  rozmów.  Zaznaczyć  w  tym

miejscu  nadto  wypada,  że  zakreślone  przez  ustawodawcę  granice  podmiotowo-

przedmiotowe,  określając  warunki  dopuszczalności   zarządzenia   podsłuchu,

jednocześnie   nadają   mu   gwarancyjny   charakter,   wykluczający  jakiekolwiek

odstępstwo od tej reguły prawnej. Nawet wielkiej wagi interes  społeczny  nie  może

usprawiedliwiać  łamania   przepisów   normujących   poszukiwanie  i  uzyskiwanie

dowodów z podsłuchu telefonicznego,  gdyż niweczyłoby to  konstytucyjną ochronę

praw obywatelskich i sądową kontrolę nad ingerowaniem w ich istotę. Stwierdzenie

567 Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu,
Dz. U. z 2020 r. poz. 27 z późn. zm.
568 Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Dz. U. z 2019 r. poz.
1921 z późn. zm.
569 Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu
Wojskowego, Dz. U. z 2019 r. poz. 687 z późn. zm.
570 Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, Dz. U. z 2020 r. poz. 305 z późn. zm.
571 Ustawa  z  dnia  24  sierpnia  2001  r.  o  Żandarmerii  Wojskowej  i  wojskowych  organach
porządkowych, Dz. U. z 2020 r. poz. 431 z późn. zm.
572 D.  Szumiło  Kulczycka,  Korzystanie  w  postępowaniu  karnym  przez  sądy  pierwszej  instancji  z

informacji zebranych operacyjnie, Prawo w działaniu. Sprawy karne, nr 23, 2015, s. 21. 164



nielegalności  podsłuchu  wyklucza  możliwość  przeprowadzania  dowodu  z  badań

fonoskopijnych, celem identyfikacji głosów rozmówców”573.

Sąd Najwyższy wskazał  natomiast,  że  „oparcie ustaleń faktycznych na treści

zarejestrowanych  w  ramach  podsłuchu  rozmów  telefonicznych,  wbrew  warunkom

wynikającym z  art.  19  ustawy z  6.04.1990  r.  o  Policji,  stanowi  naruszenie  prawa

procesowego, i tylko wówczas można przyjąć, że nie ma to znaczenia dla wydanego

rozstrzygnięcia,  jeżeli  inne  dowody  w  sposób  samoistny,  pozwalają  na  dokonanie

takich właśnie ustaleń”574.

D.  Szumiło-Kulczycka  wskazała, iż  „dla  oceny  dopuszczalności  dowodu  z

materiałów z kontroli operacyjnej, o której mowa wart. 19 ust. 1 ustawy z1990 r. o

Policji,  istotny  jest  kierunek  tego  dowodu.  Jeśli  jego  celem  jest  wykazanie  nie-

winności  oskarżonego  lub  uzyskanie  dowodów  świadczących  na  jego  korzyść, to

może być on przeprowadzony niezależnie od faktu, że wobec tego oskarżonego nie

wydano postanowienia w trybie art. 19 ust. 3 tej ustawy, ani też określone-go  wart.

19  ust.  15c  postanowienia  o zgodzie  następczej”575.

Czynności  operacyjno-rozpoznawcze  służb  policyjnych  w  postępowaniu

karnym są  nie  tylko  ważnym źródłem informacji  o  popełnionym przestępstwie.  S.

Stachowiak stwierdził, że są one nierzadko wykorzystywane jako forma upewnienia

się,  czy  istnieje  podstawa  do  podjęcia  decyzji  o  wszczęciu  postępowania

przygotowawczego576.  Ponadto  w  wielu  przypadkach  są  prowadzone  równolegle  z

czynnościami  procesowymi  przeprowadzanymi  w  toczącym  się  już  postępowaniu

przygotowawczym  i  mają  np.  na  celu  ustalenie  dowodów  potwierdzających  fakt

popełnienia  przestępstwa  (znalezienie  dalszych  dowodów)577.  Są  one  również

573 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 18 maja 2009 r., sygn. akt II AKa 122/08, LEX nr

513128; zob. także glosę do tego orzeczenia:  D. Drajewicz,  Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w

Lublinie z dnia 18 maja 2009 roku, sygn. akt II AKa 122/08 , „Palestra”, nr 5–6, 2012, s. 264.

574 Wyrok  Sądu  Najwyższego  z  dnia  30  stycznia  2013  roku,  sygn.  akt  III  KK  130/12,  LEX  nr

1288689; zob. też postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 września 2009 roku, sygn. akt III KK

58/09, OSNKW 2010/3, poz. 28.

575 D.  Szumiło-Kulczycka,  Czynności  operacyjno-rozpoznawcze  i  ich  relacje  do  procesu  karnego ,

Warszawa 2012, s. 148.
576 S. Stachowiak, Źródła informacji o popełnionym przestępstwie… , s. 32.

577 Tamże. 
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prowadzone po zakończeniu postępowania przygotowawczego, przykładowo w razie

umorzenia  śledztwa przeprowadzanego w sprawie o przestępstwo zabójstwa wobec

niewykrycia  sprawcy  takiego  czynu578.   Zakończenie  postępowania

przygotowawczego  nie  musi  być  związane  z  zawieszeniem  czynności  operacyjno-

rozpoznawczych. Mogą być one prowadzone znacznie dłużej, „a ich intensywność i

zakres będą znaczne”579.

Trudności  w  zdefiniowaniu  czynności  operacyjnych  w  doktrynie  wynikają

głównie z „niejawnego, a więc trudnego do badania charakteru oraz realizowania ich

przez  różne  służby,  o  specyficznym  dla  siebie  zakresie  zadań,  kompetencji  i

indywidualnie  określonych  misjach”580.  Do  służb,  które  mogą  przeprowadzać

czynności operacyjne, należy nie tylko Policja, lecz również Agencja Bezpieczeństwa

Wewnętrznego,  Agencja  Wywiadu,  Centralne  Biuro  Antykorupcyjne,  kontrola

skarbowa,  Służba  Celna,  Służba  Ochrony  Państwa,  Służba  Kontrwywiadu

Wojskowego,  Służby  Wywiadu  Wojskowego,  Straż  Graniczna,  Żandarmeria

Wojskowa.581 Dla  funkcjonariuszy  Policji  praca  operacyjna  wiąże  się  przede

wszystkim  z  pozaprocesowymi  taktyczno-technicznymi  czynnościami

ukierunkowanymi na zapobieganie i zwalczanie przestępczości582.

Praca  operacyjna  oznacza  pewien  system  zbierania  w  drodze  czynności

pozaprocesowych  informacji,  które  są  niezbędne  „dla  ustalenia  zamiarów  oraz

działalności  przestępcy,  jak  również  ujawnienie  nieznanych policji  przestępstw lub

uzupełnienia  wiadomości  o  przestępstwach  znanych”583.  Dla  J.  Smyka  praca

operacyjna jest „najtrudniejszym elementem pracy policyjnej. Charakteryzuje się dużą

dynamiką  i  różnorodnym  natężeniem”584.  W  Raporcie  z  działalności  Agencji

578 Tamże.
579 Tamże, s. 33.
580 B.  Sprengel,  dz.  cyt.,  s. 18. Zob.  B. Sprengel,  dz. cyt.,  s. 47-85 ( Zarys historyczny policyjnych
narzędzi pracy operacyjnej), s. 86-90 (Rozwój pracy operacyjnej w III RP).
581 Zob. P. Burczaniuk,  System nadzoru i kontroli nad służbami specjalnymi w Polsce – stan obecny
na  tle  analizy  prawno-porównawczej  wybranych  państw.  Postulaty  de  lege  ferenda ,  s.  23-60,
https://ww.abw.gov.pl/pl/pbw  /publikacje/uprawnienia-sluzb-specj/1372,Uprawnienia-sluzb-
specjalnych-z-perspektywy-wspolczesnych-zagroz en-bezpieczenstw.html (dostęp: 09.11.2019).

582 B. Sprengel, dz. cyt., s. 18.

583 M. Lipka, J. Krawicz, O rozpracowaniach operacyjnych, Warszawa 1963, s. 3-4.

584 J.  Smyk,  Dylematy  oceny  i  motywacji  pracownika  operacyjnego  Policji  (w:)  Organizacja  i
zarządzanie w Policji. Teraźniejszość i przyszłość , red. S. Gembara, J. Rymaniak, Poznań 2007, s. 185.
Zob.  Z.  Beczyński,  Wykorzystanie  czynności  operacyjno-rozpoznawczych  w  zwalczaniu
zorganizowanej przestępczości pseudokibiców – regulacje prawne (w:)  Edukacja dla bezpieczeństwa.
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Bezpieczeństwa Wewnętrznego w 2014 r. można odnaleźć następujące odniesienie do

pracy  operacyjnej.  Są  to  „przewidziane  prawem  działania  umożliwiające

pozyskiwanie w sposób niejawny danych o osobach, miejscach lub zdarzeniach” 585.

W  przypadku  pracy  operacyjnej  kryminalistycy  kładą  nacisk  na  aspekty

formalne,  tj.  niejawność,  pozaprocesowość,  dokumentowanie  w  formie  innej  niż

protokołami586. Czynności operacyjno-rozpoznawcze podzielili na proste i złożone. S.

Waltoś587 i  D.  Szumiło-Kulczycka588 uważają,  że  nie  można  owych  czynności

zdefiniować. S. Waltoś wskazał, że najważniejsze są dwie cechy pracy operacyjnej:

tajność i nieformalny charakter.589

Czynności  operacyjno-rozpoznawcze  zwykle  „rozpoczynają  się  od

sporządzenia  rzetelnie  udokumentowanej  przez  funkcjonariusza  informacji

operacyjnej, np. w postaci meldunku informacyjnego”590. Wiarygodność zawartych w

meldunku informacji jest poddawana krytycznej analizie przez uprawnionego do tego

policjanta  operacyjnego.  Na  tej  podstawie  podejmuje  się  decyzje  o  dalszym

postępowaniu  z  daną  informacją.  Kolejnym  krokiem  jest  „podjęcie  decyzji  o

wszczęciu na tej podstawie decyzji o założeniu sprawy operacyjnej, ze wskazaniem

przedmiotu i celu”591.  Kolejne czynności są zdeterminowane efektem sprawdzeń we

właściwych zbiorach ewidencyjnych własnych bądź innych służb. Przeprowadza się

wstępną  analizę  całego  zebranego  materiału,  a  także  sporządza  plan  czynności

operacyjno-rozpoznawczych  i  „stosuje  wybrane  metody  pracy  operacyjnej” 592.  Po

Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa. Praktyczne aspekty bezpieczeństwa , t. 1, red. M.
Ilnicki, A. Piotrowski, Poznań 2012, s. 125.

585 Raport z działalności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w 2014 r. , Warszawa 2015 s. 5. Zob.
Nie(jawne)  raporty  z  działań  ABW,  https://demagog.org.pl/wypowiedzi/niejawne-raporty-z-
dzialalnosci-abw/ (dostęp: 09.11.2019).

586 B.  Sprengel,  dz.  cyt.,  s.  9.  Zob.  A.  Taracha,  Czynności  operacyjno-rozpoznawcze…,  s.  19;  A.
Dutkiewicz,  Inwigilacja  w  prawie  podatkowym  –  zakres  i  definicja  pojęcia  (w:)  Społeczeństwo
inwigilowane w państwie prawa.  Granice ingerencji  w sferę praw jednostki, materiały z konferencji
naukowej,  Toruń  25-27  marca  2003  r.,  red.  P.  Chrzczonowicz,  V.  Kwiatkowska-Darul,  K.
Skowrońskiego, Toruń 2003, s. 53.587 Zob. S. Waltoś,  Model postępowania przygotowawczego na tle prawnoporównawczym , Warszawa
1968, s. 146.

588 Zob.  D.  Szumiło-Kulczycka,  Czynności  operacyjno-rozpoznawcze  i  ich  relacje  do  procesu
karnego, Warszawa 2012, s. 161.
589 S. Waltoś, Podstawy prawa i procesu karnego, Warszawa 1999, s. 221.
590 B. Sprengel, dz. cyt., s. 22. Szerzej na temat meldunku informacyjnego: A. Kaliściak, W. Mańka,
Meldunek informacyjny, Katowice 2016.
591 B. Sprengel, dz. cyt., s. 22.

592 Tamże.
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wykonaniu  przez  funkcjonariuszy zaplanowanych czynności  analizie  poddawane są

zebrane  materiały  oraz  dochodzi  do  podjęcia  odpowiedniej  decyzji:  o  zakończeniu

sprawy lub przejściu do następnego etapu593.

Czynności  operacyjno-rozpoznawcze  są  ukierunkowane na  osiągnięcie  wielu

rozmaitych  celów594.  A.  Taracha  wskazał,  że  czynności  te  wykonuje  się  w  celu

zdobycia  informacji,  „których  uzyskanie  w  inny  sposób  byłoby  niemożliwe  lub

wymagałoby  dużego  nakładu  sił  i  środków”595.  Natomiast  J.  Smyk  sformułował

następujący  pogląd:  „podstawową  metodą  pracy  operacyjnej  jest  uzyskiwanie

informacji  z  różnego rodzaju  baz  danych powszechnie niedostępnych,  a  zwłaszcza

uzyskiwanie w sposób niejawny informacji od obywateli”596.

Ciekawy pogląd wyraził K. Otłowski: pracę operacyjną można identyfikować z

teorią walki według reguł kooperacji negatywnej597. Zgodnie z prakseologią walki do

czynności  operacyjno-rozpoznawczych  zalicza  się:  staranne  przygotowanie  się,

zebranie wszelkich potrzebnych informacji,  opracowanie planu, zabezpieczenie sił  i

środków,  zapewnienie  sobie  przewagi  operacyjnej,  wybranie  odpowiedniego

momentu  do  decydującego  starcia,  doprowadzenie  do  dekoncentracji  sił

przeciwnika598. 

Chciałbym  podkreślić,  że  wszystkie  czynności  operacyjno-rozpoznawcze

muszą być wykonywane zgodnie z kilkoma zasadami: zasadą praworządności, zasadą

pisemności,  zasadą  przestrzegania  etyki  zawodowej,  zasadą  humanizmu,  zasadą

proporcjonalności, zasadą dobrowolności, zasadą elastyczności, zasadą nadrzędności

czynności  procesowych,  zasadą  weryfikacji,  zasadą  subsydiarności,  zasadą

niejawności, zasadą obiektywizmu, zasadą dokładności, zasadą jednopodmiotowości,

zasadą  oszczędności  oraz  zasadą  kompetencji599.  Nie  jest  celem  niniejszej  pracy

593 Zob.  szerzej  o  formach,  metodach,  środkach  i  celach  związanych  z  czynnościami  operacyjno-
rozpoznawczymi: tamże, s. 23-36.
594 Zob. B. Sprengel, dz. cyt., s. 33-37.
595 A. Taracha, Wykorzystanie informacji uzyskanych w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych
w  procesie  karnym  (w:)  Nowa  kodyfikacja  karna.  Kodeks  postępowania  karnego.  Zagadnienia
węzłowe, Warszawa 1997, s. 129.596 J. Smyk, dz. cyt., s. 180. B. Sprengel wskazał, że autor ten mylił cele i metody (B. Sprengel, dz.
cyt., s. 35, przypis nr 93).

597 K.  Otłowski,  Z  problemów  etyki  pracy  dochodzeniowo-śledczej  (w:)  Etyka  zawodowa
funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiego , Warszawa 1988, s. 123; B. Sprengel,
dz. cyt., s. 38.
598 B. Sprengel, dz. cyt., s. 39.

599 Tamże, s. 39-46.
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dokładne  opisywanie  i  omawianie  wskazanych  zasad  (zrobił  to  chociażby  B.

Sprengel). Chcę jednak zwrócić uwagę na te, które są istotne z perspektywy wybranej

tematyki.

Zasada  pisemności  obowiązuje  na  wszystkich  etapach:  od  planowania  po

sprawozdawczość600.  Dopuszcza  ona  „różne  sposoby  dokumentowania  i

ewidencjonowania czynności,  najczęściej  w formie notatki służbowej przewidzianej

do  wykorzystania  przez  własną   służbę  i  notatki  urzędowej  przeznaczonej  dla

prokuratora,  sądu  lub  do  akt  procesowych”601.  Czynności  operacyjne  są

dokumentowane także w postaci  raportów. Nie istnieje  kompleksowe uregulowanie

sposoby,  w  jaki  mają  być  dokumentowane  omawiane  czynności.  Utrudnia  to

policjantom wprowadzenie ich wyników do procesu karnego602.

W pracy operacyjnej obowiązuje także zasad niejawności. Zgodnie z nią pewne

informacje objęte są tajemnicą i są znane tylko w pewnym kręgu osób 603. S. Pikulski

wyróżnił „panów tajemnicy” (są to osoby rozstrzygające o objęciu danych klauzulą

niejawności) oraz „sługi tajemnicy” (są to osoby dopuszczone do informacji objętych

tajemnicą w celu wykonania określonych zadań) i osoby trzecie (przed nimi chroni się

informacje)604.  M.  Chrabkowski  pisał  z  kolei  o  dysponencie  i  powierniku  tajnej

informacji605. 

W  przypadku  informacji  niejawnych  istnieją  dwa  rodzaje  ograniczeń:

podmiotowe i przedmiotowe. Tajemnicami państwowymi są:

1. szczegółowe  dane  o  organizacji,  formach,  metodach,  kierunkach  i

zainteresowaniach pracy operacyjnej służb specjalnych;

2. szczegółowe dane o organizacji i stanie etatowym jednostek i komórek służb

specjalnych  wykonujących  czynności  operacyjno-rozpoznawcze,  systemach

ewidencji o funkcjonariuszach pełniących w nich służbę;

600 Tamże, s. 39.
601 Tamże.602 Tamże, s. 40.

603 Mają charakter relatywny. Zob. M. Chrabkowski,  Wykorzystanie materiałów kontroli operacyjnej
w postępowaniu przygotowawczym, Szczytno 2009, s. 44.
604 S. Pikulski,  Ochrona tajemnicy państwowej i służbowej w Rzeczypospolitej Polskiej , „Wojskowy
Przegląd Prawniczy” 1997, nr 2, s. 90.

605 M. Chrabkowski, dz. cyt., s. 45.
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3. szczegółowe dane identyfikujące lub mogące zdekonspirować funkcjonariuszy

realizujących zadania operacyjno-rozpoznawcze służb specjalnych;

4. dokładne  plany,  wyposażenie  w  sprzęt  i  materiały  techniki  specjalnej

przeznaczonych do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez

służby specjalne, obiektów specjalnych;

5. informacje o prowadzonych przez służby specjalne kontrolach operacyjnych,

niejawnym  nabywaniu  lub  przejmowaniu  przedmiotów  pochodzących  z

przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie,

przewożenie  lub  którymi  obrót  są  zabronione.  Także  przejęcia,  wręczania

korzyści  majątkowych  oraz  niejawnego  nadzorowania  wytwarzania,

przemieszczania, przechowywania przedmiotów przestępstwa i obrotu nimi;

6. dane  o  zrealizowanych,  wykonywanych  i  planowanych  czynnościach

operacyjno-rozpoznawczych  przez  służby  specjalne  oraz  informacje  i

przedmioty uzyskane w czasie wykonywania tych czynności, które pozwalają

na identyfikacje osób udzielających tym służbom pomocy;

7. szczegółowe  zasady  tworzenia,  ewidencjonowania,  gospodarowania  i

wykorzystania  funduszu  operacyjnego  i  środków  specjalnych  w  służbach

specjalnych606.

B.  Sprengel  wskazał,  że  Policja  nie  podaje  żadnych  danych  statystycznych,

odnoszących się do wyników pracy operacyjnej, np. liczby wykrytych na tej drodze

przestępstw i ustalonych sprawców607. Według tego badacza dokumenty wytworzone

w  postępowaniu  przygotowawczym  objęte  są  tajemnicą  służbową.  Te  zaś,  które

zostały sporządzone w trakcie  wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych

są ściśle tajne608. Zasada niejawności odnosi się także do niewiedzy, tzn. „nie ujawnia

się braków w swojej wiedzy”609.

Od początku lat 90-tych XX wieku niektórzy badacze postulowali odtajnienie

instrukcji  pracy  operacyjnej610.  B.  Sprengel  przytoczył  argumenty  przemawiające

przeciwko  temu.  Po  pierwsze,  ujawnienie  ściśle  tajnych  informacji  może  być

606 B. Sprengel, dz. cyt., s. 42-43.
607 Tamże, s. 44.

608 Tamże.

609 Tamże.

610 A. Taracha, Czynności operacyjno-rozpoznawcze. Aspekty kryminalistyczne…,  s. 40.
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zagrożeniem  dla  funkcjonariuszy  oraz  osób  z  nimi  współpracujących.  Po  drugie,

ujawniona  technika  może  być  „spalona”,  zaś  funkcjonariusze  działający  pod

przykryciem szybciej identyfikowani. Po trzecie, ze względu na niejawność nie udaje

się przełożyć ustaleń operacyjnych na procesowe611.

Słusznie stwierdził Krzysztof Radwaniak, że we współczesnym świecie, który

funkcjonuje dzięki  informacjom, „ich wykorzystywanie do celów założonych przez

określone firmy czy instytucje, wydaje się naturalne”612. Analiza informacji stała się

pojęciem  powszechnym,  a  jej  rozmaite  formy  i  metody  są  stosowane  w  prawie,

gospodarce  czy  biznesie613.  Organom  ścigania  (służbom  policyjnym  i  specjalnym)

udało  się  wykształcić  indywidualne  podejście  do  analizy  informacji 614.  W  kwestii

własnych  informacji  organów  ścigania  K.  Radwaniak  sformułował  następujący

pogląd: „Własne informacje – w rozumieniu art.  307 § 5 kpk – mogą pochodzić ze

źródeł oficjalnych, ale również źródeł poufnych organów ścigania, zarówno policji,

jak  i  prokuratury,  np.  czynności  operacyjno-rozpoznawczych,  prowadzonych

postępowań dyscyplinarnych, wniosków pokontrolnych czy doniesień prasowych” 615.

611 B. Sprengel, dz. cyt., s. 44-45. Zob. G. Biskupska, Skorpion z wydziału terroru, Warszawa 2015, s.
25.

612 K. Radwaniak, Informacja pozyskana przez policję w ramach białego wywiadu a jej wykorzystanie
w  czynnościach  dochodzeniowo-śledczych  i  operacyjno-rozpoznawczych ,  „Studia  Prawnicze.
Rozprawy i Materiały” 2013, nr 1(12), s. 49.

613 Tamże.

614 Tamże.  Zob.  Analiza  informacji  w  służbach  policyjnych  i  specjalnych ,  red.  J.  Konieczny,
Warszawa 2012, s. 4.

615 K. Radwaniak, dz. cyt., s. 53-54.
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W  szerokim  znaczeniu  informacja  pozyskana  przez  organy  ścigania  z  otwartych

źródeł  informacji  może  być  potraktowana  jako  informacja  własna  (podlega  więc

czynnościom sprawdzającym w oparciu o art. 307 k.p.k.)616. Do własnych informacji

policji nie można zaliczyć pisemnego zawiadomienia o przestępstwie i protokolarnej

formy  zawiadomienia  ustnego617.  Są  to  informacje  pochodzące  od  innych  osób  i

przekazane policji618. 

Istotną  rolę  w  procesie  zdobywania  informacji  stanowią  pozaprocesowe,

niejawne  dane  o  osobach,  uzyskiwane  w  ramach  czynności  operacyjno-

rozpoznawczych619. Wykorzystanie zdobytych w ten sposób informacji jako dowodów

w postępowaniu karnym wymaga procesowego ich przekształcenia620, np. osoba, która

udzieliła  określonych  informacji  policjantowi  musi  być  następnie  przesłuchana  w

charakterze  świadka,  w  trybie,  jaki  przewidują  przepisy  k.p.k.  W  niektórych

przypadkach wprost z przepisów621 wynika, iż „materiały uzyskane w ramach takich

czynności (…) mogą być wykorzystane jako dowód w procesie karnym”622. 

Odnosząc  się  do  roli  jaką  czynności  operacyjno-rozpoznawcze  pełnią  w

procesie  wskazać  można  w  pierwszej  kolejności  na  dążenie  do  wykrycia  sprawcy

przestępstwa623.  Co  istotne,  tryb  wykrywania  sprawcy  przestępstwa  nie  został  w

sposób wyczerpujący  uregulowany w k.p.k.  Pomocne w tym zakresie  są  natomiast

regulacje innych ustaw – w szczególności ustawy o Policji624. Zgodnie z jej art. 14 w

616 Tamże, s. 56.

617 Tamże.

618 Poza przyjęciem ustnego zawiadomienia o przestępstwie (które inicjuje czynności sprawdzające),
przesłuchaniem w charakterze świadka osoby zawiadamiającej dla uzupełnienia danych zawartych w
jej  zawiadomieniu oraz przyjęciem do protokołu wniosku o ściganie pozostałe niezbędne czynności
powinny  mieć  charakter  nieprocesowy,  operacyjny  (obserwacja,  rozpytania  itd.).  T.  Grzegorczyk,
Kodeks postępowania karnego…, s. 296-297.

619 Zob. P. Kosmaty, J. Kudła,  Czynności operacyjno-rozpoznawcze i ich relacje do nowego modelu
procesu karnego, „Prokuratura i Prawo” 2015, 12, s. 98-117.

620 Zob.  M.  Błoński,  Przeprowadzanie  na  rozprawie  dowodów  uzyskanych  w  ramach  czynności
operacyjno-rozpoznawczych, „Państwo i Prawo” 2017, 8, s. 78-92.

621 Art.  19,  19a  i  20  ustawy  o  Policji,  art.  27,  art.  29  i  30  ustawy  o  Agencji  Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (z 24.05.2002 r., Dz. U. z 2016 r., poz. 1897 ze zm.).

622 K. Marszał, J. Zagrodnik, R. Koper, K. Zgryzek (red.), Proces…, s. 508.

623 Zadanie  to  służy  realizacji  ogólnego  celu  postępowania  karnego  jakim  jest  pociągnięcie
faktycznego sprawcy do odpowiedzialności karnej oraz jednoczesne uchronienie przed nią tych osób,
którym nie  udało  się  udowodnić  winy  (zgodni  z  art.  2  §  1  pkt  2  k.p.k.).  Z.  Brodzisz,  w:  Kodeks
postępowania karnego. Komentarz…, s. 683.

624 Zob. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz. U. 1990 Nr 30 poz. 179.
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granicach  swych  zadań  Policja  wykonuje  czynności  operacyjno-rozpoznawcze,

dochodzeniowo-śledcze  i  administracyjno-porządkowe.  Celem  tych  czynności  jest

rozpoznawanie,  zapobieganie  i  wykrywanie  przestępstw,  przestępstw skarbowych i

wykroczeń.  Organy  policyjne  poszukują  osób  ukrywających  się  przed  organami

ścigania lub wymiarem sprawiedliwości,  a także osób,  które na skutek wystąpienia

zdarzenia uniemożliwiającego ustalenie  miejsca ich pobytu należy odnaleźć w celu

zapewnienia ochrony ich życia, zdrowia lub wolności. Istotą czynności wykrywczych

jest  więc dążenie  do ustalenia  sprawcy przestępstwa i  koncentracja na działaniach,

których  podstawę  prawną  stanowią  przepisy  ustawy  o  Policji 625.  Efekty  działań

wykrywczych są ujawniane podczas rozprawy i są traktowane jak każdy inny dowód

w sprawie626.

W  doktrynie  prawa  karnego  pod  pojęciem  czynności  operacyjno-

rozpoznawczych  rozumie  się  oddzielny  system  tajnych  lub  poufnych  działań

policyjnych, które uprawnione organy prowadzą w ramach (i na rzecz) postępowania

karnego627. Czynności dochodzeniowo-śledcze wykonywane są natomiast w związku z

prowadzonym  dochodzeniem  lub  śledztwem,  a  ich  cele  tożsame  są  z  celami

postępowania  przygotowawczego628.  Czynności  administracyjno-porządkowe  służą

natomiast  zapewnieniu porządku i  bezpieczeństwa publicznego. Ich  realizacji  służy

między innymi ściganie wykroczeń629.

W  mojej  ocenie  należy zająć  stanowisko,  że  od  ich  przeprowadzenia  w

wysokim  stopniu  uwarunkowane  jest  wszczęcie  postępowania  przygotowawczego.

Przykładowo rozpytanie sąsiadów może dostarczyć takich danych, że organy ścigania

będą  musiały  podjąć  decyzję  o  wszczęciu  postępowania.  Działania  operacyjno-

rozpoznawcze  znacznie  poszerzają  optykę  widzenia  konkretnego  zdarzenia.  Służą

kilku  istotnym  celom.  Po  pierwsze,  dzięki  nim  możliwe  jest  ustalenie  źródeł

625 Działania  te  obejmują  całe  spektrum  przedsięwzięć.  Z.  Brodzisz,  w:  Kodeks  postępowania
karnego.  Komentarz…,  s.  683.  Zob.  K.  Radwaniak,  Informacja  pozyskana  przez  policję  w  ramach
białego  wywiadu  a  jej  wykorzystanie  w  czynnościach  dochodzeniowo-śledczych  i  operacyjno-
rozpoznawczych, „Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały” 2013, 12/1, s. 49-63.

626 Zob. art. 19 ust. 15, art. 19a ust. 7, art. 19b ust. 5 Ustawy o Policji.

627 T. Hanausek, Kryminalistyka. Zarys wykładu, Kraków 2000, s. 130. 

628 Z. Gądzik, Komentarz do art. 14, w: Ustawa o Policji. Komentarz, Ł. Czebotar (red.), LEX 2015,
teza 6. 

629 S. Pieprzny, Policja. Organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 2011, s. 106 i n. 
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dowodowych  dla  procesu  karnego630.   Uzyskane przez  organy  ścigania  informacje

mogą być wykorzystywane na różne sposoby:

 do wskazania nieznanego dotychczas świadka (istotnego dla sprawy);

 do ustalenia osoby podejrzanej;

 podczas przesłuchiwania wytypowanych osób.

Wiedza  operacyjna  dostarcza  także  szerokich  możliwości  z  zakresu  wyboru

najbardziej  skutecznej  taktyki  wykonywania  czynności  operacyjno-rozpoznawczych

oraz  ustalenia  katalogu  pytań  i  kolejności  przesłuchiwania  wybranych  osób.  J.

Widacki wskazał,  ze  możliwe jest  uzyskanie przewagi przesłuchującego nad osobą

przesłuchiwaną631.   Wykorzystanie  wiedzy  operacyjnej  może  „przemawiać  za

przyjęciem takich  metod  przesłuchania,  ja  metody  kumulatywnego  i  selektywnego

ujawniania  materiału  dowodowego,  odtworzenia  przebiegu  zdarzenia,  ujawnienia

motywu  działania  sprawcy  przestępstwa”632.   Warto  zauważyć,  że  czynności

operacyjno- rozpoznawcze ukierunkowane są na ustalenie  miejsca  przechowywania

konkretnej  rzeczy  przez  sprawcę.  Ustaleniu  podlegać  może  także  osoba,  która

konkretną,  ważną  dla  sprawy,  rzecz  posiada.  Organy  ścigania  koncentrują  się  na

rzeczach  będących  przedmiotem  lub  narzędziem  przestępstwa,  tzn.  można

zaobserwować na nich ślady działania przestępczego633. 

Po  drugie,  działania  operacyjno-rozpoznawcze  służą  ustaleniu  składów

osobowych  zorganizowanych  grup  przestępczych;  a  także  zakresu  ich  działania

(przykładowo  popełnianie  przestępstw  na  określonym  terenie,  np.  w  większych

miastach,  na  trenach  przygranicznych).  Przeprowadzenie  przez  Policję  bądź  inny

uprawniony  organ  czynności  operacyjno-rozpoznawczych  może  zaowocować

zidentyfikowaniem konkretnej  sieci  przestępców, działających  w określony sposób.

Dzięki  nim  organy  ścigania  są  w  stanie  poznać  wzajemne  relacje,  jakie  zachodzą

pomiędzy  jednostkami  i  całymi  grupami.  Przesyłka  kontrolowana,  biały  wywiad,

obserwacja  i  inne  sposoby  rozpoznawania  środowisk  przestępczych  pozwalają  je

dokładnie  poznać.  W  szczególności  ustalić  sposoby  działania  członków  grup

630 J. Gołębiewski, Praca operacyjna w zwalczaniu przestępczości…, s. 21 i n. Wszystkie wskazane
cele czynności operacyjno-rozpoznawczych zidentyfikował i opisał J. Gołębiewski w niniejszej pracy.
W kolejnych akapitach będę się właśnie do niej odwoływać.

631 Zob. J. Widacki, Kryminalistyka, Warszawa 1999, s. 84-87.

632 R. Teluk, Osobowe źródła informacji jako jedna z metod…., s. 173.
633 Mogą  to  być  też  środki  uzyskane  z  prowadzonej  działalności  przestępczej  oraz  takie,  które
wskazują na związek potencjalnego sprawcy ze zdarzeniem przestępczym. Zob. tamże, s. 174. 174



przestępczych,  w  tym  popełniania  przestępstw,  kontaktowania  się  poszczególnych

członków grupy, podział ról, hierarchię poziomą i pionową634. 

Na  podstawie  prawidłowo  przeprowadzonych  czynności  operacyjno-

rozpoznawczych możliwe jest ujawnianie przestępstw i mechanizmów, które są za ich

powstanie  odpowiedzialne.  Działalność  przestępcza  jest  kluczowym  punktem

odniesienia dla organów ścigania. Poszukują one wytwórni narkotyków, zajmują się

wykrywaniem korupcji, ujawniają działania mające na celu przemyt nielegalnej broni

i  materiałów  wybuchowych.  Efekty  czynności  operacyjno-rozpoznawczych  można

potraktować jako szczególne bazy danych, które dostarczają wiedzy na temat faktów

popełniania zarówno przestępstw o mniejszej, jak i większej wadze635.

Działania  operacyjno-rozpoznawcze  umożliwiają  zatrzymanie  ustalonych

sprawców przestępstw.  R.  Teluk  sformułował  w związku z  tym następującą  myśl:

„Coraz częściej zdarza się, że nie można w żaden dostępny sposób (np. na podstawie

zeznań świadków, informacji urzędowych) ustalić faktycznego miejsca pobytu osoby,

która  dopuściła  się  czynu  zabronionego,  w  szczególności  o  zorganizowanym

charakterze.  Niejednokrotnie,  wyłącznie  na  skutek  podjętych  działań

pozaprocesowych, możliwym staje się zatrzymanie osób, będących w zainteresowaniu

organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości”636. Myśl ta wskazuje na dwie kluczowe

kwestie.  Pierwsza  z  nich  odnosi  się  do  możliwości  schwytania  przestępcy  na

podstawie zeznań świadków, informacji urzędowych bądź innych jawnych informacji.

R.  Teluk  zauważył,  że  właśnie  jawność  niektórych  informacji  może  spowodować

skuteczne  ukrywanie  się  przestępcy.  Ten  ma  bowiem  świadomość  tego,  jakimi

informacjami  dysponują  organy  ścigania;  nierzadko  zna  dane  osobowe  świadków,

którzy  są  przesłuchiwani  i  inne  informacje  związane  z  popełnieniem  przez  niego

określonego przestępstwa. Należy też zwrócić uwagę na to, że przestępcy maja dostęp

do nowoczesnych technologii i  niewątpliwie korzystają z nich, np. przy zacieraniu,

zniekształcaniu,  niszczeniu  śladów  swojej  działalność.  Stąd  działania  operacyjno-

rozpoznawcze – te przeprowadzane w ukryciu, tajnie – są w stanie nie tylko wskazać

przestępcę, ale też doprowadzić do jego ukarania.

634 R.  Teluk,  Osobowe  źródła  informacji  jako  jedna  z  metod…. ,  s.  174;  J.  Gołębiewski,  Praca
operacyjna w zwalczaniu przestępczości…, s. 21 i n.

635 R. Teluk, Osobowe źródła informacji jako jedna z metod…. , s. 174-175.
636 Tamże. 175



W związku z  tym, działania  operacyjno-rozpoznawcze służą  ustalaniu

miejsc,  w  których  ukrywają  się  przestępcy  (poszukiwani  przez  organy  ścigania  i

sądy), miejsc pobytu osób zaginionych, a także miejsc, w których przebywają osoby

uprowadzone bądź pozbawione bezprawnie wolności637.  Osoby poszukiwane zwykle

nie przebywają  w miejscach,  gdzie  są  zameldowane,  a  także  nie  informują  swoich

bliskich  o  miejscach  swojego  pobytu.  Poważnym  problemem  nie  jest  jednak

zlokalizowanie miejsca pobytu przestępcy; nierzadko wykonuje on czynności, które

naprowadzają  na  niego  organy  ścigania.  Takim problemem  jest  odnalezienie  osób

zaginionych oraz tych, którym bezprawnie odebrano wolność. W takich przypadkach

czynności  operacyjno-rozpoznawcze  pozwalają  „na  zebranie  informacji,  które

przyczynią  się  do  ustalenia  miejsca,  w  którym  przebywać  mogą  będące  w

zainteresowaniu osoby”638. 

Stoję na stanowisku, że czynności operacyjno-rozpoznawcze są nieocenione w

sytuacji, w których możliwe jest udaremnienie popełnienia przestępstwa. Dzięki nim

organy  ścigania  zbierają  –  poddają  analizie  i  ocenie  –  informacje  o  planowanych

przez przestępców działaniach. Mogą na tej podstawie skutecznie im przeciwdziałać

(znaczenie prewencyjne).

3.2.5.2. Doniesienia medialne

Prasa  pełni  w  społeczeństwie  istotną  rolę  –  jej  działalność  jest  bowiem

wyrazem  prawa  do  wolności  słowa  oraz  prawa  do  informacji.  Wolności  te  swoją

podstawę  znajdują  w  samej  Konstytucji  –  akcie  o  najwyższej  randze  w  polskim

systemie  prawa.  Zgodnie  z  art.  54  Konstytucji  Rzeczypospolitej  Polskiej  każdemu

zapewnia  się  wolność  wyrażania  swoich  poglądów  oraz  pozyskiwania  i

rozpowszechniania  informacji.  Dostęp  do  informacji  publicznej  zagwarantowany

natomiast został w treści art. 61 Konstytucji, stanowiącego, iż obywatel ma prawo do

uzyskiwania  informacji  o  działalności  organów  władzy  publicznej  oraz  osób

pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o

działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób

637 R.  Teluk,  Osobowe  źródła  informacji  jako  jedna  z  metod… .,  s.  175;  J.  Gołębiewski,  Praca
operacyjna w zwalczaniu przestępczości…, s. 21 i n
638 Tamże. 176



oraz jednostek organizacyjnych w zakresie,  w jakim wykonują one zadania władzy

publicznej  i  gospodarują  mieniem  komunalnym  lub  majątkiem  Skarbu  Państwa.

Realizacja  tych  praw  i  wolności  może  stanowić  jednocześnie  konkretne  źródło

informacji o przestępstwie. 

W literaturze wskazuje się, iż na wolność słowa składają się takie elementy jak:

 wolność wyrażania swoich poglądów,

 wolność pozyskiwania informacji,

 wolność rozpowszechniania informacji639.

O ile więc wyrażanie swoich poglądów w różnych aspektach życia społecznego

pozostaje kwestia odrębną, o tyle pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji może

z pewnością dotykać sfery szeroko rozumianej przestępczości. 

Doniesienia medialne, jako źródło wiedzy o przestępstwie, obejmują wszelkie

możliwe środki  masowego przekazu  –  a  więc  w szczególności:  Internet,  telewizję,

prasę640.  Globalizacja  oraz  wzrost  rozwoju  technologii  spowodowały,  że  organy

ścigania  musiały  dostosować  warunki  swojej  pracy  do  nowych  możliwości

współczesnego świata.  Aktualnie,  organy te  korzystają  z  nowoczesnych urządzeń i

kanałów  informacyjnych  ułatwiających  nabycie  wiedzy  na  temat  potencjalnego

przestępstwa.  Jedną z  form wiedzy  o  przestępczej  działalności  jest  dziennikarstwo

śledcze,  które  z  pewnością  ułatwia  ściganie  sprawców  czynów  zabronionych  oraz

pociąganie ich do odpowiedzialności karnej. 

Nieprzesadnie można więc stwierdzić, że informacje prasowe, publikowane w

środkach masowego przekazu, mają niejednokrotnie wyższą wartość, niż wiadomości

pozyskane  w  drodze  zwykłego  zawiadomienia  o  możliwości  popełnienia

przestępstwa641.  Nie  oznacza  to  natomiast,  że  jest  to  źródło,  które  nie  wymaga

weryfikacji. 

639 P.  Sarnecki,  Komentarz  do  art.  54  Konstytucji,  w:  Konstytucja  Rzeczypospolitej  Polskiej.
Komentarz. Tom II, Wyd. II, L. Garlicki, M. Zubik (red.), teza 3. 
640 Zob. K. Radwaniak, P. J. Wrzosek, Biały wywiad w Policji – pozyskiwanie i analiza informacji ze
źródeł otwartych [w:]  Analiza informacji w służbach policyjnych i specjalnych , red. J. Konieczny, C.
H. Beck, Warszawa 2012, s. 109-151.

641 Por.  Warszawski  SDP  zarzuca  TVN,  że  "zataił  popełnienie  przestępstwa"  w  reportażu  o
neonazistach,  https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/zdaniem-sdp-telewizja-tvn24-zataila-fakt-
popelnienia-przestepstwa-w-reportazu-o-neonazistach  (dostęp:  22.06.2019);  D.  Woźniakowska-Fajst,
Media  a  przestępczość,  http://www.law.uj.edu.pl/users/kryminol/wp-content/uploads/2013/10/D.-WO
%C5%B9NIAKOWSKA-FAJST-Media-a-przestepczos%C2%B4c%C2%B4....pdf  (dostęp:
22.06.2019).
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Praktyka pokazuje, że środki masowego przekazu z dużym zainteresowaniem

publikują informacje dotyczące przestępczości. Wydaje się, iż tego typu „sensacje” są

dla prasy źródłem bogatej oglądalności642,  którą redakcje,  czasopisma czy telewizja

mogą sobie zapewnić. Z drugiej strony, na tak wczesnym etapie, kiedy postępowanie

karne jeszcze się nie toczy, trudno wymagać, aby doniesienia te były szczegółowe lub

zdradzały  cały  mechanizm  siatki  przestępczej.  Zazwyczaj  są  one  jedynie

powierzchownym  stwierdzeniem  lub  obejmują  zaledwie  wycinek  popełnionego

przestępstwa.  Przekazy  medialne  co  do  zasady  koncentrują  swoją  uwagę  „na

brutalnych,  sensacyjnych  zdarzeniach  i  skandalicznych  zaniedbaniach  wymiaru

sprawiedliwości”643. 

Mając  na  uwadze  powyższe  pragnę  zaznaczyć,  że  obraz  przestępczości,

przedstawiony  w  mediach,  może  być  zniekształcony,  niepełny  lub  jedynie

poszlakowy. Dlatego też weryfikacja  tych źródeł,  z  punktu widzenia  postępowania

karnego, ma duże znaczenie. 

Organy ścigania uprawnione są do wglądu w różnorodne bazy danych – w tym

wiadomości  dotyczące  danych  obywateli,  które  nie  są  dostępne  powszechnie

(zwłaszcza  do  użytku  mediów).  W  mojej  ocenie  zasygnalizowanie  możliwości

popełnienia  przestępstwa  w  doniesieniach  medialnych  może  być  więc  początkiem

daleko idącej pracy organów postępowania sprawdzającego (organy te mają szerokie

możliwości ustalenia  czy przestępstwo faktycznie miało miejsce,  kim jest  sprawca,

czy są osoby pokrzywdzone itd.). 

D. Woźniakowska-Fajst zauważyła, że mass media skupiają się na nagłaśnianiu

konkretnych  przestępstw,  ale  zazwyczaj  nie  informują  społeczeństwa  o  dalszym

postępowaniu czy wyroku sądu  (chyba, że w grę wchodzą duże afery, a jawność w

późniejszym  ewentualnym  postępowaniu  sądowym  nie  została  wyłączona) 644.  W

związku z tym: „nawet gdy zdarzy się, że oskarżony zostaje uznany za niewinnego, to

informacja taka niezbyt często bywa uważana za «medialną”» i w rezultacie nie jest

nagłaśniana.  Do  społeczeństwa  częściej  docierają  wiadomości  o  kontrowersyjnych

642 Informacje  na  temat  przestępstw  są  dużo  bardziej  atrakcyjne,  emocjonujące,  sensacyjne  dla
odbiorców. D. Woźniakowska-Fajst, Media a…, s. 369. 

643 Tamże.

644 Tamże, s. 372.
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wyrokach sądu w pierwszej instancji, a znacznie rzadziej pojawia się informacja, że

po wielu miesiącach wyrok ten został zmieniony przez sąd odwoławczy”645. 

Reasumując, nie ulega wątpliwości, że media są cennym źródłem pozyskiwania

informacji  o  przestępstwie.  Efekty  pracy  dziennikarzy  mogą  być  (i  często  są)

wykorzystywane  w  pracy  organów  ścigania  karnego,  które  dysponują  z  kolei

szerokim  spektrum  możliwości  w  zakresie  sprawdzenia  dostępnych  źródeł,  ich

weryfikacji oraz ewentualnego reagowania. 

Kończąc  rozważania  w  przedmiocie  doniesień  medialnych  warto  postawić

ogólne pytanie, jak organy ścigania powinny reagować na wiadomość o ewentualnym

przestępstwie zasłyszaną w radiu bądź telewizji? Zanim zostanie udzielona odpowiedź

na to  pytanie konieczne  wydaje  się  zobrazowanie problemu za  pomocą przykładu.

Czy  wobec  tego  prokurator  z  Bydgoszczy,  który  dowiedział  się  o  możliwości

popełnienia przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego, które dokonane zostało

w Krakowie, zobligowany jest do złożenia stosownego zawiadomienia w tej sprawie?

Mając  na  uwadze  rozważania  w  przedmiocie  prawnego  i  społecznego  obowiązku

zawiadamiania odpowiedź wydaje się oczywista – prokurator powinien powiadomić o

możliwości popełnienia przestępstwa swoich przełożonych. Problem powyższy nie ma

charakteru wyłącznie teoretycznego. Doskonałym odzwierciedleniem tego problemu

będzie tzw. afera Rywina, w ramach której osoby zajmujące państwowe stanowiska

oraz będące funkcjonariuszami publicznymi nie wypełniły obowiązku zawiadomienia

i nie złożyły stosownego doniesienie o zaistniałym przestępstwie. Jeśli bowiem osoby

te dowiedziały się o przestępstwie, ale nie posiadały żadnego potwierdzenia czy aby

czyn zabroniony został na pewno popełniony, powinny zawiadomić o tym właściwe

organy ścigania,  które dokonałyby weryfikacji  tych twierdzeń w ramach czynności

sprawdzających i wówczas oceniły, czy zaszła podstawa do wszczęcia postępowania

karnego646. 

645  Tamże.

646 Szerzej na temat zarzutów tzw. afery Rywina w uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
24 września 2004 roku w sprawie sprawozdania Komisji Śledczej do zbadania ujawnionych w mediach
przypadków korupcji podczas prac nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji, MP z 2004 r. Nr
41, poz. 711, s. 2075 i n. 
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3.2.5.3.  Informacje  pochodzące  z  innych  postępowań  lub  uzyskane  w  toku

czynności

To,  że  przestępstwo  zostało  popełnione  (faktycznie  miało  miejsce),  może

zostać  ujawnione w  jeszcze  jeden  istotny  sposób,  tzn.  w  drodze  ustaleń  własnych

organów  ścigania.  W  toku  postępowania  przygotowawczego  Policja,  bądź  inny

uprawniony organ, może na podstawie rozmaitych informacji dojść do wniosku, że

zostało popełnione przestępstwo równoległe do głównego, które nadto nie musi być

objęte śledztwem albo dochodzeniem. 

W  związku  z  tym  można  skonstruować  stanowisko,  że  ustalenia  własne

organów ścigania odnoszą się przede wszystkim do informacji uzyskanych w drodze

czynności operacyjno-rozpoznawczych. Na ich podstawie właściwe organy podejmują

decyzje  o  wszczęciu  postępowania  przygotowawczego  w  formie  dochodzenia  lub

śledztwa.  Czynności operacyjno-rozpoznawcze nie odnoszą się jedynie do czynności

związanych z popełnieniem konkretnego przestępstwa, np. zabójstwa. Służą także do

gromadzenia,  rejestrowania,  dokumentowania  i  analizowania  wielu  rozmaitych

informacji,  które  w  konsekwencji  ujawniają  charakterystykę  całego  świata

przestępczego. Informacje własne organów ścigania to przykładowo bazy danych o

osobach skazanych (zawierających zdjęcia, znaki szczególne, linie papilarne, kontakty

itd.).  Czynności  podejmowane  przez  Policję  bądź  inny  uprawniony  organ  na

podstawie własnych informacji (zbiorów danych) ma kilka kluczowych celów, m. in.

prewencyjny, rozpoznawczy, prognostyczny.

We wcześniejszej  części  pracy  wyjaśniono istotę  czynności  sprawdzających.

Mając na uwadze rozważania poczynione w tym aspekcie wskazać można, że dzięki

postępowaniu organów ścigania możliwe jest rozszerzanie wątków danej sprawy, a co

za  tym idzie,  zdobycie  informacji  o  przestępstwie  popełnionym w ramach  innego.

Informacje pochodzące z innych postępowań mogą wynikać nie tylko z równoległego

postępowania  wyjaśniającego  w  innej  sprawie,  ale  także  postępowania

przygotowawczego  i  jurysdykcyjnego,  w  toku  których  ujawnione  zostaną  takie

wiadomości. 

Ujawnienie  przestępstwa  może  nastąpić  również  w  toku  postępowania,

prowadzonego  w  ramach  innej  dziedziny  prawa,  np.  w  postępowaniu  cywilnym.

Wówczas sąd zobowiązany jest przekazać ujawnione informacje stosownym organom
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ścigania.  Zgodnie  z  art.  177  k.p.c.  ujawnienie  czynu,  którego  ustalenie  w  drodze

karnej  mogłoby  zaważyć  na  sposób  rozstrzygnięcia  sprawy  cywilnej,  stanowi

fakultatywną przesłankę zawieszenia postępowania cywilnego. 

Trafnie  dostrzegła  M.  Jędrzejewska,  że  ujawnienie  się  czynu  mogącego

wyczerpywać znamiona zbrodni lub występku może nastąpić zarówno na podstawie

twierdzeń  samego  pozwu,  jak  i  w  wyniku  zdarzeń  powstałych  na  dalszym etapie

postępowania647.

647 M. Jędrzejowska, w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznawcze . T.
I, T. Erecińskiego (red.), Warszawa 2012, s. 805.
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Rozdział IV

Warunki prowadzenia czynności sprawdzających

4.1. Istnienie uzasadnionego przypuszczenia jako warunek czynności sprawdzających

We  wcześniejszej  części  rozprawy  wyjaśnione  zostało,  że  uzasadnione

przypuszczenie  jest  podstawą  wszczęcia  przez  organy  ścigania  czynności

sprawdzających.  Z  kolei  uzasadnione  podejrzenie  inicjuje  postępowanie

przygotowawcze, które prowadzone jest w formie dochodzenia lub śledztwa. Zarówno

w  pierwszym,  jak  i  w  drugim  przypadku,  mamy  do  czynienia  z  koniecznością

występowania  pewnego  rodzaju  uzasadnienia  (innymi  słowy:  argumentacji).  Musi

bowiem  zaistnieć  podstawa  do  prowadzenia  przez  stosowne  organy  postępowania

sprawdzającego  lub  przygotowawczego.  Organy  te  nie  mogą bowiem podejmować

czynności w sposób spontaniczny, bezpodstawny i bezprawny, co stanowi logiczną

konsekwencję zasady legalizmu. 

Właściwe, oparte na faktach, uzasadnienie jest swoistym wytłumaczeniem dla

podejmowanych działań, wiążących się m.in. z przymusem bezpośrednim (można go

stosować wobec podejrzanego, ale nie podejrzewanego). D. Stachurski przypomniał,

że  postępowanie  karne  może  być  wszczęte  i  prowadzone  jedynie  wówczas,  gdy

zachodzą  określone  warunki  przesądzające  o  jego  dopuszczalności:  „wnioskując  a

contrario  nie  powinno  być  ono  wszczynane  i  toczyć  się,  gdy  brak  ku  temu

uzasadnionych  podstaw”648.  Zdaniem  autora  publikacji  Spór  o  istotę  przesłanek

procesowych w polskiej nauce procesu karnego postępowania wszczęte bez żadnego

uzasadnienia  należy  rozumieć  jako  procesy  bezprawne,  niedopuszczalne  i

krzywdzące.  Jednym  z  kluczowych  zadań  ustawodawcy  jest  ustalenie  pewnych

warunków, od  istnienia  których  uzależnione  jest  wszczęcie  i  prowadzenie  procesu

karnego. 

648 D.  Stachurski,  Spór  o  istotę  przesłanek  procesowych  w  polskiej  nauce  procesu  karnego ,
„Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych”2005, R.IX, z. 1, s. 113.
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Podobnie jest  w przypadku postępowania sprawdzającego, mającego miejsce

przed  procesem  (i  pierwszym  jego  etapem  –  dochodzeniem  lub  śledztwem,

odbywającym  się  w  ramach  postępowania  przygotowawczego).  Musi  zaistnieć

uzasadnione  (uargumentowane,  cechujące  się  wysokim  stopniem

prawdopodobieństwa) przypuszczenie (domniemanie) popełnienia przestępstwa. 

Czynności  sprawdzające  mają  w  istocie  służyć  właśnie  sprawdzeniu,

potwierdzeniu,  dokładnemu  zweryfikowaniu  wszelkich  okoliczności  zawartych  w

zawiadomieniu  o  popełnieniu  przestępstwa  bądź  informacjach  własnych  organów

ścigania.  Jeśli  już  na  tym  etapie  zaistnieją  argumenty  przemawiające  za  tym,  że

przestępstwo  faktycznie  zostało  popełnione  (np.  zawiadamiającym  jest  osoba

pokrzywdzona,  która  nosi  na  sobie  ślady  przestępstwa),  wówczas  organy  ścigania

mogą od razu wszcząć  śledztwo lub dochodzenie649.  Postępowanie sprawdzające  w

tym przypadku nie jest potrzebne. J. Tylman w związku z tym pisał: „«Sprawdzać»,

«sprawdzić»  -  znaczy kontrolować, badać,  przekonywać się,  czy  coś  jest  zgodne z

prawdą, «czy jest tak, jak być powinno»”650. Rozumiane w taki sposób sprawdzanie,

jest  realizowane  przez  różne  organy  i  występuje  w  procesie  karnym  w  wielu

sytuacjach.

 W  kontekście  prowadzenia  postępowania  sprawdzającego  problematyczna

staje  się  kwestia  istoty  uzasadnionego  przypuszczenia.  Słowo  „istota”  oznacza

kwintesencję,  cechy  charakterystyczne  danego  zjawiska,  wydarzenia,  rzeczy

składające się na nie. Uzasadnione przypuszczenie to takie przypuszczenie, za którym

przemawiają pewne racje.  Innymi słowy, chodzi  o domniemanie pojawiające się  w

ludzkiej  świadomości  poparte  konkretnymi faktami.  Konkretnym faktem mogą być

zeznania  świadków,  zwłoki  w  miejscu  zdarzenia  czy  ślady  krwi  na  różnych

przedmiotach.651

649 J. Tylman pisał stwierdził, że: „Przede wszystkim należy powiedzieć, że czynności wykonywane w
takim dochodzeniu w jego «czystej» postaci nie są czynnościami procesowymi. Dokonuje się wówczas
rozpytywań, wywiadów, obserwacji itp., zaś wyniki tej działalności nie stanowią w zasadzie dowodu,
na  którym  sąd  mógłby  oprzeć  wyrok.  Nie  ma  również  mowy  o  zachowaniu  gwarancji  osoby,
przeciwko której  dochodzenie jest skierowane, a kiedy sięgniemy do podstaw dochodzenia,  okazuje
się, że nie jest ono oparte na zasadach procesowych. Wydawałoby się więc, że postępowania o tyle
mniej wartościowego od postępowania sądowego i tak różniącego się od śledztwa sądowego nie można
traktować jako postępowania karnego.”  J.  Tylman,  Istota i  formy wszczęcia postępowania  karnego,
„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica” 1985, 22, s. 35 (oraz przywołana tam literatura).

650 J. Tylman, Instytucja czynności sprawdzających w postępowaniu karnym , Łódź 1984, s. 3.

651 „[…] materiał  dowodowy od początku jego ujawnienia i  zabezpieczenia  nosi  w sobie  taki  sam
ładunek  informacji  i  nie  mamy  wpływu  na  jego  wartość  badawczą.  Natomiast  na  materiał
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Warto w tym miejscu odnieść się do stanowiska P. Belowskiej, która wskazała,

że: „«Przypuszczenie» oznacza «minimalny zasób stosownych informacji», jest zatem

o  wiele  słabsze  od  «podejrzenia».  Uzasadnione  przypuszczenie  może  być

konsekwencją  zdobycia  niesprawdzonych informacji,  domysłów lub plotek.  Należy

zauważyć, iż oprócz przypuszczenia wymagane jest istnienie uzasadnionych podstaw.

Fakt  ten  odróżnia  przypuszczenie  wymagane przy  przeszukaniu  od  przypuszczenia

przewidzianego w art. 307 kpk. Przepis ten określa instytucję pozaprocesową zwaną

czynnościami  sprawdzającymi,  w  której  wymagane  jest  istnienie  jedynie

przypuszczenia, że popełniono przestępstwo”652. Mając powyższe na uwadze poruszyć

należy kilka następujących kwestii: 

 po pierwsze, przypuszczenie wiąże się z posiadaniem pewnej minimalnej ilości

informacji.  Źródłem  przypuszczeń  mogą  być  dane  przekazane

funkcjonariuszowi Policji za pomocą pisemnego zawiadomienia;

 po  drugie,  przypuszczeń  (hipotez  dotyczących  danego  zdarzenia)  może  być

kilka,  a nawet kilkanaście. Ilość informacji i  ich jakość decyduje o tym, czy

przypuszczenie (przypuszczenia) staną się uzasadnione;

 po  trzecie,  uzasadnione  podejrzenie  w  przypadku  przeszukania  różni  się  od

uzasadnionego przypuszczenia związanego z czynnościami sprawdzającymi. W

tym  drugim  przypadku  wymagane  jest  bowiem  jedynie  przypuszczenie,  że

popełniono przestępstwo653.

W doktrynie  prawa karnego skonfrontowane zostały  pojęcia  „uzasadnionego

przypuszczenia”  i  „uzasadnionego  podejrzenia”.  Uwagę  na  zależność  pomiędzy

wskazanymi  zagadnieniami  zwróciła  P.  Belowska.  Trafnie  w powyższym aspekcie

dostrzegła, iż: „Z jednej strony wydaje się, że «uzasadnione podejrzenie» wprowadza

zbyt rygorystyczny wymóg posiadania obszernej bazy danych, jaka jest wymagana do

wszczęcia  postępowania karnego. Mając to  na uwadze można przyjąć,  iż  kategoria

«uzasadnionych  podstaw  do  przypuszczenia»  jest  kategorią  pośrednią  pomiędzy

porównawczy – TAK, ponieważ od zaangażowania osoby (osób) przygotowującej zależeć będzie jego
wartość  badawcza.”  Zob.  J.  Wilczewska,  Gromadzenie,  pobieranie,  przygotowanie  materiału
porównawczego  do  badań  z  zakresu  identyfikacji  osób  i  zwłok  na  podstawie  zapisów  wizualnych ,
„Problemy kryminalistyki” 2014, 286(4), s. 42.

652 P.  Belowska,  Instytucja  przeszukania  w  wypadkach  niecierpiących  zwłoki ,  s.  26,
http://wpia.uwm.edu.pl/cza  sopisma/sites/default/files/uploads/KPP/2018/2/28-32.pdf  (dostęp:
17.09.2019).

653 Tamże.
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«uzasadnionym  przypuszczeniem»  a  «uzasadnionym  podejrzeniem»”654.  Istota

uzasadnionego przypuszczenia nierozerwalnie  związana jest  z  faktyczną przesłanką

procesu, stanowiącą pierwszą przesłankę materialną.

Podstawę faktyczną procesu, o której mowa wyżej, wyróżnił W. Daszkiewicz.

Wskazał  on,  że  przesłanka ta  występuje  w postaci  uzasadnionego – obiektywnymi

danymi  –  podejrzenia,  że  popełniono  przestępstwo.  Podstawę  faktyczną  procesu

odróżnić należy jednoznacznie od przedmiotu procesu, tj. kwestii odpowiedzialności

prawnej,  głównie  karnej,  wiążącej  się  z  hipotezą  popełnienia  przestępstwa 655.

Podstawą  faktyczną  procesu  są  fakty  uzasadniające  hipotezę  dotyczącą  konkretne

przestępstwo.  Innymi  słowy,  „podstawę  faktyczną  procesu  stanowi  materiał

uprawdopodabniający popełnienie przestępstwa”656.

Stoję na stanowisku, że postępowanie sprawdzające wdraża się wtedy, gdy w

zawiadomieniu brakuje  pewnych informacji,  np.  danych osoby, która dopuściła  się

czynu  zabronionego,  rodzaju  przestępstwa  czy  danych  samego  zawiadamiającego.

Zawiadomienie  posiadające  „braki”  nie  pozwala  na  przyjęcie  tezy,  iż  zachodzi

przypuszczenie  popełnienia  przestępstwa  w  sposób,  który  pozwala  na  wydanie

postanowienia  o  wszczęciu  postępowania  (z  jednoczesnym spełnieniem wszystkich

wymogów formalnych tego postanowienia), ale brakuje również podstaw do odmowy

wszczęcia.  Inaczej  rzecz ujmując,  zawiadomienie posiadające pewne braki  z jednej

strony  nie  pozwala  przyjąć,  że  istnieje  uzasadnione  przypuszczenie  popełnienia

654 Tamże.  P.  Belowska  kontynuuje  tę  myśl  w  następujący  sposób:  „W  przypadku  instytucji
przeszukania w wypadkach niecierpiących zwłoki, gdy ingerencja w prawa i wolności obywatela jest
często  nadmierna  i  bezpodstawna,  wykładnia  językowa  przepisu  skłania  do  zastąpienia  wyrażenia
«uzasadnione podstawy do przypuszczenia» wyrażeniem «uzasadnione podejrzenie». Jak już zostało
wcześniej wspomniane pogląd ten jest krytykowany ze względu na fakt, iż obszerny zbiór danych jaki
jest wymagany do zaistnienia «uzasadnionego podejrzenia» jest podstawą do wszczęcia postępowania
karnego. Należy jednak spojrzeć na to zagadnienie nie z perspektywy podstaw do wszczęcia procesu
karnego,  a  analizując  całościowo  instytucję  przeszukania  z  uwzględnieniem  różnic  jej  odmian.
Zamiana  przesłanki  «uzasadnionych  podstaw  do  przypuszczenia»  na  «uzasadnione  podejrzenie»
wprowadzi  bardziej  rygorystyczny  wymóg  stosowania  tej  instytucji.  Postulowane  [sic!]  wyrażenie
«uzasadnione podejrzenie» w dalszym ciągu pozostawia sporą dozę elastyczności, a organy zachowują
luz decyzyjny. Zwrot ten nie oznacza bowiem pewności ani dużego stopnia prawdopodobieństwa, a
jedynie  pozwala  na  zawężenie  zakresu  przeprowadzania  przeszukania,  co  stanowić  będzie  ochronę
praw i wolności jednostek przed nadmiernymi nadużyciami”.

655 Zob. W. Daszkiewicz, Proces karny. Część ogólna, Poznań 1995, s. 119-121; tenże, Prawo karne
procesowe.  Zagadnienia  ogólne,  Bydgoszcz  2000,  s.  128-130;  tenże,  Przestępność  czynu  jako
przesłanka procesu (Uwagi w związku z projektem k.p.k.) , „Prokuratura i Prawo” 1968, z. 12, s. 960,
961, szczególnie s. 965-967 (o stosunku przesłanek procesowych do przedmiotu procesu). A także: J.
Tylman,  Instytucja  czynności  sprawdzających  w  postępowaniu  karnym…,  s.  37-40; J.  Tylman,  T.
Grzegorczyk,  Polskie  postępowanie  karne,  warszawa  1999,  s.  162-165;  K.  Marszał,  Zagadnienia
ogólne procesu karnego, Katowice 1984, s. 183-185.
656 D. Stachurski, Spór o istotę…, s. 118.
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przestępstwa, zaś z drugiej – nie pozwala na wydanie decyzji odmownej. Istotne jest

również to, że możliwe jest wykonywanie czynności sprawdzających również wtedy,

gdy: „z zawiadomienia wynika podejrzenie popełnienia przestępstwa, ale także to, że

zachodzi  w  danym  momencie  brak  niezbędnej  przesłanki  procesowej,  której

uzupełnienie jest możliwe (uzyskanie koniecznego wniosku o ściganie - § 2).” 657 W

związku z powyższym w mojej ocenie postępowanie sprawdzające może być zatem

wszczęte, gdy możliwe jest uzupełnienie fundamentalnej przesłanki procesowej.

Upoważnione organy mogą zażądać od strony zawiadamiającej o popełnieniu

przestępstwa  uzupełnienia  zawiadomienia,  w  tym  przesłania  dodatkowych

dokumentów,  a  także  podjąć  czynności  o  charakterze  nieprocesowym  (mogą  być

zlecane Policji przez prokuratora). W czasie postępowania sprawdzającego nie wolno

przeprowadzać czynności protokołowanych, poza:

1. przyjęciem ustnego zawiadomienia o przestępstwie, które zaczyna te czynności

(§ 2),

2. przesłuchiwania  w  charakterze  świadka  osoby  zawiadamiającej  dla

uzupełnienia danych zawartych w jej zawiadomieniu (§ 3) oraz

3. przyjęcia do protokołu wniosku o ściganie (§ 2 in fine).658

W  mojej  ocenie  uprawnione  organy  (np.  Policja)  mogą  przeprowadzać  wszelkie

czynności  o  charakterze  nieprocesowym  i  operacyjnym  (obserwacja  miejsca,  w

którym według  zawiadamiającego  doszło  do  zdarzenia;  rozpytania,  np.  sąsiadów i

innych  osób  mogących  znać  osobę,  która  prawdopodobnie  dopuściła  się

przestępstwa).  Jednakże fakt  odformalizowania wymogów takich czynności pociąga

za  sobą  jednoznaczne  stwierdzenie  że  czynności  w  omawianym  przepisie  poza

czynnościami o charakterze protokolarnym mają ograniczoną moc dowodową.

Czynności sprawdzające, przewidziane przez prawodawcę w § 1-3, są związane

ze sprawdzaniem zawiadomienia o przestępstwie. T. Grzegorczyk pisał w związku z

tym,  że:  „W  razie  potrzeby  sprawdzenia  informacji  uzyskanej  z  innego  źródła,

sprawdzeń  dokonuje  się  także  w  trybie  operacyjnym  i,  co  zastrzeżono  w  §  5,  z

zachowaniem rygorów § 2 (ograniczenie czynności protokołowanych), jednakże bez

konieczności  dochowania  terminu  określonego  w  §  1,  który  wiąże  się  jedynie  ze

657 T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego…, s. 296 (pkt 2).

658 Tamże.
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sprawdzaniem  zawiadomienia  o  przestępstwie  i  koniecznością  powiadomienia

zawiadamiającego  w  odpowiednim  czasie  o  wszczęciu  lub  o  odmowie  wszczęcia

postępowania (zob. art. 306 § 3 i uw. 4 do tego przepisu)” 659. Policja bądź inny organ

uprawniony ma możliwość podjęcia czynności sprawdzających również w odniesieniu

do innych informacji – informacji własnych. Może zatem podejmować się czynności

operacyjnych i rozpoznawczych660.

W kwestii uzasadnionego przypuszczenia i uzasadnionego podejrzenia trafnie

pisał  również  J.  Skorupka:  „Uzasadnione  przypuszczenie  popełnienia  przestępstwa

jest  pojęciem  szerszym  od  uzasadnionego  podejrzenia  popełnienia  przestępstwa.

Dopuszcza więc możliwość stosowania zatrzymania w szerszym zakresie wypadków.

Zakresy  wymienionych  pojęć  krzyżują  się,  ale  nie  pokrywają.  W  niektórych

sytuacjach,  uzasadnione  przypuszczenie  popełnienia  przestępstwa  stanowić  będzie

jednocześnie  uzasadnione  podejrzenie  jego  popełnienia.  Występują  jednak  i  takie

sytuacje,  w  których  uzasadnione  przypuszczenie  popełnienia  przestępstwa  nie

wystarczy  do  przyjęcia,  że  występuje  uzasadnione  podejrzenie  popełnienia  czynu

karalnego. W takich wypadkach zatrzymanie osoby podejrzanej jest niedopuszczalne,

z  uwagi  na  brak  pozytywnej  ogólnej  przesłanki”661.  W  przypadku  uzasadnionego

przypuszczenia  nie  istnieją  dowody  wskazujące  na  wysokie  prawdopodobieństwo

popełnienia  czynu zabronionego przez  konkretną osobę.  W związku  z  tym nie  ma

podstaw  do  przedstawienia  zarzutów  (co  występuje  w  przypadku  uzasadnionego

podejrzenia).  W  przypadku  uzasadnionego  przypuszczenia  nie  istnieją  informacje,

które przekonałyby „obiektywnego obserwatora, że dana osoba mogła popełnić czyn

karalny”662. 

Przypuszczenia są hipotezami,  które pojawiają  się w umyśle funkcjonariusza

przyjmującego zawiadomienie bądź badającego informacje własne organów ścigania.

659 Tamże, s. 297.

660 W tym przypadku, jak już wskazałem, nie obowiązuje termin 30-dniowy. „Termin dla czynności
sprawdzających,  wskazany w § 1 zd. II, ma charakter instrukcyjny.  Postanowienie o wszczęciu lub
odmowie wszczęcia wydane po upływie trzydziestu dni od zawiadomienia pozostaje zatem skuteczne,
z tym że jeżeli zawiadamiający lub ujawniony pokrzywdzony nie otrzymają informacji o tym w ciągu
sześciu tygodni od złożenia zawiadomienia, mogą wystąpić z zażaleniem wskazanym w art. 306 § 3.
W  terminie  określonym  w  §  1  należy  zatem  nie  tylko  zakończyć  czynności  sprawdzające
zawiadomienie, ale także wydać decyzję w przedmiocie wszczęcia.” Tamże, s. 297.

661 J. Skorupka, Zatrzymanie procesowe osoby podejrzanej,   „Prokuratura i Prawo” 2007, nr 11, s. 20.

662 Tamże, s. 21.
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Dane uzasadniające podejrzenie popełnienia przestępstwa mają charakter procesowy,

zaś  te  pojawiające  się  w  toku  postępowania  sprawdzającego  –  nieprocesowy

(przedprocesowy).

Możliwość korzystania z różnych uprawnień przez służby policyjne i specjalne

„wymaga uprzedniego uzyskania wiarygodnych informacji o przestępstwie, tj. takich,

które  mogłyby  być  podstawą uzasadnionego  podejrzenia  popełnienia  przestępstwa,

wskazując  przy  tym  przynajmniej  krąg  potencjalnych  sprawców,  aby  uniknąć

testowania «uczciwości» bliżej  nieokreślonej liczby osób”663.  W toku postępowania

sprawdzającego upoważniony organ (np. Policja,  ABW, CBŚ itd.)  powinien zebrać

jak najwięcej wiarygodnych, rzetelnych, zgodnych ze stanem faktycznym informacji

na temat potencjalnych sprawców (organy mogą wyznaczyć kilka takich osób) oraz

samego  zdarzenia.  Istotą  uzasadnionego podejrzenia  popełnienia  przestępstwa  jako

podstawy wszczęcia  postępowania  przygotowawczego  są  wiarygodne  informacje  o

tymże  przestępstwie,  na  podstawie  których  można  wyznaczyć  krąg  potencjalnych

sprawców oraz wskazać różne, najbardziej prawdopodobne, wersje zdarzeń. 664 Jeżeli

organy  ścigania  nie  są  pewne,  że  doszło  faktycznie  do  popełnienia  przestępstwa,

wtedy mogą skorzystać z możliwości sprawdzenia informacji na ten temat (w ramach

postępowania sprawdzającego). Natomiast, gdy organy mają uzasadnione podejrzenie,

że  zostało  popełnione  przestępstwo,  wówczas  wydają  postanowienie  o  wszczęciu

postępowania  przygotowawczego  w  formie  dochodzenia  lub  śledztwa 665.  Słusznie

663 M.  Bożek,  M.  Czuryk,  M.  Karpiuk,  J.  Kostrubiec,  Służby  specjalne  w  strukturze  władz
publicznych. Zagadnienia prawnoustrojowe, Warszawa 2014, s. 124. Zob. szerzej na temat możliwości
stosowania prowokacji przez uprawnione podmioty: R. Lizak,  Kontrolowane przejęcie lub wręczenie
korzyści majątkowej, WPP 2011, nr 1, s. 29-30; J. Mąka,  Instytucja prowokacji w praktyce działania
służb  policyjnych,  Prok.  i  Pr.  2010,  nr  1-2,  s.  154-155;  M.  Kołodziejczak,  A.  Sobiech,  Prawnie
dopuszczalne  postacie  prowokacji,  PiP  2010,  z.  11,  s.  38-39;  K.  Karsznicki,  Kontrowersje  wokół
ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Prok. i Pr. 2010, nr 3, s. 90.

664 Szerzej  na  temat  definicji  pojęcia  „uzasadnione  podejrzenie”:  B.  Szyprowski,  Uzasadnione
podejrzenie  popełnienia  przestępstwa  jako  faktyczna  przesłanka  wszczęcia  postępowania
przygotowawczego, Prok. i Pr. 2006, nr 3, s. 145-157.

665 Warto  zwrócić  w  tym  miejscu  uwagę  na  możliwość  zaistnienia  negatywnych  przesłanek
procesowych (zob. art. 17 § 1 k.k.). Jedna z nich mówi o tym, że czynu nie popełniono albo brak jest
danych dostatecznie  uzasadniających  podejrzenie  jego  popełnienia.  „Chodzi  więc  o  sytuację,  kiedy
czyn karalny nie miał miejsca bądź też brak jest dowodów dostatecznie uprawdopodabniających fakt
jego popełnienia.  W takim przypadku można mówić, iż istnieje pewność, że działanie wypełniające
znamiona  przestępstwa  faktycznie  nie  wystąpiło  bądź  też  brak  jest  dostatecznych  podstaw  do
udowodnienia zaistnienia takiego czynu. Tę przesłankę można ujmować zarówno przedmiotowo (brak
czynu),  jak  i  podmiotowo,  to  znaczy,  że  czynu  takiego  nie  dopuściła  się  określona  (znana  bądź
nieznana) osoba. W takim przypadku występuje brak faktycznych podstaw ścigania i oskarżenia. Jest
to  ujemna  przesłanka  materialnoprawna,  gdyż  niedopuszczalność  odpowiedzialności  karnej  za
zarzucany  czyn  powoduje  niedopuszczalność  ścigania.  Jest  to  nie  tylko  przesłanka  umorzenia
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zauważył  B.  Szyprowski,  że:  „Dla  wszczęcia  i  prowadzenia  postępowania

przygotowawczego obojętne jest źródło informacji o przestępstwie, a także forma ich

złożenia”666.

Wszczęcie postępowania przygotowawczego następuje w celu: 

 ustalenia, czy przestępstwo w ogóle zostało popełnione; 

 ujawnienia,  kto go dokonał i ewentualnie  podjęcia  niezbędnych środków, by

uniemożliwić sprawcy ukrycie się lub wpływanie na przebieg zdarzeń; 

 zebrania danych dotyczących sprawcy przestępstwa i środowiska, w którym on

żyje; 

 dokładnego  wyjaśnienia  okoliczności  sprawy,  w  tym  ustalenia

pokrzywdzonych i rozmiaru szkody; 

 zebrania,  zabezpieczenia,  utrwalenia  dowodów w  taki  sposób,  by  sąd  mógł

wydać wyrok jak najszybciej (najlepiej już na pierwszej rozprawie); 

 wyjaśnienia, jakie okoliczności sprzyjały popełnieniu czynu667. 

Wszczęcie postępowania przygotowawczego jest  dopuszczalne wówczas,  gdy

istnieje  co  najmniej  taki  zbiór  informacji,  który  w  sposób  obiektywny

uprawdopodabnia  fakt  popełnienia  przestępstwa.  Zaś  u  organów  ścigania

subiektywnie  wywołuje  wysoki  stopień  podejrzenia.  Informacje,  które  posiadają

organy  ścigania,  muszą  być  na  tyle  konkretne  (wiarygodne,  rzetelne  itd.),  by  po

wszczęciu postępowania przygotowawczego można było określić kwalifikację prawną

czynu668.  Na podstawie  zasady legalizmu upoważniony organ jest  zobowiązany  do

wszczęcia  i  przeprowadzenia  postępowania  przygotowawczego,  jeśli  ściganie  jest

postępowania,  gdyż  w  przypadku  rozpoczęcia  przewodu  sądowego  na  rozprawie  głównej  sąd  jest
zobowiązany wydać wyrok uniewinniający (art.  414  § 1 kpk.).”  B. Bieńkowska,  P.  Kruszyński,  C.
Kulesza, P. Piszczek, Sz. Pawelec, Wykład prawa karnego procesowego, red. P. Kruszyński, Białystok
2012, s. 107-108. 

666 B. Szyprowski, Uzasadnione podejrzenie popełnienia…, s. 137.

667 Moje  prawa  w  toku  postępowania  przygotowawczego  w  procesie  karnym ,  https://e-
justice.europa.eu/content_rights_of_defendants_in_criminal_proceedings_-169-PL-maximizeMS-
en.do?clang=pl&idSubpage=2  (dostęp:  12.11.2019).  Zob.  B.  Szyprowski,  Uzasadnione  podejrzenie
popełnienia…,  s.  133-134  („W  toku  postępowania  należy  wyjaśnić  okoliczności  sprawy,  aby
pozwalały one na prawidłową ocenę przestępstwa i sprawcy” – tamże, s. 134).

668 Szerzej o kwalifikacji prawnej czynu: R.A. Stefański, Czynności przedstawienia zarzutów, Prok. i
Pr.  2013,  nr  7-8,  s.  35-39.  B.  Szyprowski  wskazał,  że:  „Uzasadnione  podejrzenie  popełnienia
przestępstwa stanowi więc zarazem faktyczną i  prawną (określoną  przez przepis  prawa) pozytywną
przesłankę procesową, bez której nie jest możliwe formalne wszczęcie postępowania.” B. Szyprowski,
Uzasadnione podejrzenie popełnienia… , s. 144.
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odpowiednio  uzasadnione  (uargumentowane)  i  prawnie  dopuszczalne 669.

Postanowienie o wszczęciu śledztwa musi zawierać w sobie informacje,  na których

oparto podejrzenie (uzasadnia owo postanowienie prokurator lub Policja).

Uzasadnione podejrzenie powstaje na podstawie wiadomości zebranych przez

organy ścigania,  które  wskazują  w sposób dostatecznie wiarygodny na  popełnienie

przestępstwa. Zaznaczyć należy, że kwalifikacja prawna czynu może się zmienić w

trakcie  postępowania,  np.  do  informacji  już  posiadanych  dojdą  nowe,  wcześniej

nieznane  organom  ścigania.  Samo  uzasadnione  przypuszczenie  „wymaga,  aby

wynikało  ono  z  racjonalnych  przesłanek  i  konkretnych okoliczności,  w żadnej  zaś

mierze nie było oparte jedynie na przypuszczeniach”670. Decyzja o wszczęciu śledztwa

wyprzedza  decyzję  o  postawieniu  określonej  osobie  zarzutu.  W  związku  z  tym,

stopień podejrzenia jest istotny z perspektywy przekształcenia się fazy ad rem w fazę

ad personam. 

Zebrane  przez  organy  ścigania  dowody  (informacje)  muszą  odznaczać  się

wyższym stopniem prawdopodobieństwa niż ten, który jest wymagany do wszczęcia

postępowania.  Wskazują  one  na  określoną  osobę,  możliwą  do  zidentyfikowania 671.

Uzasadnione  podejrzenie  powinno  cechować  się  wyższym  stopniem

prawdopodobieństwa672. Dostatecznie uzasadnione podejrzenie – zgodnie z art. 313 §

1 k.p.k. ma „opierać się już na konkretnych, wiarygodnych dowodach, sprawdzalnych

i  właściwie  procesowo  udokumentowanych,  a  zatem  powinno  być  uzyskane  przy

przestrzeganiu rygorów procesowych”673 .

R.  A.  Stefański  wskazał,  że  postanowienie  o  przedstawieniu  zarzutów

sporządza się w wypadku, gdy zebrane informacje w sposób dostateczny uzasadniają

podejrzenie, że przestępstwo popełniła określona osoba674. Pod słowem „informacje”

669 Zob. B. Szyprowski, Uzasadnione podejrzenie popełnienia…, s. 135-136.

670 Bezbronna  doktryna,  https://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/309159980-Bezbronna-doktryna.html
(dostęp: 12.11.2019).

671 Tamże. Zob. uchwała SN z 23.02.2006 r., sygn. akt SNO 3/06.

672 „Jak słusznie wskazuje się w doktrynie, dostateczność oznacza pewną minimalną granicę, której
nie  można  przekroczyć  poprzez  przyjęcie  niższego  stopnia  podejrzenia.  Nie  musi  to  być  przy tym
„duże" prawdopodobieństwo, bo to konieczne jest dopiero do stosowania środków zapobiegawczych.
Stopień  ten  musi  być  jednak  wyższy  od  uzasadnionego  przypuszczenia  (tak  w  art.  244  k.p.k.
odnoszącym się do zatrzymania policyjnego).” Bezbronna doktryna…, dz. cyt.

673 Tamże.

674 R.A. Stefański, dz. cyt., s. 21.
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(„dane”)  kryją  się  fakty,  na  podstawie  których można przyjąć,  że określona osoba

popełniła  czyn  zabroniony675.  Jednocześnie  dane  te  muszą  być  „dostateczne”,  tzn.

wystarczające, zadowalające kogoś676. „Chodzi o stopień prawdopodobieństwa, który

ustawodawca określił na poziomie dostateczności” – stwierdził R.A. Stefański 677. Przy

czym  prawdopodobieństwo  należy  rozumieć  jako  „uświadomioną  niepełność

informacji,  przypuszczenie,  hipotezę,  wymagającą  sprawdzenia;  chodzi  o  wiedzę

niewystarczającą”678. W następujących przepisach ustawodawca zawarł różne stopnie

prawdopodobieństwa:

1. Art.  244  §  1  k.p.k.  –  „istnieje  uzasadnione  przypuszczenie,  że  popełniła  ona

przestępstwo”;

2. Art.  249  §  1  k.p.k.  –  „duże  prawdopodobieństwo,  że  oskarżony  popełnił

przestępstwo”;

3. Art. 303 k.p.k. – „uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa”. 679

Wskazane stopnie prawdopodobieństwa zbliżają się do pewności, tzn. do tego,

że  podejrzanego  można  faktycznie  traktować  jako  sprawcę  przestępstwa680.  R.A.

Stefański stwierdził, że: „najniższy stopień jest wymagany przy zatrzymaniu, wyższy

przy  wszczęciu  postępowania  przygotowawczego,  jeszcze  wyższy  przy

przedstawieniu zarzutu, a najwyższy przy stosowaniu środków zapobiegawczych” 681.

Pojęcie „dostateczny” oznacza pewne minimum, którego nie wolno przekraczać. W

675 A.M. Tęcza-Paciorek wskazała,  że:  „(…) w odniesieniu do osoby podejrzanej z art.  308 k.p.k.
musi  zachodzić  na  tyle  wiarygodne  i  poparte  w  materiale  dowodowym  podejrzenie  popełnienia
przestępstwa, że zachodzą warunki do sporządzenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów.” A.M.
Tęcza-Paciorek, Pojęcie osoby podejrzanej i jej uprawnienia, Prok. i Pr. 2011, nr 11, s. 58.

676 Muszą to być takie dane, które są wystarczające do przyjęcia,  iż określona osoba dopuściła  się
czynu zabronionego. Tamże.

677 Tamże.

678 Tamże, s. 22. Zob. J. Nelken, Dowód poszlakowy w procesie karnym, Warszawa 1970, s. 73-83.

679 R.A. Stefański, dz. cyt., s. 22. Zob. A.M. Tęcza-Paciorek, dz. cyt., s. 57.

680 A. Murzynowski  wskazał,  że osoba podejrzana to taka osoba, „wobec której nie przedstawiono
jeszcze zarzutów, ale organy ścigania dysponują wobec niej danymi, które uzasadniają podejrzenie, iż
popełniła  ona czyn zabroniony.” A.M. Tęcza-Paciorek,  dz. cyt.,  s.  57, A. Murzynowski,  Faktycznie
podejrzany w postępowaniu przygotowawczym , „Palestra” 1971, nr 10, s. 36-37.

681 Tamże. SN w uchwale z dnia 23.02.2006r. wskazał: „Porównanie treści art. 303 k.p.k. z treścią art.
313  k.p.k.  prowadzi  do  jednoznacznego  wniosku,  że  dostatecznie  uzasadnione  podejrzenie  w
odniesieniu  do  konkretnej  osoby  oznacza  wyższy  stopień  podejrzenia  tak  co  do  faktu  popełnienia
przestępstwa, jak i co do osoby sprawcy. Nie chodzi zatem o ustalenie, że określona osoba popełniła
przestępstwo, lecz o to, że zebrane dowody wskazują na wysokie prawdopodobieństwo zaistnienia tego
faktu.”

191



doktrynie  słusznie  wskazuje  się,  że  wszystkie  zebrane  dowody  „muszą

uprawdopodabniać  w  dostateczny  sposób  popełnienie  czynu  przez  określoną

osobę”682.  W  literaturze  podkreśla  się,  że  konieczne  jest  nie  tylko  subiektywne

podejrzenie organów ścigania co do popełnienia przestępstwa, lecz również „pewien

zakres sprawdzonych faktów, na których oparte jest przekonanie tego organu. Fakty te

powinny być ocenione według zweryfikowanych kryteriów doświadczenia życiowego

i  z  zachowaniem  proporcji  płynących  z  uwzględnienia  całokształtu  okoliczności

sprawy”683. 

Trybunał  Praw  Człowieka  dokonał  wykładni  pojęcia  „uzasadnione

podejrzenie”.  Wskazał  na  istnienie  „faktów  lub  informacji  o  faktach,  które  w

wystarczającym stopniu uzasadniają obiektywną ocenę, iż dana osoba mogła popełnić

przestępstwo i nie muszą one opierać się na tak rozbudowanej podstawie faktycznej,

jak  wnoszone  do  sądu  oskarżenie”684.  Podczas  trwania  sprawy  wszystkie  dowody

muszą  w  sposób  dostateczny  uzasadniać,  iż  doszło  do  popełnienia  konkretnego

przestępstwa i przestępstwo to popełniła określona osoba („Musi to być taki materiał

dowodowy,  na  którego  podstawie  będzie  można  skonkretyzować  czyn  przestępny

zarzucany podejrzanemu i podać kwalifikację prawną tego czynu”685).

Podejrzenie  popełnienia  przestępstwa  przez  określoną  osobę  opiera  się  na

informacjach,  które  istnieją  w  chwili  wydania  postanowienia  o  przedstawieniu

zarzutów.686 Przy  czym znaczenie  dowodowe mają  –  zdaniem R.A. Stefańskiego –

materiały z niektórych czynności operacyjnych, np. z kontroli operacyjnej 687.

Relacja uzasadnionego przypuszczenia z uzasadnionym podejrzeniem wydaje

się klarowna. Uzasadnione podejrzenie jest bowiem konsekwencją występującego w

sprawie uzasadnionego przypuszczenia. Dzięki pracy organów ścigania, zmierzającej

do osiągnięcia (omówionych w rozdziale I) celów postępowania materiał dowodowy

gromadzony w sprawie powiększa się, konsekwencją czego jest potwierdzenie bądź

zanegowanie postawionych pierwotnie tez. 

682 R.A. Stefański, dz. cyt., s. 22-23.

683 Tamże, s. 23.

684 Tamże. Zob. P. Hofmański, Konwencja europejska a prawo karne, Toruń 1995, s. 185.

685 Tamże.
686 Tamże, s. 24.
687 Tamże. Szerzej o postanowieniu o przedstawieniu zarzutów: tamże, s. 25-35. 192



Uzasadnione  przypuszczenie  wymagane  jest  na  potrzeby  postępowania

sprawdzającego,  natomiast  uzasadnione  podejrzenie  służy  postępowaniu

przygotowawczemu. Stoję na stanowisku, że uzasadnione przypuszczenie nie zawsze

musi  zamienić  się  w uzasadnione podejrzenie.  Jeśli  bowiem wyniki prowadzonego

postępowania  sprawdzającego  nie  dadzą  postaw  ku  temu,  że  czyn  mógł  zostać

popełniony,  wówczas  w  ogóle  nie  dochodzi  do  przejścia  w  fazę  postępowania

przygotowawczego. Relacja przypuszczenia do podejrzenia nie jest więc stała. 

W  aspekcie  tej  relacji  konieczne  jest  poczynienie  kilku  uwag  natury

teoretycznej, co pozwoli na kompleksowe wyjaśnienie zależności powołanych wyżej

dwóch pojęć.

W mojej ocenie należy przyjąć, że zanim dojdzie do wszczęcia postępowania

karnego,  którego pierwszym etapem jest  postępowanie  przygotowawcze,  niezbędne

jest  zweryfikowanie  przez  organy ścigania  informacji  o  przestępstwie.  Kluczowym

powodem  jest  niewszczynanie  procesów,  gdy  nie  ma  ku  temu  podstaw  (brakuje

uzasadnienia) oraz gdy istnieje prawdopodobieństwo zbyt pochopnego działania, tzn.

działania  niepoprzedzonego  gruntowną  analizą  danych  dotyczących  potencjalnego

przestępstwa.  Postępowanie  sprawdzające  służy  zweryfikowaniu  informacji  o

możliwości popełnienia czynu zabronionego. Jego celem jest przekonanie się organów

ścigania o tym, iż w rzeczywistości istnieje (bądź przeciwnie – nie istnieje) podstawa

do wszczęcia  procesu karnego. Postępowanie sprawdzające  ma bardzo interesujący

charakter,  ponieważ  upoważniony  organ  przeprowadza  je  w  sposób  nieformalny,

jeszcze  przed  wszczęciem  postępowania  karnego  (którego  celem  jest  skazanie

sprawcy przestępstwa, wymierzenie mu adekwatnej do czynu kary). 

Mając  na  uwadze  powyższe  umiejscowienie  omawianych  instytucji  należy

stanąć  na stanowisku,  że  uzasadnione przypuszczenie  jest  słabsze,  niż  uzasadnione

podejrzenie.  Szerzej  o  uzasadnionym  podejrzeniu  nastąpi  w  dalszej  części

podrozdziału. 

Warto  podkreślić,  iż  w  ramach  sprawdzeń  organy  ścigania  przeprowadzają

następujące czynności:

 żądają  uzupełnienia  danych w wyznaczonym terminie,  które  pojawiły  się  w

zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa;
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 uzupełnienie  danych  może  odbyć  się  w  formie  przesłuchania  osoby

zawiadamiającej jako świadka;

 sprawdzenie faktów może dotyczyć informacji własnych organów ścigania.

Żądanie  uzupełnienia  danych  dotyczących  przestępstwa  zawartych  w

zawiadomieniu  trzeba  odróżnić  od  przesłuchania  zawiadamiającego  w  charakterze

świadka.  W pierwszym przypadku  oświadczenia  składane  przez  zawiadamiającego

będą dalej „jedynie zawiadomieniem, jednak będą one miały charakter uzupełniający

pierwotne  zawiadomienie”688.  W  drugim  –  zostaną  uzyskane  zeznania  od  osoby

zawiadamiającej. 

W  moim  stanowisku,  uzupełnienie  danych  zawartych  w  zawiadomieniu  ma

polegać na uściśleniu, sprecyzowaniu, objaśnieniu, czy dodaniu pewnych kwestii, co

do  których  organy  ścigania  prezentują  swoje  zainteresowanie.  Zawiadamiający,

oprócz  informacji  przekazywanych  ustnie,  może  dostarczyć  również  dokumenty

bądź/i  przedmioty,  które  na  etapie  procesu  karnego  mogą  być  traktowane  jako

dowody w sprawie. 

Zgodnie  z  postanowieniem  WSA  w  Krakowie  z  dnia  3  lutego  2016  roku:

„Czynności  postępowania  sprawdzającego  służą  sprawdzaniu  faktów  podanych  w

zawiadomieniu o przestępstwie lub uzupełnianiu danych w nim zawartych (§ 1 zdanie

pierwsze).  Mają  one zatem na  celu  ustalenie,  czy  istnieje  uzasadnione  podejrzenie

popełnienia  przestępstwa,  o  którym  mowa  w  złożonym  zawiadomieniu,  ale  też

sprawdzenie, czy nie ma przeszkód prawnych w ściganiu, jeżeli pojawiają się co do

tego  wątpliwości,  lub  usunięcie  takich  przeszkód,  gdy  jest  to  prawnie  możliwe.

Czynności  postępowania  sprawdzającego  w  odniesieniu  do  faktów  podanych  w

zawiadomieniu  powinny  być  zatem  podejmowane  wówczas,  gdy  zawiadomienie

stwarza  jedynie  przypuszczenie  podejrzenia  przestępstwa,  co  nie  wystarczy  do

wszczęcia  dochodzenia  lub  śledztwa.  Należy  je  podjąć  także  wtedy,  gdy

zawiadomienie  zawiera  pewne braki,  które  nie  pozwalają  przyjąć,  iż  zachodziłoby

podejrzenie popełnienia przestępstwa w sposób pozwalający wydać postanowienie o

wszczęciu ze spełnieniem wszystkich wymogów formalnych tego postanowienia, ale

też  brak  jest  podstaw  do  odmowy  wszczęcia.  Można  przedsięwziąć  te  czynności

również wówczas, gdy wprawdzie z zawiadomienia wynika podejrzenie popełnienia

688 G. Artymiak, M. Rogalski (red.), Proces karny. Część szczególna, Warszawa 2012, s. 35.
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przestępstwa,  ale  także  to,  że  zachodzi  w  danym  momencie  brak  niezbędnej

przesłanki  procesowej,  której  uzupełnienie  jest  możliwe  (uzyskanie  koniecznego

wniosku o ściganie)”689. 

W związku z tym postanowieniem sprawdzenia mogą być wykonywane przez

organy ścigania wówczas, gdy:

 konieczne  jest  sprawdzenie  faktów  podanych  przez  zawiadamiającego  w

formie pisemnej lub ustnej;

 konieczne jest uzupełnienie danych zawartych w zawiadomienia;

 niezbędne jest ustalenie istnienia bądź nieistnienia uzasadnionego podejrzenia

popełnienia przestępstwa, na jakie wskazuje bezpośrednio zawiadomienie;

 obligatoryjne jest sprawdzenie czy nie istnieją przeszkody prawne w ściganiu;

 konieczne jest usunięcie przeszkód prawnych w ściganiu, jeśli jest to możliwe

z perspektywy prawa; 

 zawiadomienie  stwarza  przypuszczenie,  iż  popełniono  przestępstwo,  ale

jednocześnie  na  jego  podstawie  nie  można  wszcząć  dochodzenia  bądź

śledztwa;

 w  zawiadomieniu  istnieją  określone  braki,  na  podstawie  których  nie  jest

możliwe przyjęcie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, a tym

samym wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania przygotowawczego.

Jednocześnie  nie  istnieją  podstawy  do  tego,  by  organy  ścigania  odmówiły

wszczęcia postępowania;

 z zawiadomienia wynika podejrzenie, że przestępstwo zostało popełnione, ale

brakuje  w  danym  momencie  przesłanki  procesowej.  Jej  uzupełnienie  jest

jednak możliwe (uzyskanie wniosku o ściganie).

A. Szymczyk w jednym ze swoich artykułów obszernie pisał o uzasadnionym

przypuszczeniu  i  uzasadnionym  podejrzeniu  popełnienia  przestępstwa 690.  Słowo

„przypuszczenie” oznacza, że co do zdarzenia, na które wskazał zawiadamiający, nie

ma  jeszcze  żadnych  faktów  je  potwierdzających.  Przypuszczenia  to  hipotezy

pojawiające  się  w  umyśle  funkcjonariusza  przyjmującego  zawiadomienie.  Na

początku, tzn. podczas zaznajamiania się z informacjami zawartymi w zawiadomieniu

689 Postanowienie WSA w Krakowie z dnia 03.02.2016r., sygn. Akt III SA/Kr 140/16.
690  A.  Szymczyk,  Uzasadnione  przypuszczenie  a  uzasadnione  podejrzenie  popełnienia
przestępstwa, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2017, XV/1, s. 93-104.
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o popełnieniu przestępstwa, nie istnieje tylko jedna wersja zdarzeń. Funkcjonariusz

może tworzyć kilka bądź kilkanaście przypuszczeń. 

Niektóre  z  przypuszczeń  związanych  z  potencjalnym  przestępstwem  będą

miały swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Inne natomiast zostaną „zarzucone”.

Upoważniony organ może sformułować tyle hipotez, ile jest koniecznych, a później

sukcesywnie  odrzucać  wszystkie  o  niskim  stopniu  prawdopodobieństwa  (w  miarę

uzupełniania danych). Należy zatem założyć, że w pierwszym przypadku mamy do

czynienia z uzasadnionym przypuszczeniem. Organy ścigania domyślają się,  i  mają

odpowiednie  argumenty,  co  do  osoby  podejrzewanej  i  popełnionego  przez  nią

przestępstwa.  Nie  są  to  jednak  takie  argumenty,  które  występują  w  przypadku

uzasadnionego podejrzenia.691 Określenie „uzasadnione przypuszczenie” odnosi się do

hipotez  sformułowanych  przez  organy  ścigania  (pojawiających  się  w  umyśle

funkcjonariusza przyjmującego zawiadomienie), które odnoszą się do potencjalnego

przestępstwa.

Hipotezy  (gr.  Hip(o)  –  teza,  hipothesis  –  przypuszczenie)  mają  służyć

wyjaśnieniu  danego  wydarzenia,  którym  w  prawie  karnym  jest  popełnienie

przestępstwa.  Hipotezy  należy  rozumieć  jako  domysły,  założenia  prowizoryczne,

wymagające sprawdzenia (zweryfikowania, falsyfikacji). Nic nie stoi na przeszkodzie,

by  organy ścigania  nie  mogły snuć  przypuszczeń  związanych w wydarzeniami,  za

pomocą których możliwe jest  dojście  do prawdy (np. wyjaśnienie  motywów osoby

podejrzewanej, podejrzanej, oskarżonego na etapie przedprocesowym i procesowym).

Przypuszczenia  są  sądami,  racjami,  które  wymagają  wyjaśnienia.  To  zaś  łączy  się

nieodmiennie ze stosowaniem procedury sprawdzania. Prawdziwość bądź fałszywość

danego  przypuszczenia  są  związane  z  rzetelnością  przeprowadzania  procesu

weryfikacji.

Informacje  zawarte  w  zawiadomieniu  o  popełnieniu  przestępstwa  mogą

sprawić,  iż  w  umyśle  funkcjonariusza  powstanie  przypuszczenie,  że  faktycznie

przestępstwo  mogło  zostać  popełnione.  Jednocześnie  na  podstawie  posiadanych

danych  nie  jest  możliwe  wszczęcie  dochodzenia  bądź  śledztwa  (postępowania

przygotowawczego).  Przypuszczenia  (hipotezy)  istnieją  pomiędzy  uzasadnionym

691 „(…)oznacza tylko taki stan zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, który wskazuje na
to, że według jednej z wersji wydarzeń opartej na sprawdzalnych dowodach, podejrzenie popełnienia
przestępstwa jest dostatecznie uzasadnione.” Uchwała SN – SD z dnia 01.10.2015r., sygn. Akt SNO
57/15, s. 3.
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przypuszczeniem  –  tzn.  jedna  z  hipotez,  którą  postawił  funkcjonariusz,  może  być

najbardziej  prawdopodobna  i  istnieją  informacje  pozytywnie  ją  weryfikujące  –  a

podejrzeniem (i uzasadnionym podejrzeniem).

W zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa mogą znaleźć się takie braki, że

nie  jest  możliwe  przyjęcie  uzasadnionego  podejrzenia  popełnienia  przestępstwa

(wszczęcie  postępowania  przygotowawczego)  i  jednocześnie  nie  ma  podstaw,  by

odmówić  jego  wszczęcia  (nie  istnieją  przeszkody  procesowe).  Jest  to  sytuacja,  w

której organy ścigania muszą zająć się uzupełnianiem istotnych braków, jeśli jest to

możliwe.692 Wzywają osobę składającą zawiadomienie, by ta doprecyzowała, uściśliła

wszystko to, do czego owo zawiadomienie się odnosiło:

 kiedy przestępstwo miało miejsce (dzień, godzina);

 gdzie przestępstwo miało miejsce (ulica, dom, w pobliżu sklepu itd.);

 co dokładnie widziała bądź/i słyszała osoba zawiadamiająca;

 czy  osoba  zawiadamiająca  posiada  jakiekolwiek  narzędzia,  materiały,

dokumenty z potencjalnego miejsca zdarzenia.

Osoba  zawiadamiająca  musi  opowiedzieć  funkcjonariuszowi  o  wszystkim

zgodnie z prawdą, gdyż ten na tej  podstawie  formułuje  liczne hipotezy  (zgodnie z

wiedzą  i  doświadczeniem).  Zaś  później  dokonuje  ich  przyjęcia  bądź  odrzucenia.

Wszystko zależy nie od ilości danych, ale ich jakości.

Chciałbym w tym miejscu zwrócić uwagę na dość istotny fakt, mianowicie to

iż z zawiadomienia może wynikać podejrzenie, że przestępstwo zostało popełnione,

ale  brakuje  w  danym  momencie  przesłanki  procesowej  (stanowią  one  warunki

dopuszczalności  wszczęcia  i  kontynuowania  postępowania;  przesądzają  o  tym,  w

jakich  konkretnie  sytuacjach  możliwe  jest  prowadzenie  postępowania).  Jej

uzupełnienie  jest  jednak  możliwe  (uzyskanie  wniosku  o  ściganie)693.  Przesłanki

procesowe zostały zawarte przez ustawodawcę głównie we – wskazanym wcześniej –

art. 17 § 1 pkt. 1 k.p.k. Nie jest to jednak katalog zamknięty694.

692 Braków może nie udać się uzupełnić, jeśli organy ścigania mają do czynienia z anonimem.

693 Szerzej:  I.  B.  Nestoruk,  Wnioskowy  tryb  ścigania  przestępstw  w polskim i  niemieckim prawie
karnym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2001, LXIII/4, s. 89-119.

694 Szerzej o przesłankach procesowych: Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 2011
roku, sygn. Akt I KZP 27/10. 197



Warto również odnieść się do art. 297 § 1 k.p.k., wyznaczającego cele postępowania

przygotowawczego. Przepis ten ulokowany został w Dziale VII k.p.k., zatytułowanym

„postępowanie przygotowawcze” oraz na pierwszym miejscu wymienia cel w postaci

ustalenia,  czy  został  popełniony  czyn  zabroniony  i  czy  stanowi  on  przestępstwo.

Przytoczenie ponownie tego celu ma istotne znaczenie z punktu widzenia zaistnienia

przesłanki uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa. Poczynienie ustaleń

czy czyn zabroniony w ogóle został popełniony w doktrynie prawa karnego uznane

zostało za pierwszą,  wyjściową i  najpoważniejszą faktyczną podstawę prowadzenia

postępowania karnego695. 

Prawną  podstawę  wszczęcia  postępowania  karnego  statuuje  natomiast

cytowany  wielokrotnie  już  art.  303  k.p.k.  Postępowanie  karne  –  na  mocy  tego

przepisu  –  może  być  wszczęte  wówczas,  gdy  zachodzi  uzasadnione  podejrzenie

popełnienia  przestępstwa.  Patrząc  na  tę  regulację  z  punktu  widzenia  poprzednich

kodyfikacji dostrzec można, iż kodeks postępowania karnego z 1969 roku w art. 255

powtarzał  tę  podstawę.  Zgodnie  z  jego  treścią:  „postępowanie  przygotowawcze

wszczyna  się,  jeżeli  zachodzi  uzasadnione  podejrzenie,  że  popełniono

przestępstwo”696.  Przesłanka  uzasadnionego  podejrzenia  nie  znalazła  natomiast

oparcia w kodeksie postępowania karnego z 1928 roku. W art. 243  § 1 tego kodeksu

posłużono  się  natomiast  sformułowaniem:  „dostatecznej  podstawy”697.  Różnice  w

terminologii  oraz  ujęciu  podstawy  fatycznej  wszczęcia  postępowania  karnego

wynikały w szczególności ze wzorców modeli postępowania karnego. Kodeks z 1928

roku  bazował  bowiem  na  modelu  francuskim,  którego  istotą  było  pozostawienie

prokuratorowi do wyłącznej decyzji  tego, czy warto żądać wszczęcia  postępowania

sądowego  w  realiach  danej  sprawy.  Obecnie  obowiązujący  kodeks  postępowania

karnego swoich źródeł  upatruje  w modelu sowieckim, który  z  kolei  przewiduje,  iż

695 B.  Szyprowski,  Uzasadnione  podejrzenie  popełnienia  przestępstwa  jako  faktyczna  przesłanka
wszczęcia postępowania przygotowawczego, Prokuratura i Prawo 2006, nr 3, s. 133-134.

696 Art. 255, ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 roku – Kodeks postępowania karnego, Dz. U. z 1969 r.
Nr 13, poz. 96. 

697 Pełna treść przepisu: Dochodzenie ma na celu wyjaśnienie, czy istotnie popełniono przestępstwo,
kogo można o nie podejrzewać i czy jest dostateczna podstawa, by oskarżyciel mógł żądać wszczęcia
postępowania  sądowego.  Zob.  Rozporządzenie  Prezydenta  Rzeczypospolitej  z  dnia  19  marca  1928
roku Kodeks postępowania karnego, Dz. U. z 1928 r. Nr 33, poz. 313. 
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postępowanie  przygotowawcze  prowadzone  jest  dla  późniejszego  postępowania

jurysdykcyjnego, nie zaś na potrzeby oskarżyciela698. 

B.  Szyprowski  słusznie  dostrzegł,  że  „podstawą  prawną  wszczęcia

postępowania przygotowawczego jest  przepis art.  303 k.p.k. Regulacja wskazana w

art.  303  k.p.k.  wskazuje  natomiast,  że  faktyczną  przesłanką  wszczęcia  (a  w

konsekwencji  prowadzenia)  postępowania  karnego  jest  uzasadnione  podejrzenie

popełnienia przestępstwa. Uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa stanowi

więc  zarazem  faktyczną  i  prawną  (określoną  przez  przepis  prawa)  pozytywną

przesłankę  procesową,  bez  której  nie  jest  możliwe  formalne  wszczęcie

postępowania”699.

W aspekcie powyższych rozważań konieczne jest postawienie ogólnej tezy, iż

„uzasadnione  podejrzenie”  powinno  swym  zakresem  obejmować  tylko  takie

zachowanie,  które  wypełnia  znamiona  określonego  typu  czynu  zabronionego.  Nie

można  więc  w  ramach  uzasadnionego  podejrzenia  analizować  czynów,  które  nie

stanowią przestępstwa, a jedynie naganne moralnie zachowanie lub inne wykraczające

poza  sferę  zasad  współżycia  społecznego700.  Zatem  w  mojej  ocenie mamy  do

czynienia z gradacją zagadnienia odnoszącego się do stopnia wiedzy o popełnieniu

przestępstwa tzn domniemanie, przypuszczenie, podejrzenie. Z kolei przypuszczenie o

popełnieniu przestępstwa będzie jedynie wskazaniem pewnego zdarzenia na którego

potwierdzenie nie  ma jeszcze żadnych dowodów, faktów potwierdzających.  W tym

wypadku  w  mojej  ocenie  można wskazać,  że  uzasadnione  przypuszczenie  dające

podstawę do prowadzenia postępowania sprawdzającego jest czym słabszym, bardziej

wątpliwym  aniżeli  uzasadnione  podejrzenie  popełnienia  przestępstwa  stanowiący

punkt  wyjścia  dla  wszczęcia  dochodzenia  lub  śledztwa.  Analizy  zgromadzonego

materiału  ale  i  również  zmiany  z  przypuszczenia  w  podejrzenie  będzie  realnie

dokonywał  organ  prowadzący  postępowanie  z  uwagi  na  ocenę  zgromadzonych  w

sprawie  materiałów.  Z  tego  również  wynika  stwierdzenie  o  umiejscowieniu

postępowania  sprawdzającego  względem  postępowania  przygotowawczego  jako

698 J. Tylman, w: Polskie postępowanie karne, J. Tylman, T. Grzegorczyk (red.), Warszawa 1998, s.
549;  S.  Waltoś,  Kodeks  postępowania  karnego.  Zagadnienia  węzłowe ,  Kantor  Wydawniczy
Zakamycze, Kraków 1998, s. 9. 

699 B. Szyprowski, Uzasadnione podejrzenie…, s. 144 i cyt. tam literatura. 

700 J. Grajewski, Przebieg procesu karnego, Warszawa 2004, s. 16. 199



elementu  poprzedzającego  służącemu  jedynie  ustaleniu  czy  zachodzą  określone

przesłanki umożliwiające wszczęcie postępowania przygotowawczego. 

   4.2. Brak istotnych informacji lub niewystarczający charakter własnych ustaleń

Uzupełnienie  danych zawartych  w  zawiadomieniu  o  możliwości  popełnienia

przestępstwa może w istocie być uzasadnione albo brakiem istotnych informacji  w

danej  sprawie,  albo  niewystarczającym  charakterem  ustaleń  poczynionych  we

własnym zakresie. 

Odnosząc  się  do  pierwszej  z  wymienionych  wyżej  okoliczności  podkreślić

należy,  że  im  bardziej  wyczerpujące  zawiadomienie  o  możliwości  popełnienia

przestępstwa,  tym  mniejsza  potrzeba  wdrażania  procedury  postępowania

wyjaśniającego. Dlatego też, z punktu widzenia postępowania karnego, tak ważne jest

dokładne złożenie treści zawiadomienia. 

Z tego względu w postępowaniu karnym funkcjonuje zasada, iż pisma powinny

spełniać określone wymogi formalne, aby móc ich treści nadać właściwy bieg. Zasada

ta nie ma oczywiście charakteru bezwzględnego, albowiem jeśli strona skieruje pismo

z  brakami,  to  i  tak  organy  postępowania  będą  miały  obowiązek  właściwego

pokierowania  tym pismem.  Inna  sytuacja  dotyczy  zawiadomień,  które  teoretycznie

mają za zadanie powiadomić organ ścigania o popełnieniu przestępstwa. 

Niemniej  jednak,  aby  takie  zawiadomienie  było  jak  najbardziej  przydatne

organom  ścigania,  powinno  zawierać  elementy  właściwe  dla  pism  procesowych.

Wśród nich wymienić można w szczególności: 

 imię i nazwisko zawiadamiającego,

 adres zamieszkania (pobytu) zawiadamiającego,

 oznaczenie daty i miejsca sporządzenia zawiadomienia,

 oznaczenie organu procesowego, do którego zawiadomienie jest kierowane (z

tym jednak zaznaczeniem, iż jeżeli  zawiadamiający źle określi organ, to nie

ponosi  z  tego  tytułu  ujemnych  konsekwencji  prawnych,  albowiem  błędny
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organ  ma  obowiązek  przekazać  sprawę  do  organu  właściwego  rzeczowo  i

miejscowo),

 tytuł pisma (również nie należy wyciągać negatywnych konsekwencji w razie

złego  zatytułowania  pisma;  w  prawie  karnym  funkcjonuje  bowiem  ogólna

zasada, zgodnie z którą nazwę pisma należy rozumieć poprzez jego treść)701,

 opis  zaistniałego  przestępstwa  (ten  element  zawiadomienia  jest  z  punktu

widzenia  postępowania  karnego  najistotniejszy.  Aby  zapewnić  możliwie

obszerny opis przestępstwa zawiadomienie powinno określać: czas i miejsce

jego  zaistnienia,  sposób  i  okoliczności  jego  popełnienia,  skutki  czynu,

wysokość  wyrządzonej  lub  grożącej  szkody,  oznaczenie  pokrzywdzonego,

dane  osobopoznawcze sprawcy lub  dane  pozwalające  na jego identyfikację,

wyraźne oświadczenie żądania ścigania sprawcy lub sprawców przestępstwa,

imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania świadków przestępstwa – jeśli są

– a także wykaz dowodów rzeczowych wskazanych przez zawiadamiającego),

 podpis  zawiadamiającego (brak  podpisu nie  powoduje nieważności  złożenia

zawiadomienia.  Jeśli  z  jego  treści  nie  da  ustalić  się  kim  jest  osoba

zawiadamiająca,  wówczas  zawiadomienie  traktuje  się  jako  anonim,  który

podlega  weryfikacji  na  takich  samych  zasadach  jak  zawiadomienie

imienne)702.

W  mojej  ocenie  brak  informacji  dotyczących  przestępstwa,  w  tym

powierzchowny jego  opis,  powoduje  konieczność wszczęcia  procedury  weryfikacji

doniesienia o ewentualnym popełnieniu czynu zabronionego. 

W literaturze wskazuje się, iż pod pojęciem „uzupełnienia”, użytym w art. 307

k.p.k.,  rozumieć  należy  zarówno  uzupełnienie  zawiadomienia  na  piśmie,  jak  też

przesłuchanie  w  charakterze  świadka  osoby  zawiadamiającej 703.  Przesłuchanie

701 Sąd Najwyższy w powyższym aspekcie wykazał, iż oczywista niedokładność w oznaczeniu pisma
procesowego  nie  jest  przeszkodą  do  nadania  pismu  biegu,  nawet  jeśli  błąd  popełnił  zawodowy
prawnik. Zob. szerzej: Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2017 roku, sygn. akt III CZP 2/17,
OSNC 2018/2/16. 

702 Szerzej  na  temat  elementów  zawiadomienia  o  przestępstwie:  Opracowanie  MSW  oraz  Biura
Kryminalnego  KGP w Warszawie,  Jak złożyć  zawiadomienie  o  przestępstwie.  Poradnik ,  Warszawa
2012, s. 29. 

703 B.  Skowron,  Czynności  sprawdzające,  w:  Kodeks postępowania karnego.  Komentarz ,  K. Dudka
(red.), WKP 2018, teza 5. 
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zawiadamiającego w powyższym trybie stanowi wyjątek od zakazu przeprowadzania

czynności wymagających spisania protokołu (o którym mowa w art. 307 § 2 k.p.k.) 704.

J.  Grajewski  i  S.  Steinborn  wskazali,  iż  „czynności  sprawdzające  mogą

dotyczyć  zarówno  płaszczyzny  merytorycznej  (np.  czy  istotnie  zdarzenie  miało

miejsce), oceny prawnej (czy zaistniały czyn jest przestępstwem), jak i problematyki

procesowej  (czy  nie  zachodzą  przesłanki  warunkujące  niedopuszczalność

postępowania,  np.  abolicja,  znikoma  szkodliwość  społeczna  -  art.  1  §  2  k.k.)” 705.

Wskazali  oni,  że  czynność  sprawdzające,  wchodzące  w  zakres  uzupełnienia

zawiadomienia, mogą polegać w szczególności na: 

 zażądaniu przedstawienia dodatkowych dokumentów, a także informacji, które

są  niezbędne  dla  prawidłowej  oceny  zdarzenia  stanowiącego  przedmiot

zawiadomienia,

 żądaniu przeprowadzenia kontroli w określonym zakresie,

 zleceniu  odpowiedniemu  organowi  zweryfikowania  faktów  zawartych  w

złożonym zawiadomieniu,

 żądaniu  udostępnienia  i  nadesłania  dokumentacji  lekarskiej  dotyczącej

pokrzywdzonego,

 czy  przesłuchaniu  w  charakterze  świadka  osoby,  która  złożyła  pisemne

zawiadomienie o przestępstwie706.

Te  same  czynności  mogą  być  wykonane  w  razie  konieczności  sprawdzenia

informacji, w których posiadaniu znalazł się organ ścigania we własnym zakresie. 

Problematyczna  wydaje  się  kwestia,  czy  za  złożenie  u  organu  ścigania

zawiadomienia  o  możliwości  popełnienia  przestępstwa  można  uznać  informacje

uzyskane  w  toku  towarzyskiej  rozmowy,  tj.  nieoficjalnie,  poza  tokiem  czynności

służbowych. W tym aspekcie słusznie wypowiedział się B. Szyprowski. Jego zdaniem

„wydaje się, że nie można uznać tego za zawiadomienie o przestępstwie. Jest to raczej

powzięcie  przez  organ  procesowy  informacji  mogących  świadczyć  o  popełnieniu

przestępstwa wymagających sprawdzenia w określonym przez prawo trybie. W takiej

704 Wyjątek  od  przytoczonego  zakazu  stanowi  także  przyjęcie  wniosku  o  ściganie  oraz  ustnego
zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Szerzej: B. Skowron, tamże. 

705 J. Grajewski,  S. Steinborn,  Art.  307 k.p.k.,  w:  Komentarz aktualizowany do art.  1-424 Kodeksu
postępowania karnego, L.K. Paprzycki (red.), LEX/el 2015, teza 3. 

706 Tamże. 
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sytuacji  należy  sporządzić  notatkę  urzędową  wskazującą  ewentualne  popełnienie

przestępstwa i zlecić wykonanie czynności celem sprawdzenia uzyskanych informacji.

Taki  sposób  działania  wynika  z  zasady  praworządności,  legalizmu  oraz  etyki

zawodowej prokuratora jako podmiotu obowiązanego do służenia sprawiedliwości”707.

Jak  z  kolei  powinien  zachować  się  organ  odpowiedzialny  za  ściganie  w

sytuacji,  gdy  informację  o  ewentualnym  przestępstwie  poweźmie  z  mediów

ogólnopolskich  (np.  gazety,  telewizji)?  Wydaje  się  bowiem,  iż  prokurator,  który

powziął tą drogą informację o możliwości popełnienia przestępstwa zobowiązany jest

powiadomić  swoich  przełożonych,  którzy  zadecydują  następnie  o  sposobie

uzupełnienia informacji w tym przedmiocie708.

J. Łupiński podniósł, iż „w przypadku powzięcia informacji o przestępstwie z

innego  źródła  niż  zawiadomienie,  wprawdzie  formalnie  nie  wiąże  wymóg

"niezwłocznego"  podjęcia  decyzji  określonych  w  art.  305  §  1  k.p.k.,  oraz  o

przeprowadzeniu  postępowania  sprawdzającego,  niemniej  jednak  z  uwagi  na

obowiązek  wszczęcia  postępowania  z  urzędu,  gdy  tylko  istnieje  uzasadnione

podejrzenie popełnienia przestępstwa (art.  303 k.p.k.) i  niezbędną zawsze szybkość

działania, należy także i w przypadku tych danych bez nieuzasadnionej zwłoki podjąć

decyzję w przedmiocie wszczęcia tytułowego postępowania, jeżeli zachodzi podstawa

faktyczna je uzasadniająca”709.

Na marginesie warto odnieść się do kwestii sprawdzenia własnych informacji z

punktu widzenia zmian kodeksu postępowania karnego. W tym zakresie trafną tezę

postawił R. Kmiecik, który wskazał: „Sprawdzenie własnych informacji nie wymaga

obecnie  i  nie  wymagało  do  czasu  nowelizacji  k.p.k.  dokonanej  w  2003  r.

powiadomienia  prokuratora  o  podejmowaniu  tego  rodzaju  sprawdzeń,  ponieważ

przepis art. 307 § 4 k.p.k. (przed jego uchyleniem w 2003 r.) wyraźnie wskazywał, iż

prokuratora należało powiadomić o czynnościach postępowania sprawdzającego, nie

zaś  o  sprawdzeniu  własnych  informacji  (§  5)  dokonywanym  przed  ewentualnym

707 B.  Szyprowski,  Uzasadnione  podejrzenie  popełnienia  przestępstwa  jako  faktyczna  przesłanka
wszczęcia postępowania przygotowawczego, Prokuratura i Prawo, 2006, nr 3. s. 133-157.
708 Tamże.

709 J. Łupiński, Czas trwania postępowania sprawdzającego, Prokuratura i Prawo, 2011, nr 10. s. 83-
112.

203



wydaniem  postanowienia  o  wszczęciu  postępowania”710.  W  jego  ocenie  czynność

polegająca  na  sprawdzeniu  własnych  informacji  „w  świetle  przepisów  k.p.k.

dokonywana  jest  jedynie  w  celu  weryfikacji  przypuszczenia,  że  popełniono

przestępstwo, jednakże wyłącznie w aspekcie ewentualnego wydania postanowienia o

wszczęciu  śledztwa  lub  dochodzenia,  nie  zaś  wydania  postanowienia  o  odmowie

wszczęcia postępowania (por. art. 307 § 5 k.p.k.)”711.

W  mojej  opinii  należy  stanąć  na  stanowisku,  że  instytucja  uzupełnienia

istotnych z punktu widzenia postępowania karnego wiadomości jawi się jako trafna,

albowiem  pozwala  na  przyspieszenie  postępowania  karnego.  Niekiedy  bowiem

zawiadamiający o przestępstwie nie mają stosownej wiedzy na temat tego co powinny

zawrzeć w treści pisemnego zawiadomienia. Nie sposób również pominąć aspektów

psychologicznych,  a  mianowicie  stresu,  jaki  może  wiązać  się  z  samym  faktem

dowiedzenia się o popełnieniu przestępstwa. Pod wpływem tego typu silnych emocji

osoby  zawiadamiające  mogą  pominąć  istotne  informacje,  uznać  je  za  niemające

żadnego znaczenia lub zniekształcić obraz sytuacji. Uzupełnienie zawiadomienia jest

wiec pierwszym krokiem do podjęcia dalszych czynności weryfikacyjnych. 

B.  Szyprowski  wskazał,  iż  „w praktyce  często  problematyczną  kwestią  jest

sytuacja,  gdy złożone zostanie zawiadomienie o przestępstwie,  które przy wstępnej

ocenie  zawiera  dane  nie  tylko  niepotwierdzające  fakt  zaistnienia  przestępstwa,  ale

również nie wskazujące na "uzasadnione podejrzenie" popełnienia takiego czynu” 712.

Jego zdaniem – które zasługuje zresztą na aprobatę – „w takiej  sytuacji  nie jest  w

ogóle  konieczne  przesłuchiwanie  zawiadamiającego,  bowiem  nie  zachodzą

wątpliwości,  co  do  których  należy  zażądać  uzupełnienia  danych  zawartych  w

zawiadomieniu lub dokonać sprawdzenia faktów w tym zakresie,  stosownie do art.

307 k.p.k. Wówczas należy niezwłocznie wydać postanowienie o odmowie wszczęcia

postępowania, zgodnie z dyspozycją art. 305 § 1 k.p.k.”713.

W mojej ocenie trafnym sposobem na uzupełnienie brakujących informacji jest

instytucja  rozpytania.  Kwestię  dopuszczalności  dowodu  z  rozpytania  poruszono  w

710 Szerzej: R. Kmiecik, Postępowanie sprawdzające a czynności sprawdzenia „własnych informacji” ,
Prokuratura i Prawo, 2005, nr 10. s. 44-51.

711 Tamże. 

712 B. Szyprowski, Uzasadnione…, s. 133-157.

713 Tamże. 204



orzecznictwie  Sądu  Najwyższego.  W  jednym  z  orzeczeń  Sąd  ten  wywodził,  iż

„przeprowadzenie czynności tzw. rozpytania może zostać utrwalone w formie notatki

urzędowej (art. 143 § 2 k.p.k.). Stosuje się ją nie tylko w dochodzeniu, czy śledztwie

jako jedną z czynności podejmowanych w postępowaniu przygotowawczym (art. 297

§ 1 k.p.k.), ale także przed jego wszczęciem w ramach czynności sprawdzających (art.

307  k.p.k.).  Czynność  rozpytania  osoby,  która  w  przyszłości  może  uzyskać  status

podejrzanego, nie narusza art. 74 § 1 k.p.k., gdyż na takiej osobie nie ciąży prawny

obowiązek  udzielania  na  żądanie  organów  ścigania  informacji  dotyczących

jakichkolwiek okoliczności przestępstwa. Czynność rozpytania nie narusza także art.

175 § 1 k.p.k., gdyż prawo do milczenia odnosi się do osoby, której postawiono zarzut

popełnienia przestępstwa. Z charakteru czynności rozpytania wynika, że osoba, która

potencjalnie  może  stać  się  podejrzaną,  nie  ma  obowiązku  udzielania  informacji,  a

nawet, jak w przypadku osoby, która następnie uzyska status świadka, może ona w

sposób bezkarny złożyć fałszywe oświadczenie”714.

Warto  również  nadmienić,  iż  to  organ  postępowania  decyduje  o  kształcie

postępowania sprawdzającego i rodzaju przeprowadzanych w jego ramach czynności.

Pokrzywdzony – na podstawie art.  9 § 2 k.p.k. – ma natomiast możliwość złożenia

wniosku  o  dokonanie  takich  czynności,  które  organy  ścigania  mają  obowiązek

wykonać  z  urzędu715.  Według  K.  Dudki  „uprawnienie  to  jest  jednak  hipotetyczne,

skoro  Kodeks  postępowania  karnego  nie  obliguje  organu  procesowego  do

poinformowania  pokrzywdzonego  o  podjęciu  czynności  postępowania

sprawdzającego;  możliwe  jest  zatem,  że  poweźmie  on  wiadomość  o  jego

przeprowadzeniu  z  chwilą  otrzymania  odpisu  postanowienia  o  odmowie  wszczęcia

śledztwa  lub  dochodzenia,  co  może  nastąpić  po  sześciu  tygodniach  od  złożenia

zawiadomienia o przestępstwie”716.

714 Postanowienie  Sądu  Najwyższego  z  dnia  4  maja  2016  r.,  sygn.  akt  III  KK  334/15,  LEX  nr
2044481.
715 K.  Dudka,  Udział  pokrzywdzonego  w  postępowaniu  sprawdzającym  oraz  w  dochodzeniu  w
niezbędnym zakresie (art. 307 i 308 k.p.k.) w świetle badań empirycznych , Czasopismo Prawa Karnego
i Nauk Penalnych, 2005, nr 2. s. 255.

716 Tamże. 205



     4.3.  Charakter postępowania sprawdzającego z art. 307 § 1 k.p.k.

M.  Abramek  w odniesieniu  do  charakteru  czynności  sprawdzających  trafnie

dostrzegła, iż „jedną z funkcji, jaką spełnia instytucja z art. 307 k.p.k., jest funkcja

selekcyjna, która wyraża się w tym, że pozwala z jednej strony na wyeliminowanie

niezasadnych decyzji o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, a z drugiej strony - na

wykluczenie  postanowień  odmawiających  wszczęcia  postępowania

przygotowawczego  naruszających  zasadę  legalizmu.  Selekcyjny  charakter  tej

instytucji  jest zatem w pewnym sensie dwuwymiarowy. Po pierwsze,  postępowanie

sprawdzające  zapobiega  wszczynaniu  i  prowadzeniu  postępowań  zbędnych  w

sprawach, w których w rzeczywistości nie doszło do popełnienia czynu zabronionego

lub czyn ten nie stanowi przestępstwa. Z kolei patrząc z innej perspektywy, wdrożenie

omawianej  instytucji  umożliwia  podjęcie  w  uzasadnionych  przypadkach  decyzji  o

wszczęciu śledztwa lub dochodzenia”717.

Tak sformułowany charakter czynności sprawdzających pozwala na eliminację

spraw  nieistotnych  oraz  nieleżących  w  kręgu  zainteresowania  organów  ścigania.

Konsekwencją powyższego jest natomiast przeciwdziałanie marnotrawieniu zasobów i

pokładów energii tych organów oraz skupienie ich uwagi na sprawach istotnych 718.

W tym miejscu  w  mojej  opinii  należy  wskazać,  że  czynności  sprawdzające

działają więc na zasadzie mechanizmów selekcyjnych, na podstawie których dochodzi

do  weryfikacji  ziszczenia  się  przesłanki  uzasadnionego  podejrzenia  popełnienia

przestępstwa.  W ten  sposób dochodzi  do podziału  spraw na  te,  w ramach  których

konieczne  jest  podjęcie  dalszych  czynności  (czyli  wszczęcie  postępowania

przygotowawczego)  oraz  te,  w  ramach  których  dalsze  działanie  jest  w  istocie

niedopuszczalne. Można więc nieprzesadnie posłużyć się przy omawianiu powyższej

problematyki  przenośnią „sita”,  oraz wskazać,  iż  dzięki selekcyjnemu charakterowi

czynności sprawdzających na powierzchni sita pozostaną tylko te sprawy w których

zaszło uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa719. 

717 M. Abramek, Postępowanie sprawdzające jako mechanizm selekcyjny w procesie karnym , Przegląd
Sądowy, 2019, nr 6, s. 80-91.

718 A. Choromańska

719 A. Światłowski, Jedna czy wiele procedur karnych, Sopot 2008, s. 270 i n.
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M. Abramek pojęcie  „mechanizmu  selekcyjnego”  wyjaśniła  „jako  instytucję

procesową,  modyfikującą  zwyczajny  przebieg  postępowania  karnego  i  służącą  jak

najszybszemu  wychwytywaniu  poszczególnych  spraw  i  ich  załatwianiu” 720.  Nadto,

wskazała trafnie, iż „stosowanie danego mechanizmu selekcyjnego możliwe jest tylko

na  określonym  etapie  procesu,  ponieważ  nie  należy  zapominać,  że  prawo  karne

procesowe  pełni  funkcję  porządkującą,  tzn.  koordynuje  czynności  i  zdarzenia

procesowe, i ta koordynacja jest  niezbędna, aby proces karny, jako skomplikowany

przebieg, mógł w ogóle”721 osiągnąć stawiane przed nim cele. 

Postępowanie sprawdzające ma również charakter prakseologiczny, albowiem

na  gruncie  art.  307  k.p.k.  wskazać  można  jakich  czynności  należy  dopełnić,  aby

możliwe  było  ustalenie  ziszczenia  się  przesłanki  uzasadnionego  podejrzenia

popełnienia  przestępstwa722.  O  tych  czynnościach  mowa  będzie  w  dalszej  części

dysertacji. 

Omawiane czynności mają również charakter gwarancyjny. Z uwagi na istotną

rolę  tego  aspektu  czynności  sprawdzających,  konieczne  jest  poczynienie  kilku

szerszych uwag. 

Po  pierwsze  charakter  gwarancyjny  postępowania  sprawdzającego  wyrazić

można w różnych aspektach. W literaturze prawa karnego wskazuje się na jego trzy

podstawowe wymiary:

1. zabezpieczenie interesu społecznego przed przestępczością poprzez ściganie

czynów zabronionych przez ustawę obowiązującą w czasie ich popełnienia 723;  

2.  zabezpieczenie  interesów  obywateli  przed  bezzasadnym  (w  tym  także

przedwczesnym) wszczęciem przeciwko niemu postępowania karnego724; 

3.  zabezpieczenie  interesu  pokrzywdzonego  przestępstwem  przed

nieuprawnioną odmową wszczęcia postępowania725.

720 M. Abramek, Postępowanie sprawdzające…, s. 81.

721 Tamże. Zob. również: M. Cieślak, Polska procedura karna, Warszawa 1973, s. 15

722 M. Abramek, tamże, s. 84. 

723 B. Gronowska,  „Faktycznie” pokrzywdzony przestępstwem na tle czynności sprawdzających (art.
258 § 2 k.p.k.), w: Problemy praworządności 1983, nr 2.7, s. 38.

724 J. Skorupka, w:  System Prawa Karnego Procesowego. Zagadnienia ogólne , P. Hofmański (red.),
T. I, Warszawa 2013, s. 196.

725 B. Gronowska, tamże.
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Powyższe rozważania wykazują jak istotną rolę dla procesu stanowią czynności

sprawdzające.  Należy  zająć  stanowisko,  że  charakter  tych  czynności  jest

determinowany zarówno celem jaki przyświeca postępowania sprawdzającemu ale i

też  funkcjom  tego  postępowania.  W  tym  zakresie  stoję  na  stanowisku,  że jeżeli

charakter  i  funkcje  wskazują  na  podstawowe zadanie  które  dąży  do  ustalenia  czy

istnieje podstawa do wszczęcia postępowania przygotowawczego czyli czy informacja

o  przestępstwie  ma  charakter  uzasadnionego  podejrzenia  tzn  że  postępowanie

sprawdzające służy weryfikacji zasadności wszczęć postępowań przygotowawczych.

Takie  ujęcie  w  połączeniu  z  funkcją  selektywną  i  gwarancyjną  wskazuje  że

postępowanie  sprawdzające  przybiera  rolę  pomocniczą  /  służebną  względem

postępowania przygotowawczego. Jednakże ta rola jest niezmiernie istotna z uwagi na

fakt  zapewnienia  właściwej  dynamiki  procesowej  na  dalszym  etapie  jakim  jest

postępowanie  przygotowawcze  poprzez  zapewnienie  odseparowaniu  informacji  o

przestępstwie niedających podstaw do dalszego prowadzenia.  W mojej ocenie dzięki

takiemu  podejściu  następuje  materializacja  zasady  szybkości  postępowania  oraz

ekonomiki procesowej w postępowaniu karnym. Bez wątpienia ten etap postępowania

ma  duży  potencjał,  aby  niejako  przywrócić  do  procedury  karnej  szybkość

postępowania. Oceniając charakter tychże czynności nie należy gubić z pola widzenia

kwestii, iż postępowanie sprawdzające odbywa się przed formalnym postępowaniem

przygotowawczym.  Nie  jest  więc  elementem  procedur  karnej  w  rozumieniu

kodeksowym. Z uwagi na to, że czynności sprawdzające odbywają się poza ramami

postępowania  karnego, warto  zastanowić się  nad ich  gwarancyjnym aspektem. Nie

ulega  bowiem wątpliwości,  i  zostało  to  kilkukrotnie  podkreślone  w  stawianych  w

niniejszej  dysertacji  tezach,  że  weryfikacja  podstaw  podejrzenia  może  głęboko

ingerować w sferę praw i wolności osób podejrzewanych o popełnienie przestępstwa.

W tym miejscu należy skonstruować wniosek de lege ferenda na temat charakteru i

funkcji  postępowania  sprawdzającego  warto  zastanowić  się  nad  ewentualnymi

zmianami  legislacyjnymi w obszarze tych  działań.  Jedną z  propozycji,  jaką  można

wysnuć  na  ten  moment,  jest  powrót  do  brzmienia  art.  326  i  307  kodeksu,  które

obowiązywały  jeszcze  przed  1  lipca  2003  r726.  W  szczególności  mowa  o  kwestii

726 Tj. na mocy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania karnego, Dz. U. z 1997 r. nr
89,  poz.  555.  (przed wejściem w życie  ustawy z  dnia  10  stycznia  2003  roku  o  zmianie  ustawy  –
Kodeks  postępowania  karnego,  ustawy  –  Przepisy  wprowadzające  Kodeks  postępowania  karnego,
ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych, Dz. U. z 2003 r. Nr 17,
poz. 155. 
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panowania prokuratora nad tym wycinkiem działalności  operacyjnej.  Przed  1  lipca

2003  roku  prokurator  (na  mocy  art.  326)  sprawował  nadzór  nad  postępowaniem

sprawdzającym prowadzonym na podstawie art. 307. Po nowelizacji k.p.k. nadzór ten

stał się jedynie fakultatywną opcją proponowaną prokuratorowi.
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Rozdział V

Formy i tryb czynności sprawdzających

5.1. Rodzaj i zakres czynności sprawdzających wynikający z art. 307 k.p.k.

J. Tylman przypomniał, że prawodawca w przepisie art. 307 k.p.k. przewidział

trzy formy postępowania sprawdzającego727. Są nimi: 

 zażądanie  uzupełnienia  w  wyznaczonym  terminie  danych  zawartych  w

zawiadomieniu o przestępstwie (np. dostarczenie określonych dokumentów); 

 uzupełnienie  danych  zawartych  w  zawiadomieniu  o  przestępstwie  przez

przesłuchanie w charakterze świadka osoby zawiadamiającej; 

 dokonanie sprawdzenia faktów przez sam organ, z reguły w drodze czynności

operacyjno-rozpoznawczych728. 

Czynności sprawdzające mają charakter przedprocesowy i podejmowane są –

jak  wskazano  wcześniej  –  w  celu  „stwierdzenia  bądź  definitywnego  wykluczenia

istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa” 729. 

727 Zob.  na  temat  związków  czynności  sprawdzających  i  postępowania  sprawdzającego:  D.
Pożaroszczyk, Czynności sprawdzające a proces karny. Wzajemne związki i relacje , Warszawa 2014, s.
26-28  (rozprawa  doktorska).  Szerzej  na  temat  różnic  pomiędzy  postępowaniem  sprawdzającym  a
czynnościami sprawdzającymi: tamże, s. 29-32.

728 J. Tylman, Instytucja czynności sprawdzających…, s. 36.

729 D.  Pożaroszczyk,  Czynności  sprawdzające…,  s.  11.  D.  Pożaroszczyk  przyjął  w  swojej  pracy
założenie,  że  czynności  przewidziane  w  art.  307  k.p.k.,  które  służą  ustaleniu  warunków
dopuszczalności procesu karnego, nie są częścią postępowania karnego. Pożaroszczyk traktuje je jako
etap poprzedzający o odrębnym charakterze. Dzięki temu możliwe było zbadanie przez niego istnienia
i  charakteru  wzajemnych  związków,  występujących  między  czynnościami  sprawdzającymi  a
procesem.  Konkretniej:  „jak  te  wzajemne  zależności  i  relacje  wpływają  na  kształt  czynności
podejmowanych przed wszczęciem procesu.” Jako konstruktywne założenia dla pracy badacz przyjął,
że  „system  prawny,  będąc  częścią  społecznej  rzeczywistości,  reaguje  na  zmiany  zachodzące  w
otaczającym  świecie  i  w  konsekwencji  podlega  ciągłej  ewolucji.”  Zob.  literaturę  wskazaną  przez
Pożaroszczyka: L. Morawski, Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian ,
Warszawa 2005, s. 10; H. Haller, K. Conzen,  Das Strafverfahren: eine systematische Darstellung mit
Originalakte und Falbeispielen, Heidelberg – München – Landsberg – Frechen – Hamburg 2011, s. 1
(autorzy publikacji podjęli się omówienia systemu prawa pojmowanego jako system autopojetyczny);
O systemie prawa jako systemu stwarzającego swoje struktury oraz poszczególne elementy, z jakich
się składa, pisali również: N. Luchmann, Die Autopoiesis der Bewusstein, „Sociale Welt” 1985/36, s.
402-446; N. Luchmann, Die Geselschaft der Geselschaft, Frankfurt am Main 1997, s. 65; J. Winzorek,
Zniknięcie dwunastego wielbłąda. O socjologicznej teorii prawa Niklasa Luhmanna , Warszawa 2009,
s.  51-52.  Zob.  również  M.  Zirk-Sadowski,  Wprowadzenie  do  filozofii  prawa,  Warszawa  2011
(szczególnie s. 58-70).
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D.  Pożaroszczyk  w  swojej  rozprawie  doktorskiej  zatytułowanej  „Czynności

sprawdzające a proces karny. Wzajemne związki i relacje” stwierdził, że: „nieustająca

próba  optymalnego  dostosowania  procedury  karnej  do  jej  otoczenia  wykształciła

konstrukcję  sprawdzeń  przedprocesowych,  które  zapewniają  szybki,

niesformalizowany i efektywny sposób rozwiązania wyjściowego problemu procesu,

jakim jest kwestia istnienia jego podstawy”730. Zdaniem D. Pożaroszczyka procedura

karna  powinna,  a  właściwie  musi  być  dopasowywana do otoczenia 731.  Kluczowym

argumentem,  który  za  tym  przemawia,  jest  możliwość  szybkiego  i  efektywnego

podejmowania  różnych  działań  przez  organy  ścigania.  Prawo  musi  być

dopasowywane do otoczenia, bowiem otoczenie – szczególnie dziś – bardzo szybko

się zmienia. Powstają nowe sposoby komunikacji odbywającej się pomiędzy ludźmi

(np. za pomocą Internetu i urządzeń, które są pośrednikami w tej  komunikacji,  np.

tablety),  coraz  doskonalsze  sposoby  przemieszczania  się  (dotyczy  to  zarówno

pojazdów, jak i dróg), a także wykorzystania zasobów planety (z tym zagadnieniem

łączy  się  m.  in.  problem  odpowiedzialności  przedsiębiorstw  państwowych  i

prywatnych w zakresie skażenia środowiska, ochrony środowiska)732.

Zakres  czynności  uzupełniających  dane  zawarte  w  zawiadomieniu  jest

następujący: sposobem realizacji uzupełniania danych zawartych w zawiadomieniu o

przestępstwie  lub  sprawdzenia  faktów  jest  –  jak  wskazuje  k.p.k.  –  przesłuchanie

świadka  jako  osoby  zawiadamiającej733.  Kodeks  wskazuje  ponadto  w  sposób

negatywny  na  te  czynności,  których  organy  ścigania  nie  mogą  przeprowadzać  w

ramach  postępowania  sprawdzającego  (nie  przeprowadza  się  dowodu  z  opinii

biegłego,  nie  przeprowadza  się  czynności  wymagających  spisania  protokołu)734.

Czynności sprawdzające mogą w szczególności polegać na:

 żądaniu  od  zawiadamiającego przedstawienia  dodatkowych dokumentów lub

informacji,  które  z  perspektywy  organów  ścigania  są  niezbędne  dla

730 D. Pożaroszczyk, Czynności sprawdzające…, s. 12.

731 Zob. szerzej na temat nauki prawa karnego i nauk pokrewnych: A. Marek, V. Konarska-Wrzosek,
Prawo karne, Warszawa 2016, s. 27-41.

732 Szerzej  na  temat  rodzajów  czynności  sprawdzających:  D.  Pożaroszczyk,  Czynności
sprawdzające…, s. 44-52.

733 Zob. Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. J. Skorupka…, s. 729.

734 Art. 307 § 2 i 3 k.p.k.
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prawidłowej, obiektywnej, rzetelnej oceny zdarzenia, co do którego dana osoba

składa zawiadomienie;

 żądaniu  przeprowadzenia  kontroli  w  określonym  zakresie  (np.  kontroli

deklaracji  podatkowych  składanych  każdego  roku  przez  podatników-osoby

fizyczne);

 zleceniu  właściwemu  organowi  sprawdzenia  faktów  zawartych  w

zawiadomieniu;

 żądaniu nadesłania dokumentacji lekarskiej dotyczącej osoby pokrzywdzonej;

 przesłuchaniu  w charakterze  świadka osoby,  która  złożyła  zawiadomienie  w

formie pisemnej o możliwości popełnienia przestępstwa735.

Wskazane wyżej czynności sprawdzające mogą być wdrożone przez właściwy

organ,  gdy  pierwsze  informacje  o  przestępstwie  nie  są  zbyt  precyzyjne  (tzn.

wymagają uzupełnienia o określone informacje)  bądź wiarygodne (np. osoba, która

złożyła zawiadomienie chce komuś z premedytacją dokuczyć)736.

Organy ścigania mogą wykorzystywać taktyki  i  techniki  kryminalistyczne  w

ramach  podejmowanych  czynności  sprawdzających:  operacyjno-rozpoznawczych 737.

To  zagadnienie  zostało  przeze  mnie  dokładnie  omówione  wcześniej,  stąd  w  tym

miejscu  chcę  tylko  zaznaczyć  (za  D.  Pożaroszczykiem738),  iż  wraz  z  upływającym

czasem  coraz  szerzej  wykorzystuje  się  czynności  operacyjne  cechujące  się

odformalizowaniem  i  tajnością  (wykorzystywanie  informatorów  policyjnych,

działających  pod  przykryciem  agentów,  podsłuch  telefoniczny,  elektroniczny  i

mieszkaniowy)739.

735 Kodeks postępowania karnego. Komentarz , red. J. Skorupka…, s. 729.
736 Jeśli  informacje zawarte w zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa są rzetelne, wiarygodne i
szczegółowe,  możliwe jest  wszczęcie  od  razu  procesu ,  a  nie  przeprowadzenie  sprawdzeń.  W tym
drugim  przypadku  odpowiednie  organy  badają  informacje  wyjściowe  (np.  znajdujące  się  w
zawiadomieniu  o  popełnieniu  przestępstwa),  a  ich  celem  jest  ustalenie,  czy  istnieje  uzasadnione
podejrzenie  popełnienia  przestępstwa.  Podjęcie  czynności  sprawdzających  może  jedna  zaowocować
pojawieniem  się  (odkryciem)  informacji  czy  dowodów,  które  później  zostaną  wykorzystane  w
procesie.

737 Zob.  A.  Szumski,  Wykorzystanie  taktyki  i  techniki  w  ramach  czynności  operacyjno-
rozpoznawczych, Wrocław 2010, s. 20 i 308.

738 Szerzej: D. Pożaroszczyk, Czynności sprawdzające…, s. 61-70.

739 D. Pożaroszczyk, Czynności sprawdzające…, s. 14, przypis 7.
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Organy ścigania  mają  prawo dokonać tzw.  informacyjnego  rozpytania  osób.

Polega ono na uzyskiwaniu informacji od osób, które mogą posiadać jakieś dane na

temat zdarzenia, np. widziały jak do niego doszło, zauważyły coś niecodziennego w

zachowaniu  sąsiadów  itp.  Rozpytanie  nie  powinno  zastępować  przesłuchania  i

stanowić jego namiastki740. Rezultaty z przeprowadzonych czynności sprawdzających

Policja bądź inny upoważniony organ dokumentuje w zbiorczej notatce urzędowej 741.

Powinna odnotować okoliczności, na jakie rozpytane osoby mogą zostać przesłuchane

oraz zawrzeć dane osobowe i adresy tychże osób. J. Tylman słusznie zauważył, że w

notatce  urzędowej  nie  ma  miejsc  na  osobiste,  pisemne  oświadczenia  rozpytanych

osób742.

Za wyjątkowo dopuszczalne należy uznać „dokonanie przez Policję niektórych

prostych  czynności  operacyjno-rozpoznawczych,  polegających  np.  na

przeprowadzeniu wywiadów lub obserwacji i ich odpowiednie udokumentowanie” 743.

Sformułowanie  „proste  czynności  operacyjno-rozpoznawcze”  odnosi  się  do

przeprowadzenia  przez  Policję  obserwacji  miejsca,  w  którym  mogło  dojść  do

popełnienia przestępstwa bądź przeprowadzenia wywiadów z osobami, które w owym

miejscu  aktualnie  się  znajdują  i  mogą  posiadać  jakieś  informacje  na  temat

potencjalnego przestępcy i dokonania przez niego czynu zabronionego744. Wskazane

sformułowanie  dotyczy  również  weryfikowania  informacji  pozyskanych  w  inny

740 Zob. tamże.
741 Zob.  szerzej  na  temat  notatki  urzędowej:  F.  Prusak,  Procesowe  znaczenie  notatki  urzędowej,
„Problemy Praworządności” 1973,  nr 3; M. Kucharczyk,  Zakaz substytuowania dowodu z wyjaśnień
oskarżonego treścią pism, zapisków i notatek urzędowych , „Prokuratura i Prawo” 2005, 5, s. 139-142.
742 Zob. J. Tylman, Postępowanie sprawdzające…, s. 220.
743 Kodeks postępowania karnego. Komentarz , red. J. Skorupka…, s. 729.

744 Warto przypomnieć (za P. Girdwoyń), że nie istnieje taki model efektywnego postępowania, które
byłoby  jednocześnie  niedolegliwe  dla  żadnego  z  jego  uczestników”  (P.  Girdwoyń,  Wersje
kryminalistyczne.  O  wykrywaniu  przestępstw ,  Warszawa  2001,  s.  112).  Istnieje  kilka  motywów
aksjologicznych  wykształcenia  się  czynności  sprawdzających.  Postępowanie  karne  jest  w  wysokim
stopniu  sformalizowane,  a  w  jego  ramach  prowadzące  je  organy  mają  szerokie  możliwości
ingerowania  w  podstawowe  prawa  i  wolności  obywatelskie.  Nierzadko  wszczęcie  sprawy  karnej
pociąga za sobą negatywne skutki  z perspektywy uprawnień posiadanych przez jednostki  (chodzi o
stosowanie wobec jednostek przymusu). W związku z tym proces karny musi być wszczynany jedynie
wtedy,  gdy  jest  on  naprawdę  niezbędny.  D.  Pożaroszczyk  stwierdził,  że  taka  potrzeba  jest  tym
silniejsza,  im  bardziej  rozwija  się  koncepcja  praw  człowieka  (D.  Pożaroszczyk,  Czynności
sprawdzające…,  s.  15).  Przypomniał,  iż:  „Rozwój  idei  godności  i  wartości  osoby  ludzkiej  we
współczesnym świecie jest  faktem obiektywnym – system prawny, zgodnie z przyjętym założeniem
jego ewolucyjnego charakteru, na en fakt reaguje. Wykształconej w związku z koniecznością ochrony
praw człowieka  potrzebie,  by  procesowa machina  uruchamiana była  tylko  w sytuacjach zasadnych,
odpowiada wymóg przewidziany w art. 303 k.p.k., pozwalający na wszczęcie procesu tylko w sytuacji,
gdy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa.” (tamże, s. 15-16). 
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sposób niż  z  zawiadomienia o popełnieniu  czynu zabronionego.  Takim źródłem są

informacje własne organów ścigania oraz doniesienia medialne (w prasie, Internecie,

telewizji), mogące nasuwać przypuszczenie popełnienia przestępstwa.

Organy  ścigania  mogą  dysponować  własnymi  informacjami  dotyczącymi

przestępstw:  „W  przypadku  sprawdzania  przez  Policję  własnych  informacji,

nasuwających przypuszczenie, że popełniono przestępstwo lub doniesień prasowych

możliwe  jest  dokonywanie  czynności  operacyjno-rozpoznawczych,  które  nie  mogą

być protokołowane”745. W tym przypadku nie istnieje wymóg wydania postanowienia.

Przeprowadzone czynności  sprawdzające  własne informacje746 mogą nie  dostarczyć

podstaw  do  wszczęcia  pierwszego  etapu  postępowania  karnego  (postępowania

przygotowawczego).  Wówczas  upoważnione  organy  nie  muszą  wydawać

postanowienia  o  odmowie  wszczęcia  postępowania.  Sporządzają  jednak  notatkę

urzędową, która zawiera odpowiednie, rzetelne uzasadnienie. R. Kmiecik stwierdził w

związku  z  tym,  że  sprawdzanie  własnych  informacji  przez  organy  ścigania  służy

sprawdzeniu  (weryfikacji)  domniemania,  że  doszło  rzeczywiście  do  popełnienia

przestępstwa. Organy te mają na uwadze prowadzenie śledztwa lub dochodzenia, a nie

wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego 747.

Nie można jednak banalizować wydania postanowienia o odmowie  wszczęcia

dochodzenia  bądź  śledztwa.  Wydanie  go  jest  konieczne  wówczas,  gdy  wykonane

zostały w ramach postępowania sprawdzającego czynności protokołowane (na które

wskazuje art. 307§ 2 k.p.k.), a także wtedy, gdy tak zadecyduje prokurator. Artykuł

307 §  1  k.p.k.  nie  ma zastosowania,  stąd  obowiązuje  termin  30 dni  (art.  307 §  5

k.p.k.).

Żądanie  uzupełnienia  danych  zawartych  w  zawiadomieniu  o  popełnieniu

przestępstwa może odnosić się zarówno do pokrzywdzonego, jak i oskarżonego. M.

R. Jasińska w publikacji Źródła informacji o popełnionym przestępstwie stwierdziła,

że  pozycja  prawna  pokrzywdzonego  i  dostrzeżenie  problematyki  z  nim  związanej

stanowiły  nieodłączne  elementy  postępowania  karnego  (wraz  z  upływem  lat

745 Tamże, s. 730.
746 Szerzej na temat sprawdzania informacji własnych: D. Pożaroszczyk,  Czynności sprawdzające…,
s. 24-26.
747 R. Kmiecik, Postępowanie sprawdzające…, s. 44.
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przybierały na sile)748. Dopiero w latach 60. XX w. – przypomniała M. R. Jasińska –

zaczęto  dostrzegać  przede  wszystkim  potrzeby  osoby  pokrzywdzonej  jako  ofiary

konkretnego czynu zabronionego749. Uświadomiono sobie, że przestępstwa nie należy

pojmować tylko jako stosunku pomiędzy państwem (ustanawiającym normy prawne

nakazujące  lub  zakazujące  określonego zachowania)  i  sprawcą  (naruszającym owe

zakazy  i  nakazy),  lecz  należy  przyjrzeć  się  mu  z  perspektywy  relacji  pomiędzy

przestępcą a pokrzywdzonym będącym ofiarą przestępstwa750.

M. R. Jasińska przypomniała,  że do formalnego zainicjowania postępowania

przygotowawczego niezbędne jest wydanie odpowiedniego postanowienia (z urzędu,

jako reakcja  na  złożone zawiadomienie  o popełnieniu  przestępstwa) wówczas,  gdy

organy  ścigania  podejrzewają  –  i  mają  ku  temu  argumenty  –  popełnienie

przestępstwa751. Według niej dwa kluczowe źródła informacji o przestępstwie:

 będące skutkiem prowadzonych wcześniej przez Policję działań operacyjnych,

ujawnienia  przestępstwa  w  wyniku  innego  postępowania  oraz  informacji

przekazywanych przez mass media;

 zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, które „może pochodzić

od  bezpośredniego  uczestnika  przestępstwa,  jakim  jest  niewątpliwie

pokrzywdzony, albo od świadków danego zdarzenia bądź innych osób.”752

Według M. R.  Jasińskiej  sposób traktowania  ofiar  przestępstw przez  Policję

bezpośrednio,  w  jednoznaczny  sposób,  wpływa  na  chęć  (gotowość)  do  składania

zawiadomień. „Wielokrotne ofiary przestępstw przeciwko własności są mniej chętne

do zawiadomienie, ponieważ poprzednie doświadczenia z organami ścigania nie dały

im zadowolenia. Tym samym zmniejszenie zadowolenia ofiar przestępstw wydaje się

odzwierciedlać  bardziej  negatywne  oceny  ofiar  w  zakresie  traktowania  ich  przez

policję”753.  To,  w  jaki  sposób  są  traktowane  osoby  zawiadamiające  o  popełnieniu

748 M. R. Jasińska, Źródła informacji…, s. 152.

749 Art. 303 k.p.k. wskazuje na przesłankę faktyczną procesu karnego: „(…) poprzez konieczność jej
wypełnienia  (stanowi  –  dop.  mój)  gwarancję  chroniącą  obywateli  przed  nieuzasadnionymi  i
bezpodstawnymi działaniami organów ścigania.” D. Pożaroszczyk, Czynnosci sprawdzające…, s. 16.

750 M.  R.  Jasińska,  Źródła  informacji…,  s.  152.  Zob.  K.  Dudka,  Rola  pokrzywdzonego  we
współczesnym procesie karnym [w:] Współczesne tendencje w rozwoju procesu karnego z perspektywy
dogmatyki oraz teorii filozofii i prawa, red. J. Skorupka, I. Haÿduk-Hawrylak, Warszawa 2011, s. 173.
751 Zob. M. R. Jasińska, Źródła informacji…, s. 153.
752 Tamże.

753 Tamże, s. 158; B. Hołyst, Wiktymologia…, s. 860.
215



przestępstwa  –  które  często  są  pokrzywdzonymi –  ma wpływ na  składanie  owych

zawiadomień  i  późniejsze  uzupełnianie  informacji.  Do  najczęstszych  przyczyn

składania przez pokrzywdzonego zawiadomienia i  wykazania chęci do uzupełnienia

informacji, jakie się w nim znalazły, należą:

 poczucie obowiązku;

 potrzeba udokumentowania faktu przestępstwa dla instytucji ubezpieczeniowej

w celu uzyskania odszkodowania;

 odstraszenie sprawcy przed popełnieniem kolejnego przestępstwa;

 uzyskanie poczucia bezpieczeństwa;

 chęć doprowadzenia do procesu sądowego w celu udowodnienia winy sprawcy

i ukarania;

 uzyskanie naprawy wyrządzonej szkody.754

Oznacza  to,  że  jeśli  pokrzywdzony  będzie  kierował  się  chociażby  jedną  ze

wskazanych motywacji, to będzie on przejawiać większą wolę współpracy. Nie można

przy  tym  zapominać,  że  pokrzywdzony  będący  bezpośrednim  uczestnikiem  czynu

przestępczego,  może  przejawiać  osobisty  i  emocjonalny  stosunek  do  owego

przestępstwa755.  W  związku  z  tym,  kiedy  będzie  zawiadamiać  organy  ścigania  o

czynie  zabronionym  bądź  je  w  późniejszym  czasie  uzupełniać,  będzie  przede

wszystkim kierować się możliwością uzyskania pomocy756. Pierwszym uprawnieniem

pokrzywdzonego  jest  zatem  możliwość  złożenia  zawiadomienia  o  popełnieniu

przestępstwa,  zaś  drugim  –  możliwość  uzupełniania  go  o  nowe  (przypomniane)

fakty757.  To uprawnienie osoby pokrzywdzonej może zostać zrealizowane w dwóch

formach.  O  tym,  jak  konkretniej  będzie  się  ona  przedstawiać,  decydują  różne

754 Tamże, s. 158; J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia…, s. 435.

755 Tamże, s. 159.

756 Zob. L. Kubicki, Przestępstwo popełnione przez zaniechanie. Zagadnienia podstawowe , Warszawa
1975, s. 165-166; W. Misiak, Sytuacja prawna pokrzywdzonego w procesie karnym , ZN IBPS 1976, nr
4, s. 216.
757 Te, których pokrzywdzony nie mógł sobie przypomnieć składając zawiadomienie, np. z powodu
silnego stresu. 216



czynniki758.  Rozmaite  mogą  być  też  formy  składania  zawiadomienia  (ustna,

pisemna)759.  Złożenie  zawiadomienia  przez  pokrzywdzonego daje  mu możliwość  –

dokładnie od tego momentu – korzystania z pomocy adwokata760.

Ustawodawca przyznał  wyższość  interesom osoby pokrzywdzonej,  ponieważ

oprócz  przestępstw  ściganych  z  urzędu  zawarł  w  ustawie  jeszcze  jedną  kategorię

przestępstw  –  ściganych  na  wniosek.  Służy  to  zapobieżeniu  dalszej  wiktymizacji

ofiary  („ujawnienie  przestępstwa i  jego  okoliczności  oraz  osoby sprawcy mogłoby

spowodować skutki o bardziej negatywnym wydźwięku niż sam czyn”)761. Wniosek o

ściganie jest konieczny dla wszczęcia postępowania, np. w przypadku zniesławienia

(art. 212 k.k.), zniewagi (art. 216 k.k.), naruszenia nietykalności ciała (art. 217 k.k.)

oraz  lekkim  naruszeniu  czynności  narządu  ciała  (art.  157  §  4  k.k.).  W  takich

przypadkach ustawodawca pozostawił  kwestię  ścigania  w rękach  pokrzywdzonego,

tzn. od jego decyzji zależy, czy sprawca będzie ścigany przez odpowiednie organy.

Innymi słowy,  pokrzywdzony uzyskał  uprawnienie  do  wniesienia  prywatnego  aktu

oskarżenia do sądu.

Składając  zawiadomienie  o  popełnieniu  przestępstwa  oraz  uzupełniając  je

pokrzywdzony oczekuje,  że  otrzyma adekwatną  pomoc.  Przede  wszystkim dotyczy

ona  przekazania  informacji  o  jego  prawach  i  obowiązkach,  o  tym,  w  jaki  sposób

przebiega  proces,  o  jego  roli  w  procesie,  podejmowanych  decyzjach  i  ich

rezultatach762.  Zdarza  się  jednak,  że  przy  składaniu  zawiadomienia  przez

pokrzywdzonego, a także podczas uzupełniania przez niego informacji  dotyczących

przestępstwa,  jest  on traktowany instrumentalnie:  „jako jedyne źródło informacji  o

przestępstwie oraz źródło dowodowe w procesie”763. 

M.  R.  Jasińska  zauważyła,  że  wzajemne  relacje  pomiędzy  policją  a

pokrzywdzonym mają ogromny wpływ na dalszy udział pokrzywdzonego w procesie

758 Np.  charakter  przestępstwa,  publiczne  działanie  sprawcy,  pilna  potrzeba  niesienia  pomocy
pokrzywdzonemu,  pościg za sprawcą czynu, wiedza i wykształcenie podmiotu zgłaszającego. M. R.
Jasińska, Źródła informacji…, s. 159.

759 Zob. W. Sych, Wpływ pokrzywdzonego na tok postępowania…, s. 73.

760 Zob.  M.  Lipczyńska,  W.  Posnow,  Adwokat  –  pełnomocnik  pokrzywdzonego  w  studium
przygotowawczym procesu karnego, Pal. 1980, nr 8-9, s. 43-44.

761 M. R. Jasińska, Źródła informacji…, s. 159.

762 Zob. tamże, s. 160-161.

763 Tamże, s. 161.
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oraz jego aktywność w takich sytuacjach w przyszłości 764. Według M. R. Jasińskiej

pokrzywdzonego należy  traktować  nie  tylko  jako  podstawowe źródło  informacji  o

przestępstwie (okolicznościach, czasie, ofiarach itp.), gdy zostaje złożone przez niego

stosowne zawiadomienie, lecz również – właśnie – jako ofiarę, którą należy zbadać

(dokonać oględzin, zbadać)765. Warte uwagi jest to, że osoba pokrzywdzona ma prawo

odmówić zeznań (oględzin i badań). Jeśli nie jest tego świadom, wówczas: „może tak

naprawdę  wbrew  swojej  woli  poddać  się  badaniom  i  tym  samym  dostarczyć

niezbędnych  dowodów  dla  wymiaru  sprawiedliwości,  mimo  że  chciał  uniknięcia

skazania  sprawcy”766.  Osoba  pokrzywdzona  może  więc  być  nieświadoma  swoich

praw,  co  może  skutecznie  wykorzystać  policja;  i  przesłuchać,  zbadać,  dokonać

oględzin  osoby  pokrzywdzonej.  Taka  sytuacja  nierzadko  ma  miejsce  wtedy,  gdy

sprawca  i  pokrzywdzony  funkcjonują  w  głębokich  wzajemnych  relacjach  (np.

pokrzywdzony jest uzależniony finansowo od sprawcy przestępstwa i może nie chcieć

z  tego  względu  zeznawać).  Najczęściej  jednak  pokrzywdzony  jest  tą  stroną,  która

domaga  się  sprawiedliwości,  jest  zainteresowana  wymierzeniem  kary  sprawcy.

Ponadto pokrzywdzony nierzadko występuje w podwójnej roli: jako pokrzywdzony i

świadek.  Jako  pierwszy  składa  zeznania  na  komisariacie  i  jest  fundamentalnym

źródłem dowodowym767. 

Złożenie  zawiadomienia  o  popełnionym  przestępstwie,  które  pochodzi  od

pokrzywdzonego, ma szczególny charakter „z uwagi na fakt, że to jego dobro prawne

w  sposób  bezpośredni  zostało  zagrożone,  bądź  naruszone,  więc  składając

zawiadomienie, ma na celu zasygnalizowanie nieprawidłowości, które ma skutkować

zapewnieniem  mu  ochrony  i  podjęcia  ścigania  jego  sprawcy”768.  Pokrzywdzony

będący jednocześnie osobą zawiadamiającą o popełnieniu przestępstwa daje organom

ścigania  do  zrozumienia,  że  i  jakie  dobro  prawne  zostało  naruszone.  Kluczowym

zadaniem  policji  (i  innych  odpowiednich  organów)  jest  ściganie  sprawcy

przestępstwa, ujęcie go oraz wymierzenie adekwatnej kary.

764 Tamże [za:] J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia…, 2001, s. 436.

765 Tamże, s. 162.

766 Tamże, s. 163.

767 Zob.  R.  Olszewski,  Kumulacja  procesowych  ról…,  s.  124;  J.  Stańda,  Stanowisko  świadka  w
polskim procesie karnym, Warszawa 1976, s. 38.

768 M. R. Jasińska, Źródła informacji…, s. 163.
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Podsumowując  rozważania  zawarte  w  tej  części  rozprawy,  chciałbym

stwierdzić, że z art. 307 k.p.k. wynika, że: 

 w zakresie rodzaju czynności sprawdzających chodzi o sprawdzanie faktów

znajdujących  się  w  zawiadomieniu  złożonym przez  osobę pokrzywdzoną

(i/lub  świadka  zdarzenia)  oraz  sprawdzenie  faktów  odnoszących  się  do

informacji własnych organów ścigania (wewnętrznych i zewnętrznych);

 w  zakresie  czynności  sprawdzających  podejmowanych  przez  organy

ścigania – jest to uwarunkowane sposobem dowiedzenia się o popełnieniu

przestępstwa (zawiadomienie, informacje własne);

 podejrzenie „tworzy próg, który musi być przekroczony, by móc stosować

przymus  procesowy  i  tym  samym  jest  nie  tylko  momentem  sprawczym

procesu, ale także rodzajem ochrony (Schutzwall) praw obywatelskich”769;

 do  organów  ścigania  w  praktyce  docierają  często  informacje,  które  nie

powodują  powstania  uzasadnionego  podejrzenia.  Rodzą  one

przypuszczenie, że „został popełniony czyn, który co najwyżej potencjalnie

może wypełnić znamiona ustawy karnoprocesowej”770;

 przypuszczenie, które nie jest uzasadnionym podejrzeniem (w obliczu art.

303 k.p.k.), nie stwarza więc legalnej podstawy do wszczęcia procesu771;

 organy ścigania nie mogą permanentnie ignorować uzyskiwanych w różny

sposób  informacji  (zarówno  od  zawiadamiających,  jak  i  informacji

własnych).  Stąd:  „działaniem racjonalnym, a  w świetle  zasady legalizmu

koniecznym, jest podjęcie próby sprawdzenia zdobytych danych”772.

769 D. Pożaroszczyk, Czynności sprawdzające…, s. 16.
770 Tamże.
771 Tamże.
772 Tamże, s. 16.
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5.2.  Rodzaj  i  zakres  czynności  sprawdzających  wynikający  z  regulaminu

prokuratorskiego

Dokonując  rozważań  w  przedmiocie  czynności  sprawdzających  nie  sposób

pominąć  regulacji,  które  w hierarchii  źródeł  prawa zajmują miejsce  poniżej  ustaw.

Wśród  takich  aktów  wyróżnić  można  Regulamin  powszechnych  jednostek

organizacyjnych  prokuratury.  Porusza  on  bowiem  w  sposób  szczegółowy  zakres

prowadzenia  czynności  sprawdzających.  W niniejszym podrozdziale  podjęto  próbę

kompleksowego  omówienia  rodzajów  czynności  sprawdzających  określonych  ww.

aktem prawnym oraz zasięgu ich obowiązywania. 

5.2.1. Żądanie przedstawienia dodatkowych informacji przez zawiadamiającego

Zgodnie z § 120 pkt 1) obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja

2017  roku  w  sprawie  ogłoszenia  jednolitego  tekstu  rozporządzenia  Ministra

Sprawiedliwości  –  Regulamin wewnętrznego urzędowania  powszechnych jednostek

organizacyjnych prokuratury773 czynności, na jakie wskazuje art. 307 § 1 k.p.k., mogą

polegać  w  szczególności  na:  „żądaniu  od  zawiadamiającego  przedstawienia

dodatkowych  dokumentów  lub  informacji  niezbędnych  dla  prawidłowej  oceny

zdarzenia, którego dotyczy zawiadomienie”774. 

Zdanie to zawiera w sobie następujące informacje:

 sformułowanie „w szczególności na” wskazuje, iż prokurator może podjąć

się  w  pierwszej  kolejności  czynności  sprawdzających  w  formach

przewidzianych  w  §  120  pkt  1)-5);  Jednocześnie  zwrot  ten  sugeruje,  iż

formy  te  nie  stanowią  zamkniętego  katalogu,  a  jedynie  przykładowe

wyliczenie na które szczególną uwagę zwróci ustawodwca;

 prokurator  (podobnie  jak  Policja  lub  inne  organy  uprawnione  do

prowadzenia  czynności  sprawdzających)  ma  prawo  żądać  złożenia

773 Dz.U. z 2017 r. poz. 1206. Zwany dalej „Regulaminem”.

774 Tamże. 220



dodatkowych  informacji  przez  osobę,  która  złożyła  zawiadomienie  o

popełnieniu  przestępstwa;  zawiadamiający  ma  natomiast  obowiązek

uzupełnić przekazane w zawiadomieniu informacje o kwestie żądane przez

organy ścigania;

 wskazany  przepis  przewiduje  dwa  sposoby  uzupełniania  złożonego

zawiadomienia: w formie dodatkowych dokumentów (których właścicielem

może być sam zawiadamiający) oraz dodatkowych informacji  (najczęściej

ustnych);

 uzupełniające  informacje,  co  do  których  zostało  wystosowane  żądanie,

muszą być niezbędne dla prawidłowej oceny zdarzenia (do którego odnosi

się zawiadomienie).

Wdrożenie  czynności  sprawdzających,  polegających  na  uzupełnieniu  przez

zawiadamiającego  podanych  wcześniej  informacji,  jest  uwarunkowane  próbą

osiągnięcia  jednego  celu:  możliwości  uzasadnienia  domniemania  popełnienia

przestępstwa775. 

Tak jak wskazano we wcześniejszej części dysertacji,  domniemanie (domysł)

powinno po przeprowadzeniu konkretnych czynności sprawdzających zamienić się w

uzasadnione  podejrzenie  popełnienia  przestępstwa.  Aby  osiągnąć  ten  stopień

prawdopodobieństwa  konieczne  jest  zgromadzenie  stosownych  do  tego  ustalenia

faktów.  Nie  chodzi  jednocześnie  o  te  fakty,  które  stanowią  w  późniejszym etapie

postępowania  dowody  w sprawie  (choć  często  tak  właśnie  jest 776).  W powyższym

aspekcie kluczowe są natomiast te fakty, które ukierunkowują zainteresowany organ

na „ślad”,  mogący doprowadzić do posiadania  pełnej  wiedzy na  temat  popełnienia

czynu zabronionego. Inaczej  rzecz ujmując,  chodzi o zdobycie pewnych informacji

przez  upoważnione  organy,  ukierunkowujących  ich  świadomość  (poszczególnych

osób, mających sprawdzić owe informacje) oraz działania (polegające na weryfikacji

775 Zob.  szerzej  na  temat  współpracy  policji  z  innymi  podmiotami:  Współdziałanie  Policji  z
wybranymi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek publiczny , oprac. J. Wróbel,
A. Chechelski, Katowice 2010.
776 Zob. A. Chodkiewicz, Prokurator jako organ nadzorujący postępowanie przygotowawcze , „Veritas
Iuris”  2017/1,  s.  22-43;  W.  Banasiak,  Nadzór  prokuratora  nad  śledztwem  i  dochodzeniem  (z
uwzględnieniem  okresu  zawieszenia,  „Problemy  Praworządności”  1982/5;  J.  Piotrowicz,  Nadzór
prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym ,  Warszawa 1972; F. Prusak,  Nadzór prokuratora
nad  postępowaniem  przygotowawczym ,  Warszawa  1984;  M.  Rogalski,  Nadzór  prokuratora  nad
postępowaniem przygotowawczym, [w:] R. A. Stefański (red.),  system prawa karnego procesowego, t.
X. Postępowanie przygotowawcze, Warszawa 2016.
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owych informacji) na wejście w posiadanie konkretnych argumentów; te sprawiają, że

przypuszczenie  zamienia  się  właśnie  w  podejrzenie,  mające  swoje  uzasadnienie  w

zdobytych informacjach. 

Zgodnie  z  §  119  ust.  1  Regulaminu  prokurator  może  przyjąć  ustne

zawiadomienie  o  przestępstwach  wskazanych  w  art.  309  pkt  2  i  3  k.p.k.,  tzn.  w

przypadku występków, gdy osobą podejrzaną jest sędzia, prokurator, funkcjonariusz

Policji,  Agencji  Bezpieczeństwa  Wewnętrznego,  Agencji  wywiadu,  Służby

Kontrwywiadu  Wojskowego,  Służby  Wywiadu  Wojskowego,  Służby  Ochrony

Państwa,  Straży  Marszałkowskiej,  Służby  Celno-Skarbowej  lub  Centralnego  Biura

Antykorupcyjnego  oraz  w  przypadku  występków,  gdy  osobą  podejrzaną  jest

funkcjonariusz  Służby  Granicznej,  Żandarmerii  Wojskowej,  finansowego  organu

postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem

postępowania przygotowawczego, w zakresie spraw należących do właściwości tych

organów  lub  o  występki  popełnione  przez  tych  funkcjonariuszy  w  związku  z

wykonywaniem czynności służbowych777. 

W  przypadku  pozostałych  spraw  prokurator  przyjmuje  osobiście

zawiadomienie o przestępstwie, jeśli osoba zgłaszająca taka właśnie wyrazi wolę 778.

Prokurator  może  pouczyć  ją  o  możliwości  złożenia  ustnego  zawiadomienia  o

przestępstwie do innego organu, który jest uprawniony do prowadzenia postępowania

przygotowawczego  lub  o  możliwości  złożenia  w  prokuraturze  zawiadomienia  o

przestępstwie w formie pisemnej779.

Ponadto może zdarzyć się tak, że okoliczności przytoczone w zawiadomieniu o

przestępstwie  nie  będą  wymagać  bezzwłocznego  podjęcia  czynności  przez

prokuratora. Wówczas prokurator jest  zobowiązany do tego, by nadać bieg sprawie

najpóźniej  w  terminie  7  dni  od  dnia,  w  którym został  sporządzony  protokół  bądź

otrzymania pisemnego zawiadomienia o przestępstwie (§ 119 ust. 2 Regulaminu).

777 W tych sprawach prowadzi się śledztwo.
778 Zob. na temat pomocy ofiarom przestępstw: Prokuratura Krajowa, Pokrzywdzeni przestępstwem,
https://pk.gov.pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/pokrzywdzeni-przestepstwem/  (dostęp:
25.08.2019).
779 Zob.  na  temat  efektywności  działań  podejmowanych  przez  prokuraturę:  Wyzwania  i  Sukcesy  –
Prokuratura  2019  r.,  https://pk.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-prokuratury-krajowej/wyzwania-i-
sukcesy-prokuratura-2019-r/ (dostęp: 25.08.2019).
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5.2.2. Żądanie przeprowadzenia kontroli

Kolejnym  aspektem  wymagającym  omówienia  jest  zagadnienie  żądania

przeprowadzenia kontroli. 

Prokurator  ma  możliwość  żądania  w  ramach  czynności  sprawdzających

przeprowadzenia  kontroli  w  określonym  zakresie  przez  wyznaczone  przez  niego

organy (§ 120 pkt 2) Regulaminu). Podobnie jak w przypadku Policji, kontrola 780 ma

na  celu  sprawdzenie,  czy  pewne  fakty  są  zgodne  ze  stanem  faktycznym  (lub

podejrzewanym)  czy  też  tak  nie  jest781.  Istotne  kwestie,  jakie  wynikają  z  tego

przepisu, dotyczą:

 żądania wykonywania pewnych czynności (w omawianym wypadku chodzi o

czynności sprawdzające) przez odpowiednie organy;

 prowadzenia  kontroli  w  określonym  zakresie.  Zakres  kontroli  jest

uwarunkowany jej celem: sprawdzeniem informacji o tym, czy mogło dojść do

popełnienia przestępstwa.

Zakres kontroli ustalany jest przez prokuratora dla każdej sprawy odrębnie782.

Kontrola  zlecona  przez  prokuratora  ma  na  celu  porównanie  stanu  faktycznego  ze

stanem, jaki jest wymagany określonymi przepisami. W wyniku jej przeprowadzenia

światło dzienne mogą ujrzeć wszelkie niedociągnięcia, odstępstwa czy błędy.

Ogólnie  rzecz  ujmując,  kontrola  ma  do  wypełnienia  kilka  bardzo  ważnych

zadań: sprawdzenie zgodności stanu, jaki istnieje w rzeczywistości i odniesienie go

(porównanie)  do  stanu  postulowanego  (wzorca);  ustalenie,  jak  dużo  i  jak  daleko

sięgają rozbieżności; przekazanie wyników kontroli podmiotowi, który ją zlecił oraz

podmiotowi, który był kontrolowany (na tej podstawie można wskazać na działania

mające  poprawić  funkcjonowanie  podmiotu  kontrolowanego,  tzn.  opracować  i

wdrożyć odpowiednie zmiany)783.

780 Zob. art. 3. § 1 pkt 5), art. 11. § 1, art. 30, art. 36 § 4, art. 57 § 2, art. 58 § 2 i 3, art. 88 § 7, art. 118
§ 1, 3, 4, 5, art. 154 § 5, art. 158b Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze, Dz. U.
2016 poz. 177, z późń.zm.
781 Zob. B. Szyprowski, Postępowanie sprawdzające…, s. 162-166 (i kolejne).
782 Zob. Prokuratura Krajowa, Kontrole, https://pk.gov.pl/prokuratura/kontrole/ (dostęp: 25.08.2019).
783 Zob.  szerzej  na  temat  czynności  sprawdzających  dotyczących  korupcji:  H.  Pracki,  Praktyka
stosowania  postępowania  sprawdzającego  oraz  odmów  wszczęcia  postępowania  w  sprawach  o
korupcję, Warszawa 2002.
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Czynności  kontrolno-sprawdzające  muszą  odbywać  się  w  odpowiedniej

sekwencji.  Najpierw  upoważniony  organ  ustala  tzw.  stan  rzeczy  (czyli  to,  co  ma

faktycznie miejsce). Odnosi ten stan do stanu postulowanego, oczekiwanego i na tej

podstawie jest  w stanie  wskazać  na kluczowe różnice.  Analizuje  je  ze względu na

źródła powstania i formułuje odpowiednie zalecenia. Ich wprowadzenie ma poprawić

funkcjonowanie danego podmiotu, sprawić, że nie będą popełniane zidentyfikowane

wcześniej błędy.

Istnieje  możliwość  przeprowadzenia  kontroli  w  określonym  zakresie  przez

konkretne, wskazane przez prokuratora instytucje. Prokurator sam może zwrócić się

do wybranej instytucji z żądaniem przeprowadzenia kontroli, jeśli domniemywa, iż to

w niej mogło dojść do popełnienia przestępstw. Musi kierować się celem czynności

sprawdzających,  tzn.  uzyskaniem  uzasadnienia  (argumentów)  dla  podejrzenia

dotyczącego popełnienia przestępstwa. 

Czynności  sprawdzające  należy  rozumieć  w  tym  kontekście  jako  badanie,

weryfikowanie stanu rzeczywistego,  jaki  ma miejsce  w danej  instytucji,  ze  stanem

wzorcowym (można wręcz stwierdzić,  ze „stanem idealnym”, tzn. takim, w którym

funkcjonowanie, wypełnianie zadań przez daną instytucje zachodzi bezproblemowo,

efektywnie, fachowo.

Podczas kontroli upoważnione organy są zobowiązane do kierowania się – tak,

jak wspomniałem podczas omawiania kwestii żądania przeprowadzenia kontroli przez

policję  na  podstawie  wytycznych  KGP  –  zasadami  bezstronności,  fachowości  i

efektywności.  Po  pierwsze,  upoważniony  organ  musi  dokonać  obiektywnej,

pozbawionej  emocji  i  subiektywnych  opinii,  oceny  działalności  podmiotu,  który

podlega kontroli. Wyniki nieadekwatne do stanu rzeczywistego mogą pojawić się np.

w przypadku przeprowadzenia kontroli przez któregoś ze wspólników przestępstwa.

Bezstronność  kontroli  oznacza,  że  wśród  osób  ją  przeprowadzających  nie  istnieją

żadne osobiste powiązania i interesy. Istnieje wówczas duże prawdopodobieństwo, że

kontrola  pozbawiona będzie  należytego krytycyzmu.  Natomiast  fachowość  kontroli

polega  na  przeprowadzeniu  jej,  tak  jak  wspomniałem  już  wcześniej  –  z

uwzględnieniem specyfiki danej działalności; tej podlegającej kontroli.

W  mojej  opinii  istotne  jest  również  to,  by  kontrola  była  efektywna.

Efektywność polega na korzystaniu z odpowiednich instrumentów, za pomocą których
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możliwe jest wykazanie konkretnych uchybień, błędów, czy mniejszych niedociągnięć

w funkcjonowaniu podmiotu poddawanego kontroli.

Organy uprawnione do przeprowadzenia kontroli wybranej instytucji interesują

różnice,  jakie  powstają  przy  porównywaniu  stanu  faktycznego  ze  stanem

postulowanym.  Mogą  one  żądać  wyjaśnień,  uzupełnienia  brakujących  i  ważnych

informacji.  Dzięki  kontroli  możliwe  jest  w  przyszłości  skorygowanie

nieprawidłowości i uchybień.

E. Głuska wskazała, że zalecenia pokontrolne „obejmują ocenę funkcjonowania

jednostki  (komórki)  kontrolowanej  wynikającą  z  zapisów  protokołów  kontroli,

przyczyny powstania, obszar i następstwa ujawnionych nieprawidłowości, wskazanie

osób odpowiedzialnych za ich powstanie,  jak też wnioski i  zalecenia dotyczące ich

usunięcia.  Zalecenia  powinny  obejmować  w  szczególności  dokładne  określenia

uchybień  i  nieprawidłowości  wykrytych  przez  kontrolujących  w  trakcie  procesu

kontroli”784. Zalecenia pokontrolne muszą odnosić się do całokształtu występujących

nieprawidłowości.  Ogłaszane  są  w formie  pisemnej,  w terminie do 21 dni  od  dnia

otrzymania  od  jednostki  poddanej  kontroli,  „opatrzonej  podpisem  informacji

pokontrolnej bądź informacji pokontrolnej z pisemnym uzasadnieniem wyjaśniającym

przyczyny odmówienia jej podpisania”785.

5.2.3.  Zlecenie  właściwemu  organowi  sprawdzenia  faktów  zawartych  w

zawiadomieniu

Niekiedy  organy  ścigania  nie  mogą  samodzielnie  dokonać  stosownego

sprawdzenia  danych  zawartych  w  zawiadomieniu  o  możliwości  popełnienia

przestępstwa  lub  informacji,  w  których  posiadanie  organy  weszły  we  własnym

zakresie.  W  tym  celu  ustawodawca  przewidział  możliwość  zlecenia  stosownym

organom sprawdzenia określonych faktów.  

Zgodnie z § 120 pkt 3) Regulaminu czynności sprawdzające mogą polegać na

zleceniu  właściwemu  organowi  sprawdzenia  faktów  zawartych  w  zawiadomieniu.

784 E. Głuska, dz. cyt., s. 461.
785 Tamże, s. 461-462.
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Oznacza  to,  że  prokurator  może  zlecić  policji  sprawdzenie  danych,  które  osoba

zawiadamiająca zamieściła w zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa. 

W  tym  miejscu  pragnę stanąć  na  stanowisku,  że  czynności  postępowania

sprawdzającego  podejmowane  przez  policję  na  zlecenie  prokuratora  służą:  po

pierwsze, sprawdzaniu faktów, które znalazły się w zawiadomieniu o przestępstwie;

po drugie – uzupełnianiu danych w nim zawartych. Nadrzędnym celem jest ustalenie,

czy istnieje uzasadnione (uargumentowane) podejrzenie popełnienia przestępstwa (na

jakie wskazują informacje umieszczone w zawiadomieniu). Policja jest zobowiązana

sprawdzić, czy nie istnieją przeszkody prawne w ściganiu (jeśli organy ścigania mają

ku temu wątpliwości; gdy jest to możliwe z punktu widzenia prawa).

Podkreślenia  wymaga  stwierdzenie,  że  czynności  postępowania

sprawdzającego należy rozpatrywać zawsze w odniesieniu do faktów, które znalazły

się w zawiadomieniu. Organy ścigania podejmują je wówczas, gdy „zawiadomienie

stwarza jedynie przypuszczenie podejrzenia przestępstwa (…), co nie wystarcza do

wszczęcia  dochodzenia lub śledztwa”786.  Policja na zlecenie  prokuratora podejmuje

się sprawdzenia faktów zawartych w zawiadomieniu, gdy zawiera ono oczywiste bądź

frapujące braki (jest zbyt ogólne, by można było na ich podstawie przejść od domysłu,

domniemania,  przypuszczenia  do  uzasadnionego  podejrzenia  popełnienia

przestępstwa). 

T.  Grzegorczyk  ujął  tę  kwestię  za  pomocą  następujących  słów:  czynności

sprawdzające należy podjąć „także wtedy, gdy zawiadomienie zawiera pewne braki,

które  nie  pozwalają  przyjąć,  iż  zachodziłoby  podejrzenie  popełnienia  w  sposób

pozwalający wydać postanowienie o wszczęciu, ze spełnieniem wszystkich wymogów

formalnych  tego  postanowienia  (…),  ale  też  brak  jest  podstaw  do  odmowy

wszczęcia”787. Czynności sprawdzające mogą zostać podjęte przez policję na zlecenie

prokuratora  także  wówczas,  gdy „z  zawiadomienia wynika podejrzenie  popełnienia

przestępstwa,  ale  także  to,  że  zachodzi  w  danym  momencie  brak  niezbędnej

przesłanki procesowej, której uzupełnienie jest możliwe”788. 

786 T.  Grzegorczyk,  Kodeks  postępowania  karnego  oraz  ustawa  o  świadku  koronnym.  Komentarz ,
Warszawa 2008, s. 653.

787 Tamże.

788 Tamże.
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Czynności zlecone policji przez prokuratora są czynnościami nieprocesowymi,

tzn.  policja  w  ramach  postępowania  sprawdzającego  wykonuje  przede  wszystkim

czynności operacyjno-rozpoznawcze789. Trzy czynności mogą być zaprotokołowane: 

 przyjęcie  ustnego  zawiadomienia  o  przestępstwie  (inicjuje  ono  czynności

sprawdzające), 

 przesłuchanie  w  charakterze  świadka  osoby  zawiadamiającej  w  celu

uzupełnienia danych zawartych w jej zawiadomieniu, 

 przyjęcie do protokołu wniosku o ścigania790.

Ponadto  prokurator  jest  upoważniony  do  wystąpienia  w  toku  „czynności

sprawdzających do banku o udostępnienie informacji o obrotach i stanach rachunków

bankowych klienta, którego dotyczy złożone przez bank zawiadomienie o podejrzeniu

wykorzystywania  banku  do  celów  mających  związek  z  przestępstwem  z  art.  299

k.k.”791 –  praniem brudnych pieniędzy (zob.  art.  106 ust.  2  pkt  1  ustawy – prawo

bankowe).

5.2.4. Żądanie nadesłania dokumentacji medycznej dotyczącej osoby pokrzywdzonej

Na  potrzeby  czynności  sprawdzających,  upoważnione  organy  ścigania  mają

możliwość  zwrócenia  się  do  różnorodnych  instytucji  o  nadesłanie  potrzebnej  do

weryfikacji  faktów  dokumentacji  medycznej,  dotyczącej  pokrzywdzonego.

Dokumentacja medyczna, dotycząca stanu zdrowia pokrzywdzonego, może stanowić

istotny  dowód  w  postępowaniu  –  w  szczególności  w  zakresie  ustalenia  winy

potencjalnego  sprawcy.  Prowadzenie  dokumentacji  medycznej  może  być  również

podstawą uznania, czy dane zachowanie klasyfikuje się jako czyn zabroniony przez

ustawę  obowiązującą  w  czasie  jego  popełnienia.  Z  tego  powodu  prawidłowe

prowadzenie oraz archiwizacja dokumentacji medycznej jest tak istotna 792. 

789 Zostały one przeze mnie dokładnie omówione już wcześniej, stąd w tym miejscu nie poświęciłem
im już uwagi.

790 Tamże.

791 Tamże.

792 Przepisy dotyczące prawidłowego udostępniania i prowadzenia dokumentacji medycznej zawierają
takie akty, jak m.in.: kodeks postępowania karnego, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej  (Dz.U.  z  2020  r.,  poz.  295),  ustawa  z  dnia  6  listopada  2008  r.  o  prawach  pacjenta  i
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Zgodnie z § 120 pkt 4) Regulaminu czynności sprawdzające mogą polegać na

żądaniu nadesłania dokumentacji medycznej dotyczącej osoby pokrzywdzonej. 

Powyższe uprawnienie łączy się z następującymi kwestiami:

 dokumentację  medyczną  może  przesłać  zarówno  osoba  bezpośrednio

pokrzywdzona,  jak  i  podmiot  leczniczy  (jeśli  przykładowo  osoba

pokrzywdzona nie żyje);

 w związku z tym zarówno osoba pokrzywdzona, jak i  podmiot leczniczy, są

zobowiązane  do  nadesłania  dokumentacji  medycznej  (nie  jest  to  działanie

fakultatywne, lecz obligatoryjne); 

 poza powyższym wskazać należy, że nie chodzi o jakąkolwiek dokumentację

medyczną,  tylko  o  tą  związaną  ze  konkretnym  zdarzeniem  (wypełniającym

znamiona określonego typu czynu zabronionego).

Dokumentacja medyczna, z którą szczegółowo zapoznaje się prokurator, może

być  później  wykorzystana  jako  zbiór  dowodów  przeciwko  konkretnej  osobie

(podejrzanego, sprawcy). Jest to cenne, stałe, bezpośrednie źródło informacji. Jeśli z

dokumentacji  medycznej,  udostępnionej  organom  ścigania,  można  ustalić,  iż

znamiona  określonego  typu  czynu  zabronionego  zostały  z  dużym

prawdopodobieństwem wypełnione,  możliwe jest  wówczas  wszczęcie  postępowania

przygotowawczego. 

Dokumentacja  medyczna  dotycząca  osoby  pokrzywdzonej  stanowi  jedno  z

najbogatszych źródeł informacji. Są to bowiem dane, których nie da się podważyć. Na

przykład:  na  ciele  zamordowanej  ofiary  znaleziono  odciski  palców  konkretnego

osobnika,  ślady walki  o życie  (podarta  odzież,  siniaki na nadgarstkach)  bądź ślady

użycia konkretnego narzędzia zbrodni.

Do dokumentacji medycznej, z którą zapoznaje się prokurator, należą:

 skierowanie ofiary przestępstwa do szpitala lub innej placówki zdrowia (jeśli

ofiara żyje; jeśli nie jej ciało poddawane jest wnikliwej obdukcji), 

Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2020 r., poz. 849), ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U.
z 2020 r.,  poz. 360),  ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz
Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2020 r., poz. 27), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015
r.  w sprawie  rodzajów i  zakresu dokumentacji  medycznej  oraz  sposobu  jej  przetwarzania  (Dz.U.  z
2020 r., poz. 666).
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 skierowanie  do  osoby  wykonującej  zawód  medyczny  (lekarza,  pielęgniarki

itd.), 

 skierowania na określone badania diagnostyczne (badania krwi, kału, moczu,

USG itd.) 

 oraz konsultacje. 

Poza  tym  do  dokumentacji  medycznej  należą  uzyskane  przez  ofiarę-

pokrzywdzonego  zaświadczenia  lekarskie,  orzeczenia  i  opinie  wystawiane  przez

lekarzy,  karty  dotyczące  przebiegu  ciąży,  a  także  karty  informacyjne  z  leczenia

szpitalnego.

Na podstawie dokumentacji medycznej musi być możliwe stwierdzenie, czy do

popełnienia  konkretnego  czynu  zabronionego  doszło  czy  też  nie  oraz  czy  istnieje

osoba pokrzywdzona. Stąd dokumentacja medyczna podlega drobiazgowej, fachowej,

obiektywnej  analizie.  Nie  może  być  inaczej,  ponieważ  podczas  procesu  karnego

stanowi  kluczowe  źródło  dowodów,  na  podstawie  których  konkretna  osoba  może

zostać skazana.

Przekazanie  przez  szpital  bądź inny podmiot  zajmujący się  ochroną zdrowia

dokumentacji  medycznej  jest  warunkowane  celem  czynności  sprawdzających.  Jeśli

istnieje domniemanie, że przestępstwo zostało popełnione, wówczas prokurator może

żądać  nadesłania  dokumentacji  medycznej  osoby  pokrzywdzonej  (jeśli  ta  żyje;  w

przypadku  zabójstwa  od  razu  wszczyna  się  proces  karny).  Ogólne  domniemanie

pojawiające się w świadomości na temat zdarzenia musi zamienić się w uzasadnione

podejrzenie popełnienia przestępstwa. Jak już wspomniałem: domysł, domniemanie,

przypuszczenie  muszą  przekształcić  się  w  podejrzenie,  a  później  uzasadnione

podejrzenie. Jest to możliwe dzięki szczegółowej analizie dokumentów medycznych,

zawierających szereg faktów związanych z danym zdarzeniem.

229



5.2.5. Przesłuchanie w charakterze świadka osoby składającej pisemne zawiadomienie

Z punktu widzenia postępowania karnego przesłuchanie zawiadamiającego w

charakterze  świadka  stanowi  istotne  źródło  dowodowe,  albowiem  to  od

zawiadamiające pochodzi informacja o przestępczym procederze, a co za tym idzie,

jest on pierwszą osobą, która może udzielić organom ścigania kluczowych dla sprawy

informacji.  

Wskazać  więc  można,  iż  zgodnie  z  §  120  pkt  5)  Regulaminu  czynności

sprawdzające  mogą  polegać  na  przesłuchaniu  w  charakterze  świadka  osoby,  która

złożyła pisemne zawiadomienie o przestępstwie. W doktrynie panują rozbieżności co

do  tego,  czy  postępowanie  sprawdzające  prowadzone  jest  w  dwóch  czy  trzech

formach.  W  pierwszym  przypadku  chodzi  o  uzupełnienie  danych  zawartych  w

zawiadomieniu  oraz  sprawdzenie  faktów  w  tym  zakresie793.  W  drugim  –

zwolennikiem  tej  opcji  jest  m.  in.  S.  Stachowiak  –  chodzi  o  przesłuchanie  w

charakterze świadka osoby zawiadamiającej794. 

D.  Pożaroszczyk  zauważył,  że  zagadnienie  form  zasadniczych,  w  ramach

których ma być prowadzone postępowanie sprawdzające, jest złożona. Obejmuje dwa

kluczowe problemy: „wzmiankowaną już rozbieżność co do ilości form zasadniczych

i  drugą  kwestię,  którą  stanowi  pytanie  o  zasadność  wyróżnienia  pojęcia  «formy

zasadnicze»”795.  D.  Pożaroszczyk  nie  uznał  stanowiska  S.  Stachowiaka,  bowiem

przesłuchanie w charakterze świadka osoby zawiadamiającej nie stanowi oddzielnej

formy prowadzenia postępowania sprawdzającego lecz jest rodzajem czynności, która

może być przeprowadzona zarówno w ramach uzupełniania jak i sprawdzania faktów.

Niewątpliwie zadawanie w trakcie przesłuchania pytań odnośnie faktów wskazanych

w zawiadomieniu jest formą poznawania tych faktów. Poznanie to pozwala nie tylko

na uzupełnienie brakujących danych, ale umożliwia następnie odniesienie uzyskanych

793 D.  Pożaroszczyk,  Czynności  sprawdzające…,  s.  35;  P.  Hofmański,  E.  Sadzik,  K.  Zgryzek,
Kodeks…, t. 2, s. 70; W. Grzeszczyk, Kodeks…, s. 362.

794 Zob. S. Stachowiak, Odmowa wszczęcia śledztwa lub dochodzenia , „Prokuratura i Prawo” 2006/7-
8, s. 28-29.
795 D. Pożaroszczyk, Czynności sprawdzające…, s. 35.
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informacji  do  innych  już  posiadanych  danych,  istotnych  w  kontekście  oceny

zawiadomienia796.

D. Pożaroszczyk zauważył również, że powyższa operacja zwykle odbywa się

automatycznie,  natychmiastowo w umyśle  osoby przesłuchującej.  Słyszy ona  jakąś

wypowiedź związaną z kwestią wskazaną w zawiadomieniu i błyskawicznie kojarzy

oraz łączy ją z innymi danym, wcześniej zdobytymi od osoby zawiadamiającej. Stąd

też  wskazał  on,  że  przesłuchanie  osoby  składającej  zawiadomienie  w  charakterze

świadka na okoliczności, które zawarł on w zawiadomieniu, powinno zostać uznane

za  czynność  wynikającą  z  połączenia  ze  sobą  różnych  form  postępowania

sprawdzającego797.  Co  za  tym idzie,  jej  konkretny  charakter  uzależniać  należy  od

rodzaju pytań, które będą zadawane przez policjanta w ramach przesłuchania. „Jeśli

przeważać  będą  pytania  nakierowane  na  uzupełnienie  wówczas  przesłuchanie

nabierze  charakteru  czynności  uzupełniającej,  jeśli  dominować  będą  pytania

sprawdzające,  wówczas  przesłuchanie  realizować  będzie  drugą  z  form  czynności

sprawdzających”798 – stwierdził D. Pożaroszczyk. Zdaniem tego badacza uznawanie

autonomicznych  czynności,  które  są  możliwe  do  przeprowadzenia  w  ramach

sprawdzeń, za formy czynności sprawdzających, mogłoby doprowadzić do znacznego

rozbudowania  katalogu  form  zasadniczych  („pozbawiając  to  pojęcie

operacyjności”799).

5.3.  Rodzaj  i  zakres  czynności  sprawdzających  wynikający  z  wytycznych

Komendanta Głównego Policji

Kodeks  postępowania  karnego  oraz  rozporządzenie  w  sprawie  regulaminu

urzędowania  powszechnych  jednostek  organizacyjnych  prokuratury  nie  stanowią

796 Tamże.

797 Tamże, s. 36.

798 Tamże.  D.  Pożaroszczyk odniósł  się  w kwestii  form zasadniczych do  wytycznych KGP (które
zostały przeze mnie omówione w rozdz. 5 niniejszej pracy).

799 Tamże.  D.  Pożaroszczyk  kontynuuje  swoją  myśl:  „Pozostając  na  gruncie  koncepcji  form
zasadniczych  wskazać  należy,  że  nieformalne  postępowanie  sprawdzające,  wszczynane  w  celu
sprawdzenia informacji własnych z braku zawiadomienia prowadzone będzie jedynie w jednej formie
polegającej na sprawdzeniu informacji własnych. Oczywiście forma ta w konkretnym przypadku może
być wypełniona wieloma zróżnicowanymi działaniami.” Tamże.
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jedynych aktów prawnych, które regulowałyby kwestię rodzaju i zakresu czynności

sprawdzających.  Istotnym  w  powyższym  zakresie  aktem  są  także  wytyczne

Komendanta Głównego Policji, do których odnosi się niniejszy podrozdział. Niektóre

czynności sprawdzające zostały ujęte w tym akcie w sposób podobny do regulaminu,

niemniej jednak dostrzec można różnice, które zostaną przedstawione w poniższych

podrozdziałach. 

5.3.1. Żądanie udzielenia informacji o fakcie bądź zdarzeniu od konkretnej instytucji  

W pierwszej kolejności odnieść należy się do § 6 ust. 1 pkt 1) wytycznych nr 3

Komendanta Głównego Policji  (Zwanego dalej  KGP) z  dnia 30 sierpnia 2017 r.  w

sprawie  wykonywania  niektórych  czynności  dochodzeniowo-śledczych  przez

policjantów.  Zgodnie  z  tym  przepisem  w  postępowaniu  sprawdzającym  –  na

podstawie  art.  307  k.p.k.  –  możliwe  jest  skierowanie  do  odpowiedniej  instytucji

pisemnego  żądania  udzielenia  w  wyznaczonym  terminie  informacji  o  określonym

fakcie lub zdarzeniu800. 

W zdaniu tym zawartych zostało przez KGP kilka ważnych informacji. 

Na wstępie  chciałbym  podkreślić, że adresatem żądania udzielenia informacji

jest policjant. Policjant jako jednostka uprawniona nie prosi o wyjaśnienia, lecz żąda

wyjaśnień801.  Oznacza  to,  że  instytucja,  do  której  zostało  ono  skierowane,  ma

obowiązek  udzielić  wyjaśnień.  Nie  może  zatajać  żadnych  informacji,  czy  też

przekształcać  ich  w  jakikolwiek  sposób.  Słowo  żądanie  należy  rozumieć  w  jego

podstawowym  sensie:  „kategorycznie  domagać  się  czegoś”802.  W  związku  z  tym

policjant kategorycznie domaga się udzielenia konkretnych informacji, które łączą się

800 Zgodnie  z  §  6  ust.  1  pkt  6)  wytycznych  KGP  do  czynności  sprawdzających  zalicza  się:
„skierowanie  do  prokuratora  wniosku  o  wystąpienie  do  odpowiedniej  instytucji  o  udostępnienie
informacji  o  określonym  fakcie  lub  zdarzeniu”.  Organy  ścigania  mają  możliwość  skierowania  do
prokuratora  wniosku  o  udostępnienie  przez  konkretną  instytucję  informacji  na  temat  zdarzenia  lub
faktu mogącego być przestępstwem.

801 Zob.  na  temat  korzystania  przez  policjantów  z  niezbędnej  pomocy  prawnie  określonych
podmiotów podczas wykonywania obowiązków służbowych lub w związku z ich wykonywaniem: L.
Dyduch,  Korzystanie  przez  policjantów  z  pomocy  określonych  prawnie  podmiotów  podczas
wykonywania obowiązków służbowych, Legionowo 2017, s. 7-19.

802 Słownik Języka Polskiego PWN, hasło: „żądać”, https://sjp.pwn.pl/sjp/zadac;2548068.html (dostęp:
19.08.2019).
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z  potencjalnym  przestępstwem  (zdarzeniem,  które  można  w  ten  sposób

zakwalifikować).

 W drugiej kolejności nie sposób pominąć faktu, że żądanie o którym mowa

wyżej, musi być skierowane do odpowiedniej instytucji, tzn. do tej, w której doszło do

zdarzenia; która jest w stanie wyjaśnić, czy i jak do niego doszło. Innymi słowy, do

takiej  instytucji,  która  jest  w  posiadaniu  informacji  mogących  być  wyjaśnieniem

zaistnienia pewnych faktów bądź zdarzeń. Przykładem może być Urząd Skarbowy, do

którego  rokrocznie  obywatele  składają  swoje  zeznania  podatkowe.  Policjant  może

żądać  od  tej  instytucji  wyjaśnień  dotyczących  np.  ogólnej  wysokości  dochodów

konkretnej osoby, źródeł ich pozyskiwania, czy wysokości odprowadzanego podatku.

Po  trzecie  wreszcie,  żądanie  udzielenia  informacji  przez  odpowiednią

instytucję  musi  odbyć  się  w  formie  pisemnej.  Oznacza  to,  że  obowiązuje  w  tym

przypadku formalizm. Policjant żąda udzielenia pewnych informacji pisemnie i tego

samego oczekuje się od instytucji, do której zostało ono skierowane. Relacja policjant

– instytucja jest relacją w pełni sformalizowaną.

Po  czwarte,  w  żądaniu  udzielenia  informacji  o  fakcie  bądź  zdarzeniu

skierowanym do odpowiedniej instytucji przez Policjanta znajduje się termin, w jakim

owa  instytucja  powinna  udzielić  wymaganej  informacji.  Istnieją  zatem  konkretne

ograniczenia czasowe związane z udzielaniem informacji przez instytucje (nie jest to

termin nieokreślony).

Ostatnią kwestią jest odróżnienie informacji o „fakcie” i o „zdarzeniu”. Słowo

„fakt” należy rozumieć jako „to, co zaszło lub zachodzi w rzeczywistości”. 803 Z kolei

„fakt  naukowy”  oznacza  „stwierdzenie  konkretnego  stanu  rzeczy  lub  zdarzenia  w

określonym czasie i przestrzeni”.804 Słowo „zdarzenie” oznacza „to, co się stało”.805

Te dwa słowa łączy istnienie pewnych rzeczy (faktów, zdarzeń) w czasie przeszłym, a

odróżnia występowanie w pierwszym przypadku (faktów) czasu teraźniejszego. Fakty

mogą być więc tym, co już zaszło bądź tym, co właśnie zachodzi. Z kolei zdarzenia

odnoszą się tylko do tego, co było. Policjant ma prawo żądać od konkretnej instytucji

803 Słownik  Języka  Polskiego  PWN,  hasło:  „fakt”,  https://sjp.pwn.pl/slowniki/fakt.html  (dostęp:
19.08.2019).

804 Tamże.

805 Słownik  Języka  Polskiego  PWN,  hasło:  „zdarzenie”,  https://sjp.pwn.pl/szukaj/zdarzenie.html
(dostęp: 19.08.2019).
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pisemnej  informacji  o  konkretnym  fakcie  bądź  zdarzeniu,  na  temat  których  dana

instytucja jest w stanie się wypowiedzieć806. Warto odnieść się tutaj do podawanego

już przykładu Urzędu Skarbowego. Wystosowanie przez policjanta żądania udzielenia

konkretnych  informacji  może  dotyczyć  malwersacji  finansowych  dokonywanych

zarówno  przez  przedsiębiorstwa,  jak  i  osoby  fizyczne.  Sąd  policjant  powinien

otrzymać m. in. zeznania podatkowe przez nie przekazywane US każdego roku.

Chciałbym przypomnieć, że na wielu instytucjach ciąży prawny i/lub społeczny

obowiązek  udzielania  informacji807 o  faktach  bądź  zdarzeniach  mogących  być

zakwalifikowanymi do odpowiedniej  kategorii  przestępstw.  Zarówno jeśli  chodzi  o

instytucje  (państwowe,  samorządowe,  sąd),  jak  i  osoby  fizyczne  (wszystkich

obywateli),  to  udzielone  przez  nich  informacje  organom ścigania  (głównie  policji)

mają pełnić funkcję wyjaśniającą. Innymi słowy, na ich podstawie policja podejmuje

decyzję808 o  tym,  czy  przestępstwo  faktycznie  zostało  popełnione  (wszczyna  się

806 Z drugiej  strony  to  obywatele  mają  prawo żądać  od organów ścigania  udostępnienia  pewnych
informacji. Zob. szerzej: M. Sakowska-Baryła, Informacja publiczna jako kategoria dobra wspólnego ,
„Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2018/19/9.1, s. 79-90;

807 W  przypadku  społecznego  obowiązku  zawiadamiania  o  przestępstwie  chodzi  o  powszechny
obowiązek zawiadomienia ciążący na wszystkich obywatelach, którzy mają jakiekolwiek informacje
na temat przestępstwa; i nie muszą one być potwierdzone. Wystarczy, że istnieje prawdopodobieństwo
jest  popełnienia.  W  drugim  przypadku  chodzi  o  instytucje  państwowe  i  samorządowe  oraz  sąd.
Wszystkie  te  instytucje  są  obciążone  obowiązkiem  złożenia  zawiadomienia  o  przestępstwie,  jeśli
istnieje podejrzenie, co do jego popełnienia.

808 Podejmowanie  decyzji  kierowniczych  w  policji  stało  się  przedmiotem  badań  Joanny  Łuczak.
Zwróciła ona uwagę na to, że w czasie szybkich przemian cywilizacyjnych coraz trudniejsze staje się
podejmowanie  decyzji;  zwłaszcza  tych,  które  wpływają  na  innych  ludzi  (i  decyzje  przez  nich
podejmowane). Badaczka słusznie stwierdziła, iż: „Podejmowanie trafnych decyzji we współczesnym
świecie  wymaga  nie  tylko  poznania  stosunków  w  nim  zachodzących,  przedmiotów  i  zachowań
ludzkich,  lecz  także  poznania  samego  siebie,  zdobycia  wiedzy  i  tzw.  doświadczenia  życiowego.”
Celem artykułu zatytułowanego  Charakterystyka wybranych aspektów procesu podejmowania decyzji
kierowniczych  w Policji  na  podstawie  badań własnych  (opublikowanego  w czasopiśmie  naukowym
„Zarządzanie Publiczne” 2013/ 2(22), s. 197-208) było ukazanie wybranych aspektów podejmowania
decyzji  kierowniczych  w  badanych  jednostkach  organizacyjnych  policji;  analiza  procesu
podejmowania decyzji kierowniczych w policji jest istotna z tego względu, iż możliwe jest – według J.
Łuczak – wprowadzenie udoskonaleń dotyczących właśnie funkcjonowania owych jednostek (autorka
badan  miała  tutaj  na  myśli  dobre  praktyki  dotyczące  podejmowania  decyzji).  J.  Łuczak  doszła  do
wniosku,  że:  zaufanie  do partnera  ma ogromny  wpływ na  sposób zachowania  się  policjantów oraz
podejmowane przez nich decyzje kierownicze (pełne zaufanie do partnera sprawia, że łatwiejsze jest
podejmowanie  trudnych  decyzji  kierowniczych);  zaufanie  do  partnera  wzrasta  wraz  z  upływem lat
stażu służby; przełożeni mają wpływ nie tylko na podejmowane przez policjantów – znajdujących się
niżej  w  hierarchii  –  decyzje,  ale  maja  wpływ  również  na  ich  życie  prywatne  („Niejednokrotnie
przełożony poprzez podejmowane przez siebie decyzje ma wpływ na warunki panujące w pracy, rodzaj
i formę zlecanych zadań czy też na stosunki międzyludzkie wśród współpracowników.”); przełożony
ma wpływ na stres zawodowy; wiedza i umiejętności funkcjonariuszy, umiejętność dostosowania się
do sytuacji  są  podstawa podejmowania  trafnych decyzji  kierowniczych (każda  decyzja  kierownicza
wiąże  się  z  określonym  ryzykiem);  policjanci  zdawali  sobie  sprawę  z  poniesienia  określonych
konsekwencji swoich wyborów; każdy z policjantów chce wykazywać się profesjonalizmem podczas
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postępowanie  przygotowawcze),  czy  też  nie  miało  ono  miejsca  (informacje  po

sprawdzeniu nie są wystarczające do wszczęcia postępowania przygotowawczego).

Na  podstawie  powyższych  informacji  można  wyróżnić  konkretne  kroki

podejmowane  w  ramach  postępowania  sprawdzającego  przez  policję  wobec

właściwych instytucji. Są to: 

 wystosowanie  przez  policjanta  żądania  udzielenia  informacji  o  fakcie  bądź

zdarzeniu od konkretnych instytucji  (np.  deklaracji  podatkowych składanych

przez właściciela firmy X);

 otrzymanie tego żądania przez konkretne instytucje w formie pisemnej;

 odnalezienie  odpowiednich dokumentów (wskazanie  na  fakty,  zdarzenia,  np.

deklaracje  podatkowe  składane  przez  właściciela  firmy  X),  które  mają

potwierdzać bądź zaprzeczać wystąpieniu danego faktu bądź zdarzenia;

 sporządzenie  przez  właściwą  instytucję  dokumentu-odpowiedzi,  tzn.

dokumentu  zawierającego  wszelkie  informacje  dotyczące  wskazanych  przez

policję faktów bądź zdarzeń;

 otrzymanie  przez  policjanta  dokumentu-odpowiedzi,  którego  celem  jest

wyjaśnienie zaistnienia (bądź niezaistnienia) pewnych faktów bądź zdarzeń.

Ostatnim  etapem jest  podejmowanie  przez  policję  dalszych  kroków  (np.  na

podstawie  otrzymanej  odpowiedzi  od  konkretnej  instytucji  wszczyna  się

postępowanie  przygotowawcze).  Informacje  otrzymane  od  instytucji,  do  których

policjant  wystosował  żądanie,  powinny  w  jednoznaczny  sposób  wskazywać  na

wystąpienie pewnych faktów bądź zdarzeń; tak, by policja mogła podjąć adekwatną

decyzję. Policja jako organ państwowy, którego zadaniem jest ściganie przestępstw,

musi otrzymać wyjaśnienie (określone informacje).809 Jeśli właściciel firmy X złożył

deklarację podatkową niezgodną ze stanem faktycznym (ponieważ firma X zajmowała

się  „praniem  pieniędzy”),  wówczas  popełnił  przestępstwo.  Badanie  owego  „stanu

faktycznego”,  w  stosunku  do  złożonej  deklaracji,  należy  również  do  organów

ścigania.

wykonywania  zadań;  określony  schemat  postępowania  i  podejmowania  decyzji  nie  zawsze  jest
adekwatny do okoliczności (stąd policjanci muszą być elastyczni).

809 Zob. szerzej na temat uzyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji przez policję: art. 20
Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 – o Policji, Dz. U. 1990 Nr 30 poz. 179, z późń zm.
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D.  Pożaroszczyk  zauważył,  że  działania  wymienione  w  §  6  ust.  1  pkt  1)

wytycznych  KGP,  zaliczyć  należy  do  „formy  sprawdzenia  uzyskanych  danych

podobnie  jak  pozyskanie  przedmiotowo  istotnej  dokumentacji  lekarskiej  od  osoby

pokrzywdzonej lub za pośrednictwem prokuratora”810.

5.3.2.  Przyjmowanie  informacji  uzupełniających  od  przedstawiciela  instytucji

pokrzywdzonej lub organu kontroli 

Nie  podlega  wątpliwości,  że  w  niektórych  sytuacjach  poszkodowanym

przestępstwem  podmiotem  będzie  instytucja,  będąca  osobą  prawną 811.  Równie

oczywiste wydaje się stwierdzenie, iż Policja może wejść w posiadanie informacji o

ewentualnym przestępstwie na skutek zawiadomienia złożonego przez odpowiednie

organy  kontroli.  Zgodnie  z  §  6  ust.  1  pkt  2)  KGP czynności  sprawdzające  mogą

polegać  na  przyjęciu  „od  przedstawiciela  pokrzywdzonej  instytucji  lub  organu

kontroli  pisemnych  lub  ustnych  i  udokumentowanych  w  notatce  urzędowej

uzupełniających informacji”. 

W tym zdaniu zawarte zostały następujące informacje:

 policja  może  przyjmować  informacje  od  osób  będących  przedstawicielami

pokrzywdzonych instytucji;

 policja może przyjmować informacje od organu kontroli;

 przekazywane informacje mogą mieć formę ustną bądź pisemną;

 przekazywane  informacje  mają  charakter  uzupełniający  (uzupełniają

podstawowe informacje, o których organy ścigania wiedziały już wcześniej);

 policjant  dokumentuje  złożenie  uzupełnianych  przez  przedstawiciela

pokrzywdzonej instytucji lub organu kontroli informacji w notatce urzędowej.

810 D. Pożaroszczyk, Czynności sprawdzające…, s. 36.
811 Zob.  szerzej  na  temat  definicji  pokrzywdzonego:  K.  Irlik,  Kilka  uwag  o  ustawowej  definicji
pokrzywdzonego  na  tle  art.  233  kk  –  zagadnienia  materialnoprawne  i  karnoprocesowe ,  „Studia
Prawnicze.  Rozprawy  i  Materiały”  2012/2(11),  s.  75-84;  M.  Borowicka,  Ochrona  interesu
pokrzywdzonego w polskim prawie karnym, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 2003/3.1, s. 187-196.
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W  przypadku  instytucji  państwowych  i  samorządowych,  które  są

pokrzywdzonymi, policja może przyjmować informacje o charakterze uzupełniającym

jedynie od przedstawicieli tych instytucji812.

Policja  może  przyjmować  informacje  uzupełniające  od  organów  kontroli 813.

Nierzadko to one wskazują, że mogło dojść do popełnienia przestępstwa (albo wręcz

doszło  do  niego,  na  co  wskazują  pozyskane  przez  organy  kontroli  dokumenty) 814.

Funkcja  informacyjna  (i  sprawdzająca)  tego  organu  jest  nie  do  przecenienia 815.

Domniemanie,  podejrzenie,  przypuszczenie  zamieniają  się  wraz  ze  zdobytymi

informacjami w uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa; albo wręcz – na

wskazanie  określonego  przestępstwa  popełnionego  przez  kogoś  na  szkodę  danej

instytucji.

Przekazywanie  informacji  może  mieć  zarówno  formę  ustną,  jak  i  pisemną.

Wydawać by się mogło, że nie ma więc większego znaczenia to, w jakiej formie dana

informacja zostanie przekazana organom ścigania. Istotne jest  to, że dotarła ona do

właściwego adresata. W wytycznych KGP takie rozróżnienie może pozornie odnosić

się  do  dwóch  rodzajów  podmiotów  przekazujących  informacje  uzupełniające:

przedstawicieli  pokrzywdzonej  instytucji  (składanie  informacji  uzupełniających

812 Zob.  szerzej  na  temat  podmiotów  uprawnionych  do  wniesienia  zażalenia  na  postanowienie  o
odmowie  wszczęcia  postępowania  przygotowawczego:  T.  Razowski,  Podmioty  uprawnione  do
wniesienia  zażalenia  na  postanowienie  o  odmowie  wszczęcia  postępowania  przygotowawczego ,
„Prokuratura i Prawo” 2007/6, s. 50-61.

813 Szerzej  na temat organów kontroli  w Polsce:  T. Hoffmann,  Prawne podstawy systemu kontroli
administracji  w  Polsce,  „Zarządzanie  Publiczne”  2008/3(5),  s.  51-69.  Zdaniem  T.  Hoffmanna  ze
zjawiskiem kontroli można spotkać się wszędzie tam, gdzie istnieje zorganizowane działanie jednostek
i  większych zbiorowości  (społeczeństwo,  państwo).  Badacz  ten  stwierdził,  że  „w demokratycznym
państwie prawnym jednym z zasadniczych aspektów funkcjonowania władzy publicznej jest właśnie
jej  skuteczna  kontrola.”  (tamże,  s.  51).  Państwo  spełnia  funkcje  kontroli  poprzez  to,  że  ustanawia
wyspecjalizowane  organy,  które  działają  w  określonym  trybie,  oraz  są  wyposażone  we  właściwe
uprawnienia oraz posiadają szerokie pełnomocnictwa w dziedzinie kontroli (tamże, s. 52). Rezultaty
działalności  tych  właśnie  organów  można  nazwać  „wynikami  kontroli”.  Są  one  przekazywane
odpowiednim  organom  państwowym  i  samorządom,  a  także  podmiotowi  kontrolowanemu.  „Tak
pomyślany system organów kontroli oznacza całość wewnętrznie zespolonych wartości określających
zadania kontroli, warunki prawidłowej organizacji i funkcjonowania kontroli, organizację podmiotów
kontrolujących, zasięg podmiotowy i przedmiotowy oraz skutki  kontroli  (…).” – pisał T. Hoffmann
(tamże, s. 52). Zob. A. Sylwestrzak, Kontrola administracji publicznej w III Rzeczpospolitej Polskiej ,
Gdańsk 2006, s. 7; J. Boć, Administracja publiczna, Wrocław 2004, s. 328.

814 Zob. Konstytucja RP, Rozdział IX – Organy kontroli państwowej i ochrony prawa, art. 202-215.

815 Zob. szerzej na temat efektywności kontroli NIK: K. Jasik-Kuchta,  Efektywność kontroli NIK na
tle  wybranych  funkcji  kontroli  państwowej,  „Młody Jurysta” 2017/3,  s.  77-94.  „Kontrola  polega  na
ustaleniu  stanu  faktycznego,  porównaniu  go  z  wymaganym  i  wyciągnięciu  wniosków,  co  stanowi
materiał  dla  przeprowadzenia  czynności  nadzorczych  i  kierowniczych.  Kontrola  jednak może  mieć
także  charakter  samodzielny,  nie  będąc  elementem  innego  typu  więzi  występujących  pomiędzy
organami administrującymi.” – wskazała Jasik-Kuchta.
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ustnie)  oraz  organu kontroli  (składanie  informacji  uzupełniających pisemnie).  Taki

podział nie ma racji bytu, ponieważ oba rodzaje podmiotów mogą w praktyce składać

uzupełniające informacje w dwóch wskazanych formach. Zarówno w pierwszym, jak i

w drugim przypadku, policjant sporządza notatkę urzędową (co również przemawia za

brakiem praktycznego funkcjonowania zaprezentowanego podziału).

Przekazywane  Policji  informacje  mają  charakter  uzupełniający.  Słowo

„uzupełniający”  należy  rozumieć  jako  „uczynić  kompletnym,  dodając  to,  czego

brakuje”  oraz  „stać  się  dopełnieniem  czegoś”816.  Nie  chodzi  więc  o  pierwsze

informacje  o  przestępstwie,  które  są  związane  z  domniemaniem  (domysłem,

przypuszczeniem) na temat możliwości wystąpienia przestępstwa (a nie z pewnością

na  temat  jego  popełnienia).  Informacje,  które  organy  ścigania  otrzymują  jako

„uzupełniające” od przedstawiciela pokrzywdzonej instytucji bądź organów kontroli

mają  pełnić  funkcję  rozszerzającą,  dopełniającą,  kompletującą  podstawowe

informacje (mogące pochodzić np. z zawiadomienia złożonego przez konkretną osobę

na  komisariacie  policji).  Na  ich  podstawie  jest  możliwe  uzasadnienie  podejrzenia

popełnienia przestępstwa.

Ostatnią kwestią jest odpowiednie udokumentowanie przez policjanta złożenia

przez przedstawiciela pokrzywdzonej instytucji  lub organu kontroli uzupełniających

informacji.  W  KGP  przewidziano,  że  ma  odbywać  się  to  w  formie  notatki

urzędowej.817

5.3.3. Żądanie przedstawienia dodatkowych dokumentów lub informacji

Zgodnie z § 6 ust.  1 pkt 3) KGP w postępowaniu sprawdzającym może być

wykorzystywana  następująca  czynność818:  „zażądanie  od  zawiadamiającego

816 Słownik  Języka  Polskiego  PWN,  hasło:  „uzupełniający”,  https://sjp.pwn.pl/slowniki/uzupe
%C5%82niaj%C4%85cy.html (dostęp: 20.08.2019).

817 Zob.  szerzej  na  temat  notatek  urzędowych:  Z.  Kwiatkowski,  Dopuszczalność  wykorzystania
notatek urzędowych w polskim procesie karnym , „Przegląd Sądowy” 1994, 7-8.

818 D. Pożaroszczyk zauważył, że wymienione w § 6 ust. 1 pkt 2) i 3) czynności należy zaliczyć do
„formy  uzupełnienia  danych  zawartych  w  zawiadomieniu”.  D.  Pożaroszczyk,  Czynności
sprawdzające…, dz. cyt., s. 37.
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przedstawienia w wyznaczonym terminie dodatkowych dokumentów albo informacji,

niezbędnych dla prawidłowej oceny zdarzenia”. 

W zdaniu tym zostały zawarte następujące informacje:

 organy ścigania mają prawo żądać od osoby, która złożyła zawiadomienie o

popełnieniu  przestępstwa,  wykonania  innych  czynności  (związanych  ze

złożonym zawiadomieniem);

 do  czynności  tych  zalicza  się  przedstawienie  dodatkowych  dokumentów  i

informacji;

 osobę  zawiadamiającą  obejmuje  konkretny  termin  przedstawienia  owych

dokumentów i informacji;

 dokumenty  i  informacje  uzupełniające  złożone  zawiadomienie  musza  być

niezbędne dla dokonania prawidłowej oceny zdarzenia przez organy ścigania.

Osoba  składająca  zawiadomienie  o  popełnieniu  przestępstwa  nie  może  być

anonimowa (wówczas organy ścigania nie mają możliwości skontaktowania się z nią,

a  tym bardziej  żądania  uzupełnienia  złożonego  zawiadomienia)819.  Złożenie  owego

zawiadomienia  nie  jest  pierwszą  i  ostatnią  czynnością  dokonywaną  przez  osobę

będącą  pokrzywdzonym  lub  świadkiem  (te  osoby  są  najczęściej  zainteresowane

poinformowaniem policji o popełnieniu przestępstwa, ponieważ ich dobro lub dobro

innych zostało naruszone).  Jeśli  tak się  dzieje – i  np. pokrzywdzony nie  chce brać

udziału  w dalszych czynnościach  podejmowanych przez  policję  i  sąd  –  wynika  to

nierzadko z nieświadomości tych osób.

Przedstawienie  dodatkowych  dokumentów  i  informacji  musi  odbyć  się  w

konkretnym terminie  wyznaczonym przez  policję820.  Dobrą  zasadą,  która  ma  tutaj

819 Ma to wpływ na ewentualny proces karny. Zob. A. Biederman,  Rzetelna informacja a aktywność
pokrzywdzonego w procesie karnym, „Prokuratura i Prawo” 2007/4, s. 148-162.

820 Zob.  NIK,  Reagowanie  policji  na  zgłoszenia  obywateli ,  LKR.410.004.2015,  Nr  ewid.
191/2015/P/15/078/LKR.  Celem kontroli  NIK była  ocena  tego,  czy obowiązujący  w Policji  system
przyjęcia zgłoszeń obywateli zapewnia niezwłoczne podjęcie właściwych decyzji. „Ocena Policji, jako
formacji  służącej  społeczeństwu  i  przeznaczonej  do  ochrony  bezpieczeństwa  ludzi  oraz  do
utrzymywania  bezpieczeństwa  i  porządku  publicznego,  jest  zazwyczaj  dokonywana  przez  pryzmat
oceny pracy dyżurnych stanowiących tzw. pierwszy kontakt z obywatelem. To właśnie oni przyjmują
zgłoszenia (telefoniczne  i  osobiste)  i  decydują  o sposobie  ich obsługi.  Dyżurny podejmuje  decyzje
rozstrzygające o powodzeniu dalszych przedsięwzięć.” Wyniki kontroli są następujące: system obsługi
zgłoszeń  w  Policji  działał  w  okresie  poddanym  kontroli  w  sposób  zapewniający  w  zdecydowanej
większości  przypadków  właściwą  reakcję  na  zgłoszenia  obywateli;  nieprawidłowości  dotyczyły
głównie  poziomu  wykorzystania  środków  wsparcia  technicznego  oraz  sposobu  organizacji  pracy,
jednak nie skutkowały  niewykonywaniem zadań przez  dyżurnych na  Stanowisku Kierownika;  długi
czas oczekiwania na interwencję bądź jej  niepodjęcie były spowodowane brakiem wolnego patrolu,
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zastosowanie,  jest  „im  szybciej,  tym  lepiej”.  Organy  ścigania  nie  mogą  za  długo

czekać na uzupełnienie informacji bądź zaprezentowanie dodatkowych dokumentów,

bowiem sprawca  może  w  tym  czasie  zacierać  ślady 821,  wskazujące  na  popełnienie

przez niego przestępstwa. Dokumenty i informacje muszą być ponadto wartościowe

dla  organów  ścigania.  To  znaczy,  że  na  ich  podstawie  możliwe  jest  dokonanie

prawidłowej oceny zdarzenia (tego, co faktycznie miało miejsce). 

Prawidłowa ocena zdarzenia to taka, która:

 odznacza się obiektywizmem, tzn. zaprezentowanie i ocenianie poszczególnych

dokumentów  i  informacji  przekazanych  organom  ścigania  odbywa  się  w

zgodzie  ze  stanem  faktycznym.  Nie  mają  znaczenia  opinie  ani  interesy

zarówno  organów  ścigania,  jak  i  osób  składających  zawiadomienie  o

popełnieniu  przestępstwa  (o  ile  tą  osobą  nie  jest  sam pokrzywdzony,  a  nie

sprawca przestępstwa,  który złożeniem zawiadomienia próbuje odciągnąć od

siebie uwagę policji);

 podlega określonym przepisom i normom822. Organy ścigania muszą w trakcie

dokonywania  oceny  zdarzenia  kierować  się  konkretnymi  przepisami  i

normami,  jakie  zostały przyjęte w polskim prawie (jednym ze źródeł owych

przepisów i norm są wytyczne KGP);

 polega  na  wydaniu  przez  organy  ścigania  odpowiedniej  opinii,  tzn.  jeśli  na

podstawie  zebranych  dokumentów  i  informacji  możliwe  jest  uzasadnienie

domniemania popełnienia przestępstwa, wówczas wszczyna się postępowanie

przygotowawcze. Opinia musi być zgodna ze stanem faktycznym i właściwie

uargumentowana.

Przedstawienie  dodatkowych  dokumentów  i  informacji  przez  osobę

zawiadamiającą o przestępstwie ma doprowadzić organy ścigania do wyjaśnienia, co

który dyżurny mógł skierować na miejsce zdarzenia. Tamże, s. 8.

821 J. Dąbrowska, E. Szabłowska-Gnap i M. Walczuk wskazały, że ślady biologiczne w postaci krwi
są  najczęściej  zabezpieczanymi  na  miejscu  zdarzenia  śladami,  w przypadku  przestępstw przeciwko
życiu i zdrowiu (np. zabójstw, pobić, bójek z użyciem niebezpiecznego narzędzia). W związku z tym:
„W  czasach  dynamicznego  rozwoju  badań  genetycznych,  które  obecnie  są  powszechnie
wykorzystywane  również  w  kryminalistyce,  identyfikacja  tego,  od  kogo  pochodzi  ujawniona  na
miejscu  zdarzenia  krew,  w  większości  przypadków  nie  przysparza  problemów.”  (J.  Dąbrowska,  E.
Szabłowska-Gnap,  M.  Walczuk,  Podstawowe  zagadnienia  teoretyczne  z  analizy  mechanizmu
powstawania plam krwawych, „Problemy Kryminalistyki” 2013/281(3), s. 62).

822 Szerzej na temat norm, którym podlegają  czynności  sprawdzające: D. Pożaroszczyk,  Czynnosci
sprawdzające…, s. 84-89.
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tak  naprawdę  się  stało,  tzn.  czy  fakt  bądź  zdarzenie,  na  jakie  wskazuje

zawiadamiający rzeczywiście miały miejsce823. Jeśli tak, to czy określony czyn można

przypisać konkretnej osobie. 

Przedstawienie  dodatkowych  dokumentów824 przez  zawiadamiającego  pełni

dokładnie taką samą rolę,  jak informacje przez niego później przekazywane. Słowo

„dokument” należy wiązać z następującymi znaczeniami:

 pismo urzędowe;

 dowód stwierdzający czyjąś tożsamość;

 materiał w postaci tekstu, fotografii lub jakikolwiek przedmiot, mający wartość

dowodową lub informacyjną;

 plik  komputerowy  zawierający  informacje  zapisane  w  odpowiednim

formacie825.

Powracając  więc  do  przytoczonego  wcześniej  przykładu,  dokumentami

ważnymi z  punktu widzenia organów ścigania  mogą być m. in.  zdjęcia  mężczyzn,

którzy  spotykają  się  w  starym magazynie;  zdjęcia  samochodów  konkretnej  marki,

które w tego magazynu wyjeżdżają; zdjęcia męskich saszetek przekazywanych sobie

przez mężczyzn.

Zawiadamiającym o popełnieniu przestępstwa może być pracownik firmy Z,

która zajmuje się przetwórstwem mięsa i popełnia przestępstwo uwalniając substancje

toksyczne  bezpośrednio  do  pobliskiej  rzeki.  W  takim  przypadku  pracownik  owej

823 Zob. T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego…, s. 653.

824 Muszą to być dokumenty prawdziwe. Na temat fałszerstwa dokumentów pisała m. in A. Nastuła w
publikacji  Fałszerstwo dokumentów ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości internetowej jako
wyzwanie  dla organów ścigania  („Polonia  Jurnal”  2018/8,  s.  73-87).  Autorka  wskazanego artykułu
stwierdziła,  że  w ciągu  ostatnich kilkudziesięciu latach  znacznie  wzrosła  przestępczość  związana  z
fałszowaniem  dokumentów.  Fałszerstwo  dokumentów  już  samo  w  sobie  jest  przestępstwem:
„Fałszerstwa  dokumentów,  które  same  w  sobie  są  już  przestępstwem,  często  stanowią  czynności
przygotowawcze  do  popełnienia  kolejnych  nielegalnych  czynów.  W ten  sposób  nakręca  się  spirala
przestępczości, której motorem jest fałszowanie dokumentów publicznych, a szczególnie dokumentów
tożsamości i finansowych, które następnie wykorzystywane są do popełnienia kolejnych niezgodnych
z prawem czynów. Przestępstwa tego typu są poważanym zagrożeniem dla stabilności ekonomicznej i
poprawności  działań  organów  państwa,  gdyż  skala  fałszowanych  dokumentów  jest  bardzo  duża
począwszy,  od  dowodów  osobistych,  paszportów,  aż  po  znaki  pieniężne  i  papiery  wartościowe.”
(tamże,  s.  74).  Zagadnienie  fałszowania  dokumentów  ma  również  znaczenie  jeśli  chodzi  o
uzupełnianie  dokumentów  lub  informacji  przez  osobę  zawiadamiającą  o  popełnieniu  przestępstwa.
Istnieje prawdopodobieństwo, że może ona przedstawiać dokumenty sfałszowane (np. faktury VAT).
Stąd organy ścigania powinny wszystkie sprawdzane informacje poddawać wnikliwej kontroli.

825 Słownik  Języka  Polskiego  PWN,  hasło:  „dokument”,  https://sjp.pwn.pl/szukaj/dokument.html
(dostęp: 20.08.2019).
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firmy może przekazać  organom ścigania  zarówno dokumenty urzędowe (dotyczące

wytwarzania  określonej  ilości  substancji  toksycznych),  jak  i  zdjęcia  czy  pliki

komputerowe, wskazujące na popełnianie owego przestępstwa przez pracodawcę.

Dodatkowe dokumenty i  informacje  składane przez  osobę zawiadamiającą  o

przestępstwie mają uzupełnić te już posiadane przez policję. 826 W efekcie organ ten

jest  w  stanie  uzasadnić  podejrzenie  o  popełnieniu  przestępstwa.  Istnieją  bowiem

określone fakty za tym przemawiające.

5.3.4. Uzyskanie kopii dokumentacji medycznej od pokrzywdzonego

Ten  rodzaj  czynności  sprawdzających  dotyka  sfery  życia  osobistego

pokrzywdzonego przestępstwem, bowiem dąży do zaznajomienia się z dokumentacją

jego stanu zdrowia. 

Zgodnie z  §  6 ust.  1  pkt  4) wytycznych KGP do czynności  sprawdzających

zalicza  się:  „uzyskanie  od  osoby  pokrzywdzonej  kopii  posiadanej  przez  tę  osobę

dokumentacji  medycznej,  istotnej  dla  oceny  zdarzenia,  którego  dotyczy

zawiadomienie  o  przestępstwie,  w  szczególności  skierowania  do  szpitala,  innego

podmiotu  leczniczego  lub  osoby  wykonującej  zawód  medyczny,  skierowania  na

badania  diagnostyczne  i  konsultacje,  zaświadczenia,  orzeczenia,  opinii  lekarskiej,

karty  przebiegu  ciąży  oraz  karty  informacyjnej  z  leczenia  szpitalnego”.  Nierzadko

bowiem  osobą  składającą  zawiadomienie  o  popełnieniu  przestępstwa  jest

bezpośrednio osoba pokrzywdzona.  

Dokumentacja  medyczna  obejmująca  stan  zdrowia  pokrzywdzonego  może

zawierać dotkliwe dla niego informacje, szczególnie, gdy w grę wchodzi popełnienie

przestępstw  przeciwko  wolności  seksualnej  i  obyczajności.  Tytułem  przykładu

powołać można się na przestępstwo zgwałcenia lub wymuszenia czynności seksualnej

(art. 197 k.k.). Wśród znamion tego przestępstwa wyróżnić można:  

826 Chodzi  o  pewne  specyficzne  ujmowanie  pojęcia  „uzupełnienie”.  Uzupełnienie  polega  na
poszerzeniu,  pogłębieniu,  dodaniu  nowych,  nieznanych  wcześnie  elementów  do  już  posiadanych
informacji/dokumentów.  Uzupełnienie  ich  ma  jeden  cel:  powstanie  uzasadnionego  podejrzenia
popełnienia  przestępstwa  bądź  zanegowanie  powstania  tego  podejrzenia.  Uzupełnienie
informacji/dokumentów  jest  podejmowane  przez  organy  ścigania  w  przypadku  niepewności  co  do
możliwości  wystąpienia  danego  zdarzenia  (tego,  co  zostało  wskazane  przez  zawiadamiającego  o
przestępstwie). 242



 kto  przemocą,  groźbą  bezprawną  lub  podstępem doprowadza  inną  osobę do

obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12; 

 jeżeli sprawca, w sposób określony w § 1, doprowadza inną osobę do poddania

się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega karze

pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8; 

 jeżeli  sprawca  dopuszcza  się  zgwałcenia  wspólnie  z  inną  osobą,  wobec

małoletniego poniżej lat 15, wobec wstępnego, zstępnego, przysposobionego,

przysposabiającego, brata lub siostry, podlega karze pozbawienia wolności na

czas nie krótszy od lat 3;

 jeżeli  sprawca  czynu  określonego  w  §1-3  działa  ze  szczególnym

okrucieństwem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat

5.

Biorąc pod uwagę charakter tego przestępstwa nieuniknione jest sporządzenie

stosownej dokumentacji medycznej, obejmującej w szczególności obrażenia, jakich w

wyniku przestępstwa nabyła się osoba pokrzywdzona. Dokumentacja medyczna tego

typu obrażeń może być również kluczowym dowodem w późniejszym postępowaniu

karnym, albowiem może np. zawierać wyniki badania DNA sprawcy czynu.  

Na podstawie § 6 ust.  1  pkt 4) wytycznych KGP można sformułować kilka

wniosków:

 organy  ścigania  muszą  uzyskać  od  osoby  pokrzywdzonej  (np.  zgwałconej)

kopię posiadanej przez tę osobę dokumentacji medycznej;

 nie  chodzi  tutaj  o  wszelką  dokumentację,  ale  tę  bezpośrednio  dotyczącą

zdarzenia, którego dotyczy zawiadomienie o przestępstwie (np. zawiadomienie

dotyczy gwałtu, więc dokumentacja medyczna musi dotyczyć tego konkretnego

zdarzenia);

 organy  ścigania  w  szczególności  powinny  otrzymać  następujące  dokumenty

medyczne:  skierowanie  do  szpitala,  skierowanie  do  innego  podmiotu

leczniczego lub osoby wykonującej zawód medyczny, skierowanie na badania

diagnostyczne i konsultacje, zaświadczenia, orzeczenia, opinie lekarskie, karty

przebiegu ciąży oraz karty informacyjne z leczenia szpitalnego.

Na podstawie dokumentacji medycznej organy ścigania muszą mieć możliwość

stwierdzenia,  czy  do  popełnienia  czynu  wskazanego  przez  osobę
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pokrzywdzoną/zawiadamiającą  o  popełnieniu  przestępstwa  faktycznie  doszło.

Dokumentacja ta podlega drobiazgowej analizie, ponieważ podczas rozprawy sądowej

stanowi główne źródło informacji. 

5.3.5. Udostępnienie dokumentacji medycznej przez podmiot leczniczy

Inną  formą  wejścia  w  posiadanie  stosownej  dokumentacji  medycznej  jest

zwrócenie  się  o  jej  wydanie  do  właściwego  podmiotu  leczniczego.  Kwestia  ta

uregulowana została w § 6 ust. 1 pkt 5) wytycznych KGP.

Zgodnie z powołanym wyżej przepisem do czynności sprawdzających zalicza

się: „skierowanie do prokuratora wniosku o wystąpienie do odpowiedniego podmiotu

leczniczego  o  udostępnienie  dokumentacji  medycznej  istotnej  dla  oceny zdarzenia,

którego  dotyczy  zawiadomienie  o  przestępstwie,  w  szczególności  dokumentacji

medycznej  indywidualnej  wewnętrznej  w  postaci  historii  zdrowia  i  choroby  oraz

historii  choroby,  pod  warunkiem,  że  potrzeba  dostępu  jest  związana  z  celem

prowadzonego  postępowania”827.  Wskazany  przepis  zawiera  w  sobie  następujące

informacje:

 policja może skierować do prokuratora wniosek o wystąpienie do konkretnego

podmiotu  leczniczego  (szpitala,  przychodni,  indywidualnej  praktyki

medycznej) o udostępnienie dokumentacji medycznej;

 dokumentacja  ta  musi  być  istotna  dla  oceny  zdarzenia,  mogącego  być

przestępstwem (istnieje domniemanie co do popełnienia przestępstwa);

 policja  może  w  szczególności  skierować  wniosek  do  prokuratora,  który

dotyczy  dokumentacji  medycznej  wewnętrznej,  w  tym  historii  zdrowia  i

choroby;

 przekazanie  dokumentacji  medycznej  policji  musi  być uwarunkowane celem

prowadzenia postępowania sprawdzającego. Oznacza to,  że policja nie  może

827 Zob.  Udostępnienia  informacji  i  dokumentacji  medycznej  Policji ,
https://bil.bielsko.pl/rodo/dmdlap/  (dostęp:  25.08.2019);  A. Wojtczyk,  Którym podmiotom innym niż
pacjent  możesz  odmówić  udostępnienia  dokumentacji  medycznej ,  https://serwiszoz.pl/dokumentacja-
medycznaedm/ktorym-podmiotom-innym-niz-pacjent-mozesz-od  mowic-udostepnienia-dokumentacji-
medycznej-4117.html  (dostęp:  25.08.2019);  M.  Sosnowska-Rudnik,  Wyrok  NSA  w  sprawie
zabezpieczania  dokumentacji  medycznej ,  https://portalemedyczne.pl/index.php/zabezpieczenie-
dokumentacji-medycznej/ (dostęp: 25.08.2019).

244



wnioskować o wszelkiego rodzaju dokumentację medyczną, ale tylko tą, która

jest związana ze zdarzeniem.

Policja otrzymuje określoną dokumentację medyczną na podstawie pozytywnej

decyzji  prokuratora  (to  on  występuje  o  przekazanie  dokumentacji  przez  placówkę

medyczną, np. szpital). 

W mojej ocenie taka dokumentacja musi zostać przeanalizowana i odpowiednio

oceniona przez organy ścigania. Możliwe jest, że znajdą się w niej fakty bezpośrednio

wskazujące  na  rodzaj  popełnionego przestępstwa  (np.  przeciwko zdrowiu)  oraz  na

potencjalnego  przestępcę  (np.  konkretnego  lekarza).  Celem  postępowania

sprawdzającego jest uzyskanie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa.

Stąd  organy  ścigania  zapoznają  się  z  dokumentacją  medyczną  i  na  jej  podstawie

wnioskują o możliwości zajścia określonego zdarzenia lub faktu.

5.3.6. Żądanie przeprowadzenia kontroli

Pojęcie „kontroli” jest pojęciem znajdującym się w powszechnym użytku, stąd

jego  zrozumienie  nie  nastręcza  wielu  problemów828.  Kontrola  oznacza  najczęściej

„porównanie  stanu  faktycznego  ze  stanem  wymaganym  i  ustalenie  ewentualnych

odstępstw;  sprawdzanie,  czy  coś  jest  zgodne  z  obowiązującymi  przepisami”  oraz

„osobę  lub  instytucję  dokonującą  kontroli”829.  Natomiast  pojęcie  „kontrola”  jest,

zdaniem  R.  Czyżak  i  M.  Czyżak,  pojęciem  kontrowersyjnym.  Przyjmuje  się,  że

oznacza:

 badanie zgodności stanu istniejącego ze stanem postulowanym;

 ustalenie zasięgu i przyczyn rozbieżności;

 przekazanie wyników tego ustalenia, a czasem i wynikających stąd dyspozycji

zarówno  podmiotowi  kontrolowanemu,  jak  i  podmiotowi  organizacyjnie

zwierzchniemu830.

828 R. Czyżak, M. Czyżak,  Kontrola w administracji publicznej – istota, cele i rodzaje , „Kwartalnik
Prawa Publicznego UKSW – Warszawa · TNOiK – Toruń” 2003/III/4, s. 68.

829 R. Czyżak, M. Czyżak, dz. cyt., s. 68. Zob. Nowy słownik jezyka polskiego PWN, Warszawa 2002,
s. 353-354.

830 R. Czyżak, M. Czyżak, dz. cyt., s. 68. Zob. J. Boć, Prawo administracyjne, Wrocław 1998, s. 346.
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Na  czynności  sprawdzające  w  postaci  kontroli  składa  się  kilka  etapów831.

Pierwszym  jest  ustalenie  zaistniałego  stanu  rzeczy.  Drugim  –  ustalenie  stanu

oczekiwanego.  Trzecim –  zestawienie  istniejącej  sytuacji  z  wzorcami.  Czwartym –

sformułowanie różnic pomiędzy stanem rzeczywistym a stanem pożądanym. Piątym –

ustalenie  powstania  różnic.  Szóstym  –  sformułowanie  zaleceń  mających  na  celu

zapobieżenie niepożądanym zjawiskom w przyszłości.832

Zgodnie z § 6 ust.  1 pkt 7) wytycznych KGP czynnościami sprawdzającymi

jest również „skierowanie do właściwej instytucji żądania przeprowadzenia kontroli w

określonym zakresie”. W zdaniu tym zawarto następujące informacje:

 organy  ścigania  mogą  samodzielnie  zwrócić  się  do  wybranej  instytucji  z

żądaniem przeprowadzenia kontroli,  jeśli  domniemywają ,  że w niej  właśnie

mogło dojść do popełnienia przestępstwa;

 kontrola ta musi posiadać jasno określony zakres. Obowiązuje kierowanie się

celem  postępowania  sprawdzającego  (jest  nim  powstanie  uzasadnionego

przypuszczenia o popełnieniu przestępstwa);

 kontrola, której żądają organy ścigania, musi odbyć się we właściwej instytucji

(tej, co do której podejrzewa się popełnienie przestępstwa).

Czynności sprawdzające obejmują badanie zgodności stanu rzeczywistego ze

stanem, który można określić jako „wzorzec”.833 Jest to proces złożony, stąd napotyka

na  wiele  różnych  problemów.  Zdaniem  R.  Czyżak  i  M.  Czyżak  najistotniejszym

problemem  jest  „obranie  prawidłowego  miernika  oceny  poprawności  działania

podmiotu  kontrolowanego,  który  posłużyłby  do  stworzenia  modelu,  z  jakim

porównywany  byłby  stan  faktyczny.  […]  mierniki  takie  są  określone  przepisami

prawa”834.

831 R.  Czyżak,  M.  Czyżak,  dz.  cyt.,  s.  69.  Zob.  E.  Ochendowski,  Prawo  administracyjne.  Część
ogólna, Toruń 2001, s. 390.
832 Zob.  szerzej  na  temat  policji  jako  formacji  uzbrojonej:  M.  Rudnicka,  Ogólna  charakterystyka
policji  jako  formacji  uzbrojonej  i  umundurowanej  oraz  jej  wielowymiarowość ,  „De  Securitate  et
Defensione”  2016/2  (2),  s.  164-176.  Oraz  literatura  podana  przez  autorkę:  J.  Dobkowski,  Zasady
organizacji  Policji,  [w:]  E.  Ura,  S.  Pieprzny  (red.),  Służby  i  formacje  mundurowe  w  systemie
bezpieczeństwa  wewnętrznego  Rzeczypospolitej  Polskiej ,  Rzeszów  2010;  S.  Pieprzny,  Policja.
Organizacja i  funkcjonowanie,  Warszawa 2007;  K.  Droliński,  Polskie służby policyjne w drodze  do
Unii  Europejskiej.  Próba  oceny,  [w:]  W.  Pływaczewski,  G.  Kędzierska,  P.  Bogdalski  (red.),  Unia
Europejska-wyzwania dla polskiej Policji, Szczytno 2003.
833 Zob. szerzej na temat związku czynności sprawdzających i kontroli: D. Pożaroszczyk,  Czynności
sprawdzające…, s. 55-60.
834 R.  Czyżak,  M.  Czyżak,  dz.  cyt.,  s.  69.  Do  przepisów  prawa  należą:  legalność,  celowość,
rzetelność, gospodarność, uwzględnienie interesu społecznego, zgodność z polityką rządu. Zob. J. Boć,
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W  związku  z  powyższym,  żądanie  przez  organy  ścigania  przeprowadzenia

kontroli musi być uwarunkowane istnieniem domniemania popełnienia przestępstwa

przez  konkretną  instytucję  państwową  bądź  samorządową  (ale  również

przedsiębiorstwo),  w  której  owa  kontrola  ma  być  przeprowadzona.  Nierzadko

informacje  zdobyte  w  czasie  kontroli  mogą  wskazać  na  rodzaj  przestępstwa  oraz

osobę (osoby) za nie odpowiedzialne.

Ponadto  samo  pojęcie  kontroli  łączy  się  z  innymi  terminami,  tj.  inspekcja,

lustracja,  rewizja,  wizytacja835.  Inspekcja  jest  kontrolą  wykonywaną  poprzez

bezpośrednią obserwację funkcjonowania  badanej  jednostki  organizacyjnej,  a  także

grupy osób czy pojedynczej osoby fizycznej836. Polega na porównaniu sposobu tego

funkcjonowania  z  wzorcami  poprawnego  funkcjonowania837.  Lustracja  jest

ukierunkowana nie na funkcjonowanie podmiotu, ale na stan w jakim on rzeczywiście

się znajduje; na jego cechy w porównaniu z przyjętymi wzorcami określającymi stan

oczekiwany838. Natomiast rewizję i wizytację łączy cecha bezpośredniości: „Rewizja

polega  bowiem  na  bezpośredniej  konfrontacji  faktycznego  stanu  środków

finansowych  i  innych  składników  majątkowych  znajdujących  się  w  posiadaniu

jednostki kontrolowanej z właściwą dokumentacją, oraz na ocenie prawidłowości dys-

ponowania tymi składnikami. Mianem wizytacji określamy natomiast kontrolę mającą

na celu bezpośredni wgląd w całokształt działalności kontrolowanej jednostki” 839.

By organy ścigania mogły wykorzystać efekty przeprowadzonej kontroli, musi

ona  spełniać  konkretne  wymagania.  Wymagania  owe  są  określane  jako  „cechy

kontroli”. Należą do nich: 

 bezstronność, 

 fachowość 

 i efektywność. 

dz. cyt., s. 347.

835 R. Czyżak, M. Czyżak, dz. cyt., s. 69.

836 Tamże.

837 Tamże.

838 Tamże.

839 Tamże.
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Bezstronność  wiąże  się  z  obowiązkiem  dokonania  obiektywnej  oceny

kontrolowanej  działalności840.  Subiektywizm  (dokonywanie  oceny  kontroli  przez

osoby, które mogą być wspólnikami popełnionego przestępstwa) może sprawić, że jej

wyniki  będą  nieadekwatne  do  rzeczywistości.  Bezstronność  kontroli  łączy  się  z

brakiem powiązań organizacyjnych o  charakterze  nadzoru,  które  istnieją  pomiędzy

jednostką  kontrolującą  i  kontrolowaną841.  W  związku  z  tym:  „Organ  kontrolujący,

pozostający  w  stosunku  nadzoru  wobec  instytucji  kontrolowanej,  może  bowiem

powstrzymywać  się  od  zbyt  krytycznej  oceny  jej  działalności  z  obawy  przed  za-

rzutem, że taka ocena działalności jednostki kontrolowanej świadczy nie tylko o jej

własnej  kondycji,  ale  również  o  nieprawidłowościach  w  wykonywaniu  zadań

nadzorczych”842. Kontrola danej jednostki, instytucji, czy ogólnie – działalności, musi

odbywać się w oparciu o zasadę bezstronności, bowiem tylko wtedy organy ścigania

mogą wyciągnąć odpowiednie wnioski (powstaje uzasadnione podejrzenie popełnienia

przestępstwa).

Fachowość kontroli jest tak samo ważna jak bezstronność. Należy ją rozumieć

jako  „zdolność  oceny  działalności  jednostki  kontrolowanej  z  określonego  punktu

widzenia.  Wymogi  związane  z  fachowością  odnoszą  się  przede  wszystkim  do

pracowników  instytucji  kontrolnych,  przeprowadzających  w  praktyce  kontrolę” 843.

Istotne jest to, by kontroler był obeznany ze specyfiką funkcjonowania działalności,

którą  sprawdza.  Powinien  również  znać  kryteria,  na  podstawie  których  kontrolę

będzie przeprowadzać oraz zdolności analityczne (dzięki nim będzie w stanie wskazać

źródła  nieprawidłowości).  Pojęcie  „fachowość”  odnosi  się  również  do  zdolności

osoby przeprowadzającej  kontrolę do „obrania takiej  metody prowadzenia kontroli,

która pozwala osiągać jak najlepsze wyniki, przy jak najmniejszym zaangażowaniu sił

i środków”844. Wybór odpowiedniej metody pozostawia się kontrolującemu845.

840 Tamże, s. 70.

841 Tamże.

842 Tamże.

843 Tamże.

844 Tamże, s. 70-71.

845 „To od  jego  doświadczenia,  pomysłowości  i  inicjatywy,  a  wreszcie  rozeznania  co do  istnienia
obszarów  działalności  szczególnie  narażonych  na  nieprawidłowości,  uzależniona  jest  skuteczność
kontroli.  Kontroler  niekompetentny  starał  się  będzie  unikać  formułowania  wniosków  na  temat
zaistniałych  nieprawidłowości  z  obawy  o  ich  nieprawidłową  ocenę.  Podkreślić  należy,  że  sama
fachowość  kontroli  wpływa  na  kontrolowanego.  Niska  fachowość  niesie  ze  sobą  o  wiele  większe
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Kontrola powinna być również efektywna, ponieważ jej nadrzędnym zadaniem

jest  „ocena  prawidłowości  działania  struktur  administracji,  ujawnienie  zaistniałych

błędów i wad, a następnie wskazanie źródeł ich powstawania”846. 

Efektywność847 kontroli  jest  uwarunkowana  istnieniem  skutecznych

instrumentów, za pomocą których możliwe jest zidentyfikowanie wad i błędów.

R. Czyżak i M. Czyżak (za K. Piotrkowskim) wyodrębnili kilka funkcji, które

pełni kontrola w procesie zarządzania organizacją848:

 sygnalizacyjną  –  informuje  ona  o  stopniu  realizacji  zadań  rzeczowych  i

wyników finansowych oraz stwierdzonych nieprawidłowości;

 instruktażowo-doradczą  –  wskazuje  ona  na  sposoby  likwidacji  odchyleń  od

stanu wymaganego;

 korygującą  –  polegającą  na  podejmowaniu  działań  zapewniających

przywrócenie stanu wymaganego;

 profilaktyczną – zapobiegającą powstawaniu nieprawidłowości;

 pobudzającą – skłaniającą do osiągnięcia lepszych efektów działania;

 dydaktyczno-wychowawczą  –  wskazująca  na  zasadność  wartościowania

interesów indywidualnych i zbiorowych.

Kluczowym celem kontroli, którą zlecają organy ścigania w ramach czynności

sprawdzających, jest uzyskanie diagnozy dotyczącej stanu podmiotu kontrolowanego

(wskazanie  na  błędy,  nieprawidłowości,  porównanie  stanu  rzeczywistego  ze

wzorcem). 

Przykładowo,  celów  czynności  sprawdzających  przeprowadzania  kontroli

podatkowej jest kilka: sprawdzenie terminowości składania deklaracji podatkowych,

niebezpieczeństwo  niż  zupełny  brak  kontroli.  Kontrolowany  postrzegać  może  bowiem  wówczas
kontrolę jako niedołężny instrument wykrywania zaistniałych nieprawidłowości, a co za tym idzie, nie
będzie się starał unikać błędów w wykonywanych czynnościach.” Tamże, s. 71.

846 Tamże.

847 Termin „efektywność” można postrzegać jeszcze  „przez pryzmat relacji  nakładów do wyników
kontroli.”  Stąd:  „Mianem  efektywności  kontroli  określać  będziemy  wówczas  właśnie  stosunek
pomiędzy  nakładami  a  wynikami  kontroli.  Relacja  tych  dwóch  wartości  tj.  nakładów  i  wyników
decydować  będzie  także  o,  pochodnej  wobec  efektywności,  produktywności  kontroli.  Produktywną
będzie zatem taka kontrola, która osiągnie możliwie najlepsze wyniki przy ograniczonych nakładach
pracy, czasu, środków technicznych, itp.” Tamże.
848 Tamże, s. 72. Zob. K. Piotrkowski, Systemy kontroli w zarządzaniu, Warszawa 2001, s. 6. 249



wpłacania  podatków,  stwierdzenie  formalnej  poprawności  tych  dokumentów  oraz

ustalenie  stanu  faktycznego  w  zakresie  niezbędnym  do  stwierdzenia  zgodności  z

przedstawionymi dokumentami849. 

Organy uprawnione do przeprowadzenia kontroli interesuje, jak już wcześniej

wskazałem,  zgodność  i  wszelkie  rozbieżności  pojawiające  się  pomiędzy  stanem

faktycznym (stanem zastanym przez te organy) a stanem-wzorcem. Mogą one zażądać

złożenia  wyjaśnień,  np.  w  przypadku  niezłożenia  deklaracji  podatkowej  bądź

sprawozdania  finansowego.  Ponadto  mają  prawo  żądać  złożenia  owych  deklaracji,

jeżeli  podatnik  tego  nie  zrobił  (a  taki  obowiązek  na  nim  ciąży).  Jeśli  zaistnieje

wątpliwość co do poprawności złożonej deklaracji,  organ podatkowy może wezwać

podatnika do udzielenia wyjaśnień (w wyznaczonym terminie)850.

Jeżeli  deklaracja  będzie  zawierała  błędy  rachunkowe,  oczywiste  błędy  (np.

literówki,  brak  jednej  cyfry)  bądź  wypełniona  została  niezgodnie  z  wymaganiami,

wówczas  uprawniony  organ  może  żądać  (co  uwarunkowane  jest  charakterem

uchybień i zakresem ich występowania w deklaracji):

 po pierwsze, skorygowania deklaracji przez podatnika. Podatnik zobowiązany

jest do poprawienia błędów, uchybień itp.;

 po drugie,  skorygowania  błędów oraz  złożenia  niezbędnych wyjaśnień  (jeśli

błędy,  które  pojawiły  się  w deklaracji  nie  są  oczywiste).  Organ uprawniony

musi wskazać przyczyny żądania wyjaśnień (dotyczy t informacji, które zostały

przez niego podane w wątpliwość)851.

Słusznie  zauważyła  E.  Głuska,  że  kontrola  jest  procesem,  mającym na  celu

regulowanie  i  korygowanie  wszelkich  działań  w  celu  dostarczenia  informacji

istotnych z  perspektywy funkcjonowania  danego podmiotu i  gospodarowania przez

niego  posiadanymi  aktywami852.  Według  E.  Głuski  do  niezbędnych  informacji

uzyskanych w wyniku kontroli należą: 

849Zob.  Schemat  czynności  sprawdzających  przeprowadzania  kontroli  podatkowej ,
https://bip.makowmazowiecki.pl/plik,4735,schemat-czynnosci-sprawdzajacych-przeprowadzania-
kontroli-podatkowej.pdf (dostęp: 19.08.2019).

850 Może  także  żądać  uzupełnienia  deklaracji  i  wskazać  podatnikowi  przyczyny  poddania  w
wątpliwość konkretnych danych (zdaniem organu mogą one nie być rzetelne).

851 Szerzej  na  temat  kontroli  i  postępowania  kontrolnego:  Grant  Thornton,  czynności  kontrolne
organów  podatkowych  w  pigułce,
https://grantthornton.pl/wp-content/uploads/2015/08/opracowanie09022015-GT.pdf  (dostęp:
21.08.2019).
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 zaawansowanie celów jednostki i występujących w niej utrudnieniach; 

 główne sfery działań danej jednostki, w których zauważalne są uchybienia, 

 nieprawidłowości i  odchylenia od przyjętych norm do stosowania (a  także o

niegospodarnym  zarządzaniu  majątkiem,  szkodach  itp.  (ze  wskazaniem

powodów powstania i osób za nie odpowiedzialnych); 

 sposoby  zniwelowania  skutków  nieprawidłowości;  środki  zabezpieczające

przed  pojawieniem  się  w  przyszłości  stwierdzonych  uchybień  i

nieprawidłowości853. 

Pojęcie  „nieprawidłowości”  i  „uchybienia”  zdefiniowała  ona  w  następujący

sposób:  „Za  nieprawidłowości  uznaje  się  zaniechanie,  działanie,  które  biorąc  pod

uwagę  kryteria  kontroli  jest  nielegalne,  nierzetelne,  niegospodarne,  niecelowe.  Za

uchybienia  uznaje się  odchylenia od stanu przyjętego jako pożądany o charakterze

formalnym,  które  nie  powodują  konsekwencji  dla  działalności  objętej  kontrolą,  w

kwestii finansowej, jak również przy realizacji zadania”854.

Organy ścigania, które zażądały przeprowadzenia kontroli, muszą otrzymać po

jej  przeprowadzeniu  protokół  (dokumentację  przebiegu  kontroli)855.  Protokół

sporządzany  jest  w  formie  pisemnej  i  przekazywany  do  odpowiedniej  jednostki.

Powinny  znaleźć  się  w  nim  w  szczególności  zalecenia  pokontrolne856.  Ponadto

zawiera się w nim „tylko fakty kontrolne o ujemnym znaczeniu, wyrażone konkretnie

i jednoznacznie oraz dokumentujące stwierdzone nieprawidłowości (przy powołaniu

obowiązujących przepisów które były naruszone)”857. 

W  protokole  nie  zamieszcza  się  żadnych  indywidualnych  ocen,  czy  opinii

osoby kontrolującej858.

852 Zob.  E.  Głuska,  Dokumentacja  czynności  kontrolnych,  „Finanse.  Rynki  Finansowe.
Ubezpieczenia” 2012, 718/53, s. 453.

853 Tamże.

854 Tamże.

855 Jak wskazała E. Głuska, musi on znaleźć się w rękach organów ścigania w terminie 21 dni od
momentu zakończenia kontroli.

856 „W  treści  protokołu  precyzuje  się  wnioski  obligujące  do  podjęcia  kroków  celem  usunięcia
wykrytych nieprawidłowości. Zostaje wyznaczony również termin realizacji (wdrożenia) zaleceń oraz
data graniczna przekazania informacji o sposobie ich wykonania.” Tamże, s. 454.

857 Taże.m

858 Dotyczy to również ustaleń niepopartych dowodami albo popartych w nienależyty sposób. Tamże.
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Co  istotne,  protokół  powinien  być  obiektywny,  jasny,  zwięzły,  konstruktywny  i

terminowy859. E. Głuska w następujący sposób wyjaśniła wszystkie te terminy860:

 obiektywizm  protokołu:  „Protokół  jest  obiektywny,  jeżeli  przedstawia

bezstronnie  ocenę  stanu  rzeczywistego  kontroli  (w  przypadku  niezgodności

stanu stwierdzonego podczas kontroli  ze stanem pożądanym należy wskazać,

czy ujawniona niezgodność jest uchybieniem czy nieprawidłowością)”;

 jasność protokołu: „Jasny tekst protokołu to tekst łatwy do zrozumienia, wolny

od nieścisłości i logiczny, zawierający poprawny gramatycznie i stylistycznie

tekst”;

 zwięzłość  protokołu:  „Protokół  jest  zwięzły,  jeżeli  zawiera  informacje

najbardziej  istotne  pod  względem  zakresu  i  celu  kontroli;  nie  ujmuje  się

informacji, które nie są celem kontroli”;

 konstruktywność  protokołu:  „Protokół  konstruktywny  koncentruje  się  na

wsparciu  jednostki  (komórki)  kontrolowanej  w  usprawnianiu  jej

funkcjonowania i zapobieganiu występowania nieprawidłowości w przyszłości,

nie koncentruje na krytyce stanu przeszłego”;

 terminowość  protokołu:  „Protokół  jest  terminowy,  gdy  jest  sporządzony  i

dostarczony  kontrolowanym  w  terminie  określonym  w  zawiadomieniu  o

przeprowadzeniu kontroli”.

Przebieg kontroli, której zażądały organy ścigania, musi być dokumentowany

za pomocą dowodów. Umieszcza się je w aktach kontroli. Są nimi 861: upoważnienie

do  przeprowadzenia  kontroli;  wykaz  dowodów  kontroli,  tj.  kopie  dokumentów

potwierdzone  za  zgodność  z  oryginałem,  ich  odpisy  oraz  wyciągi;  obliczenia,

zestawienia  sporządzane  na  podstawie  kontrolowanych  dokumentów;  elektroniczne

nośniki utrwalonego podczas kontroli dźwięku i obrazu; protokół oględzin dowodów

kontroli;  protokół  z  kontroli  z  załącznikami,  tj.  pisemnymi  oświadczeniami,

wyjaśnieniami, notatkami służbowymi np. przyjęcie ustnych oświadczeń.

859 Tamże.

860 Tamże, s. 454-455.

861 Tamże, s. 457-458.
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5.3.7.  Dokumentowanie  informacji  uzyskanych  w  wyniku  czynności  operacyjno-

rozpoznawczych

W  wytycznych  KGP  znajdują  się  tylko  trzy  odwołania  do  czynności

operacyjno-rozpoznawczych: § 6 ust. 7, § 23 ust. 2, § 115 ust. 4. Istota, funkcje i cele

owych czynności podejmowanych przez organy ścigania już wcześniej zostały przeze

mnie omówione.  W tym podrozdziale zostały więc przeanalizowane trzy wskazane

przepisy, znajdujące się w wytycznych KGP.

Zgodnie  z  §  6  ust.  7  wytycznych  KGP:  „W  razie  potrzeby  weryfikowania

informacji  o  przestępstwie  uzyskanej  z  innego  źródła,  niż  zawiadomienie  o

przestępstwie,  np.  własnych  informacji  Policji  nasuwających  przypuszczenie

popełnienia  przestępstwa lub  doniesień  prasowych,  sprawdzeń dokonuje  się  przede

wszystkim  przez  wykonanie  odpowiednich  czynności,  także  operacyjno-

rozpoznawczych”862. 

W zdaniu tym zawarte zostały następujące informacje:

 organy  ścigania  powinny  kierować  się  potrzebą  sprawdzania  informacji  o

przestępstwie,  które zostały pozyskane z  innego źródła niż  zawiadomienie o

przestępstwie.  Oznacza  to,  że  od  subiektywnej  –  ale  mającej  obiektywne

podstawy  –  decyzji  policjanta  (policjantów)  zależy,  czy  dane  informacje

wymagają sprawdzenia czy też nie jest to konieczne;

 konieczność  sprawdzania  danych  informacji  zależy  od  rodzaju  źródła:

informacje własne policji, doniesienia prasowe; z czego to drugie źródło może

nie być tak cenne, jak pierwsze863;

 informacje uzyskiwane przez organy ścigania muszą nasuwać przypuszczenie

popełnienia  przestępstwa  (organy  ścigania  mogą  domniemywać  o  tym,  że

862 D.  Pożaroszczyk  stwierdził,  że:  „(…)  wymienione  w  punkcie  piątym  działania  operacyjno-
rozpoznawcze  podobnie  jak  przesłuchanie  zawiadamiającego,  w  zależności  od  konkretnego
ukierunkowania  nastawione  będą  bądź  na  uzupełnianie  informacji  bądź  na  ich  sprawdzanie.”  D.
Pożaroszczyk, Czynności sprawdzające…, s. 37.

863 Mam w tym miejscu na myśli podążanie mediów za sensacją. Często informują one o negatywnych
wydarzeniach,  dotyczących całego  społeczeństwa  (np.  o  „praniu  pieniędzy”  przez  konkretne  osoby
zajmujące wysokie stanowiska), a później przestają się nimi interesować (nie informują społeczeństwa
o wynikach działania organów ścigania).
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zostało ono popełnione, i dążyć do uzyskania uzasadnionego przypuszczenia o

popełnieniu przestępstwa);

 sprawdzeń dokonuje się przez wdrożenie przez organy ścigania odpowiednich

czynności.  W analizowanym przepisie  wskazano, że  mogą to  być  czynności

operacyjno-rozpoznawcze (nie jest to jednak konieczność).

Ogólnie rzecz ujmując, to organy ścigania decydują o tym, jakie działania mają

zostać podjęte w celu sprawdzenia danej informacji.864 Muszą one być adekwatne w

stosunku do źródła informacji. Inne kroki mogą być podjęte w przypadku informacji

własnych policji,  a inne – informacji  przekazywanych przez media.  Cel  jest  jeden:

powstanie  uzasadnionego  podejrzenia  popełnienia  przestępstwa,  tzn.  przejście  od

domniemania  do  podejrzenia,  które  jest  odpowiednio  uargumentowane.  Organy

ścigania muszą dążyć do tego, by zdobyć jak najwięcej argumentów wskazujących na

to,  iż  przestępstwo  mogło  w  rzeczywistości  zostać  popełnione.  Nie  chodzi  o

zdobywanie  dowodów  (choć  te  nierzadko  się  pojawiają,  gdy  policja  zaczyna

działać865),  lecz  o  pewien  subiektywny  stan  świadomości  (domysł,  domniemanie  u

policjantów zajmujących  się  daną  sprawą),  mający  swoje  ugruntowanie  w  świecie

zewnętrznym  (obiektywizm;  fakty),  pojawiający  się  w  związku  z  wykonywaniem

czynności  sprawdzających  (odnalezienie  informacji  pośrednich  wskazujących,  iż

mogło dojść do popełnienia przestępstwa).

Słusznie  wskazał  J.  Wojtasik,  że:  „Czynności  operacyjno-rozpoznawcze  z

uwagi  na  cele,  którym  mają  służyć  –  zebranie  dowodów  w  najpoważniejszych

sprawach,  formę  przeprowadzania  –  tajność  i  wrażliwość  materii  –  wgląd  w

najbardziej  osobiste  czy  nawet  intymne  obszary  życia  jednostki,  wymagają

wyjątkowej  troski  o  jakość  rozwiązań  normatywnych,  metody  ich  dokonywania  i

zasady  wykorzystania,  a  przede  wszystkim  o  zakres  dopuszczalnej  ingerencji  w

niezbywalne prawa obywatelskie”866. 

Czynności  operacyjno-rozpoznawcze  podejmowane  przez  organy  ścigania

ingerują  w  prawa  jednostek.  Wprowadzane  rozwiązania  zawsze  powinny  mieć  na

864 Szerzej na temat relacji między sprawdzeniami a pracą operacyjną: D. Pożaroszczyk,  Czynności
sprawdzające…, s. 52-53; na temat związku czynności sprawdzających z czynnościami niecierpiącymi
zwłoki: tamże, s. 53-54.
865 Zwłaszcza w przypadku zabójstwa.
866 J. Wojtasik,  Refleksje wynikające z Komentarza do ustawy   Prawo o prokuraturze A. Kiełtyki  
i Współautorów, „Prokuratura i Prawo” 2018/1, s. 115.
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względzie niezbywalne prawa obywatelskie. Oznacza to, iż owe czynności posiadają

swoje konkretne ograniczenia (ogólną zasada jest nie krzywdzenie obywateli).

Podsumowując  stoję  na stanowisku,  że  czynności  sprawdzające  mogą  więc

wynikać  zarówno z  ustaw,  rozporządzenia  wykonawczego,  jak  też  aktów niższego

rzędu, w zakres których wpisują się wytyczne Komendanta Głównego Policji. 

W  głównym  kręgu  zainteresowania  form  czynności  sprawdzających  leży  w

szczególności  omówione  wyżej  żądanie  uzupełnienia  w  wyznaczonym  terminie

danych zawartych w zawiadomieniu o przestępstwie, uzupełnienie danych zawartych

w zawiadomieniu  poprzez  przesłuchanie  zawiadamiającego  w  charakterze  świadka

oraz dokonanie sprawdzenia poszczególnych faktów w drodze czynności operacyjno-

rozpoznawczych.

Zarówno regulamin  urzędowania  jednostek  organizacyjnych prokuratury,  jak

też  wytyczne  KGP  wśród  czynności  sprawdzających  wymieniają  żądanie

przedstawienia  dodatkowych  informacji  oraz  uzyskanie  dowodów  w  postaci

dokumentacji  medycznej  (albo  od  pokrzywdzonego,  albo  wprost  od  instytucji

medycznej). Chciałbym pokdreślić, że czynności te nabierają szczególnego znaczenia

z punktu widzenia dowodowego – zwłaszcza jeśli chodzi o dokumentację medyczną,

która  może  potwierdzać  bądź  negować  popełnienie  przestępstwa  przez  określoną

osobę, np. gdy zawarte w niej informacje obejmują ślady pozostawione przez sprawcę

na ofierze (np. w wyniku przestępstwa zgwałcenia).

Analiza  proponowanych  form  czynności  sprawdzających  potwierdza  tezę  i

ugruntowuje  opinię  autora,  że ich  celem  jest  przyspieszenie  postępowania  oraz

weryfikacja  podstaw  oskarżenia.  Jeśli  bowiem  zawiadomienie  nie  zawiera

wystarczających informacji na temat zgłoszonego przestępstwa organ może zwrócić

się  do  określonych  podmiotów  celem  udzielenia  informacji  uzupełniających.

Przyspieszeniu  służy  także  zlecenie  wykonania  niektórych  czynności  przez  inny

organ. Nie ulega wątpliwości, że organy ścigania niekiedy są obłożone czynnościami.

Prowadzenie kolejnego postępowania wyjaśniającego w sprawie (zwłaszcza zawiłej

lub  wielowątkowej)  może  spowodować  zbyt  duże  obciążenie,  przekładające  się

następnie  na jakość  podejmowanych działań.  „Pomoc” innych organów jawi  się  w

tym  wypadku  jako  solidne  odciążenie,  zmierzające  do  możliwie  najszybszego
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zakończenia  ów czynności  i  zgromadzenia  wystarczających dowodów do przyjęcia

uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego.   

W mojej ocenie na podstawie gruntownej analizy działaniem usprawniającym

ujawnienie  przestępstwa  może  okazać  się  również  zlecenie  przeprowadzenia

stosownej  kontroli  w  strukturach  poszczególnych  instytucji.  Jeśli  bowiem  organy

ścigania  wejdą  w  posiadanie  informacji,  iż  w  obrębie  konkretnej  jednostki  mogło

dojść do popełnienia przestępstwa, mogą wykorzystać uprawnienia kontrolne innych

podmiotów  w  celach  weryfikacji,  czy  faktycznie  doszło  do  naruszenia.  Jak  wyżej

wskazałem, aby jednak możliwe było wykorzystanie efektów tej kontroli, konieczne

jest, aby charakteryzowała się ona bezstronnością, fachowością i efektywnością. Brak

któregokolwiek z tych cech spowoduje, iż efekty zleconej kontroli nie będą przynosiły

wymiernych korzyści z punktu widzenia postępowania karnego.

W  ogólnym  rozrachunku  należy  zająć  stanowisko,  że  rodzaje  i  zakres

czynności  sprawdzających  o  których  mowa  w  k.p.k.,  regulaminie  urzędowania

powszechnych jednostek  organizacyjnych prokuratur  oraz  wytycznych KGP ocenić

należy jako słuszne i  zmierzające do poczynienia jak najdokładniejszych ustaleń w

ramach procedury weryfikacyjnej. Katalog tych czynności z całą pewnością nie jest

zamknięty.  Jest to  bowiem jedynie przykładowe wyliczenie,  na które uwagę chciał

zwrócić polski ustawodawca.

  5.4. Czas trwania postępowania sprawdzającego 

W literaturze prawa karnego wskazuje się, że moment wszczęcia postępowania

sprawdzającego  (w  odniesieniu  do  sprawdzenia  zawiadomienia  o  możliwości

popełnienia  przestępstwa) określony został  przez treść art.  305 § 1 w zw.  307 § 1

k.p.k.867.  J.  Łupiński  podniósł,  iż  „kumulacja  dyspozycji  powołanych  przepisów

zawiera  adresowany  do  organu  powołanego  do  prowadzenia  postępowania

przygotowawczego  obowiązek  ("niezwłocznie  po  otrzymaniu  zawiadomienia  o

przestępstwie") wydania postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia,  gdy

zachodzi podstawa faktyczna,  bądź też o odmowie wszczęcia  postępowania,  gdy z

867 J. Łupiński, Czas trwania postępowania sprawdzającego, Prokuratura i Prawo, 2011, nr 10. s. 83-
112.
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zawiadomienia  wynika  niewątpliwy  brak  uzasadnionego  podejrzenia  zaistnienia

przestępstwa,  bądź  wreszcie  ("jeśli  zachodzi  potrzeba")  powinność  niezwłocznego

wszczęcia  postępowania  sprawdzającego,  gdy  dane  zawarte  w  zawiadomieniu  o

przestępstwie  nie  dają  podstawy faktycznej  określonej  w  art.  303  k.p.k.,  ale  i  nie

pozwalają na jednoznaczne wykluczenie możliwości jego popełnienia”868.

Niemniej  jednak  z  treści  samego  przepisu  art.  307  k.p.k.  wynika,  że

postanowienie  o  wszczęciu  śledztwa  albo  o  odmowie  wszczęcia  należy  wydać

najpóźniej  w  terminie  30  dni  od  otrzymania  zawiadomienia.  Czas  ten  jest  więc

terminem  instrukcyjnym,  który  zakreśla  ramy  toczącego  się  postępowania

sprawdzającego.  Zgodzić  należy  się  z  R.  Koprem,  iż  zamieszczone  w cytowanym

przepisie  określenie  „najpóźniej”  należy  z  pewności  odczytywać tak,  jakby termin

czynności  sprawdzających  nie  mógł  zostać  przekroczony.  Innymi  słowy,

postępowanie to powinno zakończyć się przed upływem 30 dni od dnia,  w którym

złożono  zawiadomienie.  Organy  ścigania  powinny  więc  zdążyć  wydać  formalne

postanowienie w przedmiocie wszczęcia postępowania (jeśli ustalenia poczynione w

ramach  czynności  sprawdzających  dały  uzasadnione  podejrzenie,  ze  czyn  został

popełniony) lub odmowie wszczęcia postępowania (gdy takich ustaleń nie udało się

poczynić)869. 

Niemniej jednak, w kontekście powyższych rozważań trafna jest również teza,

iż  „nie  zasługuje  (...)  na  aprobatę  pogląd  zastrzegający  niemożność  odmowy

wszczęcia  postępowania  po  upływie  30  dni  od  otrzymania  zawiadomienia  o

przestępstwie,  w  warunkach  istnienia  możliwości  wszczęcia  postępowania  w  razie

przekroczenia  owego  terminu.  Takie  zróżnicowanie  jest  nieuzasadnione  w  świetle

treści art. 307 § 1 k.p.k., gdzie nie wprowadzono żadnej dyferencjacji tego rodzaju.

Poza  tym,  niezwłoczność  wydania  postanowienia  stanowiącego  formę  reakcji  na

zawiadomienie  o  przestępstwie,  o  którym to  postanowieniu  mowa w  art.  305  §  1

k.p.k.,  nie  dotyczy  przecież  tylko  wszczęcia  postępowania,  odnosząc  się  także  do

decyzji odmownej”870.

868 Tamże.
869 R. Koper, Charakter prawny terminu czynności sprawdzających (art. 307 § 1 k.p.k.) , Ius Novum,
2020, nr 2, s. 101-118.
870 Tamże.
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W tym miejscu  chciałbym również odnieść się do funkcji jakie spełnia termin czynności

sprawdzających na podstawie  art. 307 § 1 k.p.k. . Mianowicie zasadniczo możemy wykazać

między innymi następujące funkcje:

- porządkującą

- gwarancyjną

- dynamizującą postępowanie.

Zadaniem  funkcji  porządkującej   jest  wyznaczenie  terminu  zrealizowania  celu

postępowania  sprawdzającego.  Termin  taki  powinien  być  tak  skonstruowany  aby

występowała  możliwość  rozstrzygnięcia  o  przedmiocie  postępowania  sprawdzającego

poprzez  wszczęcie  postępowania  przygotowawczego  bądź  odmowę  wszczęcia  takowego

postępowania nie później niż w terminie 30 dni od uzyskania informacji o przestępstwie w

formie zawiadomienia. 

Funkcja gwarancyjna ma za zadanie zapewnienie rozstrzygnięcia we wskazanym terminie

o przedmiocie postępowania sprawdzającego .

Z kolei funkcja dynamizująca postępowanie ma za zadanie określenia granicznego terminu

postępowania  sprawdzającego w ramach którego organy ścigania  są zobligowane do jego

zakończenia. 

Wyżej  przytoczone tezy przedstawiają  dwa odmienne stanowiska w zakresie

terminu, w jakim postępowanie przygotowawcze powinno być wszczęte, a czynności

sprawdzające  zakończone.  Trudno  jednoznacznie  opowiedzieć  się  za  jedną  z

przedstawionych  opcji,  albowiem  obie  podyktowane  są  solidnymi  argumentami.

Trafne bowiem wydaje się, że skoro ustawodawca określił  z góry 30dniowy termin

zakończenia  tych  czynności,  to  organ  prowadzący  postępowanie  sprawdzające  w

istocie  winien  jest  respektować  ramy  tego  postępowania  i  dokonać  niezbędnych

ustaleń we wskazanym terminie. 

Z drugiej zaś strony, czynności sprawdzające służą usprawnieniu postępowania

karnego  i  „przesianiu  przez  sito”  spraw  nieistotnych  lub  zbędnych.  Jeśli  z

usprawiedliwionych powodów organ prowadzący to postępowanie nie zdołał poczynić

stosownych weryfikacji w terminie 30 dni, to – patrząc z punktu widzenia ogólnego

celu  postępowania  karnego  –  nie  powinien  ponosić  negatywnych  konsekwencji  z
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powodu  nieznacznego  przekroczenia  ww.  terminu,  który  w  tym  wypadku  miałby

charakter jedynie instrukcyjny. 

W mojej  opinii również  kwestią  jest  problematyka  czasu  trwania  czynności

sprawdzających  podejmowanych  na  podstawie   informacji  własnych  organów

ścigania. W myśl art.  307 § 5 k.p.k. takie czynności nie mają określonego terminu.

Jest wykazana jedynie granica inicjująca jako data uzyskania przez organy ścigania

własnych  informacji  o  przestępstwie,  które  to  dają  przypuszczenie,  że  popełniono

przestępstwo. W związku z powyższym na podstawie konstrukcji  prawnych  pragnę

wskazać,  że w momencie kiedy podstawą czynności  sprawdzających są informacje

własne  organów  ścigania  podjęcie  decyzji  o  wszczęciu  postępowania

przygotowawczego  na  podstawie  art.  305  §  1  k.p.k.  nie  podlega  reglamentacji

terminowej przewidziane w art.  307 § 1 k.p.k.  na potwierdzenie takiej  tezy należy

wskazać treść art. 307 § 5 k.p.k. w ramach której wprowadzono jedynie zachowanie

ograniczeń  protokolarnych  przewidzianych  w  art.  307  §  2  k.p.k..  Zatem  termin

wykazany w art.  307 § 1 k.p.k.  odnosi  się  jedynie do postępowań sprawdzających

prowadzonych  na  gruncie  zawiadomienia  o  przestępstwie.  W  tym  miejscu

jednoznacznie  stoję na  stanowisku,  że  brak  wskazania  terminu  w  przedmiotowym

przepisie  nie  powoduje,  że  sprawdzenie  informacji  własnych  może  toczyć  się  z

naruszeniem zasad koncentracji czy szybkości postępowania. Wszelka opieszałość i

nieuzasadniona zwłoka w toku czynności  na podstawie art.  307 § 5 k.p.k.  stwarza

ryzyko  utraty  bądź  zatarcia  dowodów  ale  również  inne  negatywne  następstwa.  W

związku z czym czynności sprawdzające na podstawie art. 307 § 5 k.p.k. mimo braku

wskazanego  terminu  muszą  czynić  zadość  zasadom  szybkości  postępowania  oraz

koncentracji z uwagi na niezmiernie istotne zapewnienie gwarancji procesowych ale

również sprawne i skutecznie działanie organów ścigania.  

Jak  wykazałem powyżej  czas  trwania  postępowania  sprawdzającego

uzależniony  jest  od  źródła  pochodzenia  informacji  o  przestępstwie.  Termin

wykonania  czynności  w  postępowaniu  sprawdzającym  które  zostało  zainicjowane

poprzez zawiadomienie o przestępstwie jest transparentnie wykazany w  art. 307 § 1

k.p.k. Z treści przepisu wynika jedynie górny zakres postępowania sprawdzającego.

Nie został określony dolny zakres czasowy który praktycznie będzie uzależniony od

konkretnych  potrzeb  danego  postępowania  ale  również  okoliczności  faktycznych.

Taka  konstrukcja  w  odniesieniu  do  zasady  szybkości  postępowania  oraz  funkcji
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dynamizującej prowadzi do opinii, że postępowanie sprawdzające powinno trwać jak

najkrócej.  Ze  względu  na  powyższe  organy  ścigania  w  chwili  uzyskania  danych

potwierdzających  istnienie  uzasadnionego  podejrzenia  popełnienia  przestępstwa

powinny  niezwłocznie  wydać  postanowienie  o  wszczęciu  postępowania

przygotowawczego  a  w  razie  braku  stwierdzenia  takich  okoliczności  o  odmowie

wszczęcia postępowania przygotowawczego. W tym wypadku chciałbym wskazać, że

pojęcie  niezwłocznie  na  gruncie  regulacji  kodeksu  postępowania  karnego  jest

pojęciem niedookreślonym jednakże oznacza działanie bez nieuzasadnionej zbędnej

zwłoki, w terminie który jest najkrótszy dla wykonania wskazanych czynności. 

Stanowisko doktryny, że skoro ustawodawca określił z góry 30dniowy termin

zakończenia  tych  czynności,  to  organ  prowadzący  postępowanie  sprawdzające  w

istocie  winien  jest  respektować  ramy  tego  postępowania  i  dokonać  niezbędnych

ustaleń we wskazanym terminie,  powinno wywodzić się z założenia, że dotrzymanie

terminów wskazanych jako maksymalne przez przepisy w ramach których powinien

zakończyć się wskazany etap postępowania bądź organy procesowe czy też uczestnicy

dokonać czynności procesowych nie powinny stać na sprzeczności z zasadą prawdy

materialnej  .  W tym zakresie  w mojej  ocenie  należy  przyjąć, że  zasada  szybkości

postępowania  jest  pewną dyrektywą i  jest  wiążąca  organy procesowe ale  tylko  do

czasu kiedy nie narusza zagadnienia prawdy materialnej.  W związku z powyższym

należałoby  stwierdzić  że  maksymalny  termin  postępowania  sprawdzającego  jest

nienaruszalny  do  momentu  kiedy  fakt  jego  naruszenia  wynika  z  konieczności

realizacji  celu  postępowania  sprawdzającego.  Jeżeli  uzyskane  materiały  oraz  dane

faktyczne  w toku postępowania  sprawdzającego  dają  podstawę do  stwierdzenia  że

zachodzą  przesłanki  potwierdzające  popełnienie  przestępstwa  tzn  pojawia  się

uzasadnione podejrzenie jego popełnienia to postępowanie sprawdzające winno zostać

zakończone  w  terminie  ustawowym  .  Dalsza  kontynuacja  postępowania

sprawdzającego z jednoczesnym przekroczeniem terminu tych czynności jest możliwa

jedynie  w  sytuacji  kiedy  realizując  czynności  zgodnie  z  zasadą  szybkości

postępowania  nie  osiągnęło swojego celu  .  Zatem należy stanąć na  stanowisku, że

przekroczenie  terminu  musi  być  uzasadnione  i  ściśle  powiązane  z  założeniem

osiągnięcia celu postępowania. Takie względy należy wysnuć z konstrukcji prawnej

terminu  poprzez  to,  że  mimo  określenia  30dniowego  terminu  ustawodawca  nie

wskazuje negatywnych konsekwencji w wyniku jego przekroczenia , w wyniku czego
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należy wskazać że jest to jedynie termin instrukcyjny który ma na celu zapewnienie

dynamiki postępowania, jego uporządkowanie i gwarancje ale w takim wymiarze aby

został  osiągnięty  cel  postępowania  sprawdzającego.  A  nadrzędnym  celem

postępowania  sprawdzającego  jest  ustalenie  istnienia  okoliczności  czy  zachodzi

uzasadnione  podejrzenie  popełnienia  przestępstwa,  co  pozwoli  w  efekcie  nie

doprowadzić  do  nadmiernego  zaangażowania  organów  ścigania  w  czynności

procesowe które nie są uzasadnione. 
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Rozdział VI

Zakończenie postępowania sprawdzającego

6.1. Decyzja o wszczęciu dochodzenia

Cele  postępowania  przygotowawczego  zostały  dokładnie  określone  przez

ustawodawcę  w  treści  art.  297  k.p.k.  Wszczęcie  dochodzenia  zapoczątkowuje

pierwszy  –  i  jednocześnie  obligatoryjny  –  etap  procesu  karnego.  Policja  ma

obowiązek wszczęcia bądź prowadzenia postępowania o czyn ścigany z urzędu (na

podstawie  zasady  legalizmu,  wynikającej  z  art.  10  §  1  k.p.k.).  W  przypadku

wszystkich  przestępstw  ściganych  na  wniosek,  zobowiązanie  organów  powstaje  z

chwilą złożenia wniosku o ściganie (art. 12 k.p.k.). W przypadku przestępstw, które

są ścigane w trybie prywatnoskargowym, obowiązek ścigania powstaje od momentu,

gdy prokurator wszczyna bądź obejmie ściganiem z urzędu na podstawie art. 60 k.p.k.

(tzn. wtedy, gdy wymaga tego interes społeczny)871.

Warto – na potrzeby dalszych rozważań – przypomnieć, że podstawą faktyczną

wszczęcia postępowania przygotowawczego w formie dochodzenia jest „zdarzenie lub

jego skutek, które na podstawie znanych faktów i ich wzajemnego związku nasuwają

organom ścigania przypuszczenie (tworzą jedną z wielu wersji śledczych), że zostało

popełnione  przestępstwo  […]”872.  Każda  z  hipotetycznych  wersji  jest  wstępnie

analogicznie  prawdopodobna  (pierwsza  tak  samo prawdopodobna  jak  kolejne).  Na

podstawie  określonego  zdarzenia  powstaje  uzasadnione  podejrzenie  popełnienia

przestępstwa.  Jednocześnie  domniemanie  musi  mieć  charakter  racjonalny  (organy

ścigania nie opierają wersji  zdarzeń np. na plotkach, czyli  zdarzeniach, zjawiskach,

rzeczach  nieposiadających  swojego  pokrycia  w  rzeczywistości).  Utworzenie  wersji

danego  zdarzenia  musi  opierać  się  na  znanych  i  pewnych  faktach,  informacjach

posiadanych  przez  Policję  i  zdobytych  przez  nią  w  toku  wypełniania  określonych

czynności.873

871 J. Curyło, Przyjęcie informacji o przestępstwie. Postępowanie… , s. 38.

872 Tamże.
873 J. Curyło kontynuuje swoją myśl: „Na tym etapie ustalenie wersji kryminalistycznych (śledczych)
jest  niezbędne,  gdyż  ma  to  wpływ  na  podstawę  ewentualnego  wszczęcia  postępowania
przygotowawczego,  jak  i  jego  funkcje  wykrywcze.  Tworzenie  wersji  kryminalistycznych  powinno
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Podstawą prawną wszczęcia dochodzenia jest art. 303 k.p.k. w zw. z art. 325a

k.p.k. Przepisy te wskazują na to, że musi istnieć uzasadnione podejrzenie popełnienia

przestępstwa.  To  z  kolei  powoduje,  że  „wydaje  się  z  urzędu  lub  na  skutek

zawiadomienia  o  przestępstwie  postanowienie  o  wszczęciu  […]  dochodzenia,  w

którym określa  się  czyn będący przedmiotem postępowania  oraz  jego kwalifikację

prawną”874.  Stoję  na  stanowisku,  że  uzasadnione  podejrzenie  to  takie  podejrzenie,

które  ma  swoje  niepodważalne  źródło  w  konkretnym  czynie,  jakiego  dopuścił  się

sprawca,  oraz  w  tym,  że  owemu czynowi  można  nadać  odpowiednią  kwalifikację

prawną  (np.  zabójstwo,  zamach  terrorystyczny).  Nie  ma  przy  tym  znaczenia,  czy

znane są dane osobopoznawcze sprawcy określonego przestępstwa. 

Ponadto w chwili wydania decyzji o wszczęciu dochodzenia nie może wystąpić

żadna przeszkoda procesowa (przeszkoda, która jednoznacznie wskazuje na odmowę

wydania  postanowienia  o  wszczęciu  dochodzenia).  Uzasadnione  podejrzenie

popełnienia  przestępstwa  zawsze  musi  wynikać  z  wiarygodnych  informacji  („ze

wskazaniem  faktów  i  dowodów,  które  prowadzą  do  takiego  wniosku  organy

ścigania”).875 Policja  prowadzi  dochodzenie876 w  sprawach,  które  należą  do

właściwości sądu rejonowego:

 „zagrożone  karą  pozbawienia  wolności  nieprzekraczającą  5  lat  pozbawienia

wolności,  z  tym,  że  w  przypadku  przestępstw  przeciwko  mieniu  tylko

wówczas, gdy wartość przedmiotu przestępstwa albo szkoda wyrządzona lub

grożąca nie przekracza 200 000 złotych”;

 „przewidziane w art. 159 k.k. , art. 254a k.k. oraz art. 262 § 2 k.k.”;

 „przewidziane w art. 279 , art. 286 § 1 i 2 oraz w art. 289 k.k., jeżeli wartość

przedmiotu przestępstwa albo szkoda wyrządzona lub grożąca nie przekracza

200 000 złotych”877.

odbywać  się  w  oparciu  o  zasadę  swobodnej  oceny  dowodów  organów  ścigania  (art.  7  k.p.k.),  z
uwzględnieniem logicznego rozumowania, wskazania wiedzy i doświadczenia życiowego. Informacje
uzyskane  ze  źródeł  anonimowych  lub  niepewnych,  jeśli  dotyczą  faktów  nieznanych  lub  mających
wystąpić w przyszłości, powinny być sprawdzone w trybie art. 307 k.p.k. lub art. 308 k.p.k.” Tamże, s.
38. Zob. B. Szyprowski, Uzasadnione podejrzenie popełnienie przestępstwa… , s. 145-147.

874 Tamże.

875 Tamże.
876 Zob. art. 325b § 1 k.p.k.
877 J. Curyło, Przyjęcie informacji o przestępstwie. Postępowanie… , s. 39.
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Dochodzenia  nie  prowadzi  się  wtedy,  gdy  podejrzanemu  zarzuca  się

popełnienie  czynów  wyczerpujących  znamiona  określone  w  dwóch  lub  więcej

przepisach ustawy karnej; i pozostają one w zbiegu kumulatywnym, a także jeden z

nich  wyklucza  możliwość  prowadzenia  dochodzenia878.  Poza  tym postanowienia  o

wszczęciu  dochodzenia nie  wydaje się,  gdy brak jest  pozytywnych rokowań co do

wykrycia sprawcy879. Postanowienie o wszczęciu dochodzenia wydaje policjach, który

prowadzi postępowanie (zajmuje się daną sprawą). Jego obowiązkiem jest wykonanie

tego  niezwłocznie  po  otrzymaniu  informacji  o  możliwości  popełnienia

przestępstwa880. Prokurator nie zatwierdza tego postanowienia, zaś Policja nie musi go

informować o wszczęciu dochodzenia.

J.  Curyło  wskazała,  że  w  celu  wszczęcia  dochodzenia  (na  polecenie

prokuratora i przełożonych) należy:

 sporządzić  postanowienie  o  wszczęciu  dochodzenia,  które  musi  spełniać

określone  wymogi  (art.  94  §  1  k.p.k.).  Nie  musi  zawierać  uzasadnienia 881.

Postanowienie o wszczęciu dochodzenia zamieszcza się w protokole i nie ma

obowiązku  przesyłania  prokuratorowi  nadzorującemu  kopii  tego

postanowienia.

 założyć akta główne i akta kontrolne;

 sporządzić zgłoszenie o wszczęciu postępowania;

 sporządzić  pisma  zawiadamiające  o  wszczęciu  postępowania

przygotowawczego  pokrzywdzonych  i  uprawnione  instytucje

zawiadamiające882;

 zarejestrować dochodzenie w RSD;

 dokonać czynności rejestracyjnych883;

 opracować plan czynności dochodzeniowych884;\

878 „Ta  sama  zasada  obowiązuje,  jeżeli  taka  sytuacja  prawna  pojawia  się  na  etapie  postępowania
prowadzonego «w sprawie»”. Tamże.
879 Po przeprowadzeniu czynności,  na jakie wskazuje art.  308 k.p.k.  Zob. art. 325f k.p.k.  (dotyczy
umorzenia i wpisania do rejestru).
880 Zob. art. 325e § 1-3 k.p.k.
881 Poza  tym o wszczęciu dochodzenia  zawiadamia  się  osoby pokrzywdzone  i  instytucje,  na  jakie
wskazuje art. 305 § 4 k.p.k.
882 Na co wskazuje art. 305 § 4 k.p.k.

883 „[…] na podstawie Decyzji nr 167 Komendanta Głównego Policji z dnia 19.03.2008 r. w sprawie
funkcjonowania  zestawu centralnych zbiorów informacji  tworzących Krajowy System Informacyjny
Policji (z późn. zm.).” J. Curyło, Przyjęcie informacji o przestępstwie. Postępowanie… , s. 40.
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 założyć kartę kontrolną sprawy.885

W  postanowieniu  o  wszczęciu  dochodzenia  organy  ścigania  muszą  określić

czyn  (konkretne  przestępstwo)  przez  zwięzłe  wskazanie  okoliczności  faktycznych

należących  do  znamion  przestępstwa,  czynu,  a  także  czas,  miejsce,  szkody  i  inne

skutki, jego kwalifikację prawną, pokrzywdzonych886. 

Wskazanie  sprawcy  może  nastąpić  wówczas,  gdy  konieczne  jest  to  do

poprawnego określenia kategorii  czynu; a także wtedy, kiedy zachodzą warunki do

bezzwłocznego sporządzenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów.887

6.2. Wystąpienie z wnioskiem o wszczęcie śledztwa 

Podstawą  faktyczną  wszczęcia  śledztwa  –  analogicznie  jak  w  przypadku

dochodzenia  –  jest  konkretne  zdarzenie  lub  jego  skutki888 nasuwające  organom

ścigania  podejrzenie,  że  przestępstwo  mogło  zostać  rzeczywiście  popełnione.

Podstawą  prawną  dla  wszczęcia  śledztwa  jest  art.  303  k.p.k. 889,  wskazujący  na

powstanie  uzasadnionego  (obiektywnie,  subiektywnie)  podejrzenia  popełnienia

przestępstwa.

Postępowanie  przygotowawcze  w  formie  śledztwa  jest  przeprowadzane  w

przypadku grupy przestępstw wymienionych w art. 309 k.p.k. śledztwo prowadzi się

w sprawach: 

 „w  których  rozpoznanie  w  pierwszej  instancji  należy  do  właściwości  sądu

okręgowego”;

 o  występki,  gdy  „osobą  podejrzaną  jest  sędzia,  prokurator,  funkcjonariusz

Policji,  Agencji  Bezpieczeństwa  Wewnętrznego,  Agencji  Wywiadu,  Służby

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony

884 Tę  czynność  organy  ścigania  wykonują  zazwyczaj  po  wszczęciu  i  wykonaniu  czynności
rejestracyjnych. Plany czynności dochodzeniowych zatwierdza przełożony. Tamże.

885 Tamże, s. 39-40.

886 Tamże, s. 40.
887 Tamże.
888 Na podstawie znanych faktów i ich wzajemnych związków.
889 „Jeżeli zachodzi  uzasadnione  podejrzenie  popełnienia przestępstwa, wydaje się  z  urzędu lub na
skutek zawiadomienia o przestępstwie postanowienie o wszczęciu śledztwa, w którym określa się czyn
będący przedmiotem postępowania oraz jego kwalifikację prawną.” 265



Państwa,  Straży  Marszałkowskiej,  Służby  Celno-Skarbowej  lub  Centralnego

Biura Antykorupcyjnego”;

 o  występki  –  gdy  „osobą  podejrzaną  jest  funkcjonariusz  Straży  Granicznej,

Żandarmerii  Wojskowej,  finansowego  organu  postępowania

przygotowawczego  lub  organu  nadrzędnego  nad  finansowym  organem

postępowania przygotowawczego, w zakresie spraw należących do właściwości

tych organów lub o występki popełnione przez tych funkcjonariuszy w związku

z wykonywaniem czynności służbowych.”

 o występki, w których nie prowadzi się dochodzenia; 

 o  występki,  w  których  prowadzi  się  dochodzenie,  jeżeli  prokurator  tak

postanowi ze względu na wagę lub zawiłość sprawy.

Postanowienie o wszczęciu śledztwa wydaje prokurator (art.  305 § 3 k.p.k.).

We wszystkich sprawach, w których obowiązkowe jest  wszczęcie śledztwa, Policja

ma  obowiązek  przekazać  zawiadomienie  o  przestępstwie  oraz  inne  materiały

dotyczące danej sprawy. Są to zarówno materiały własne, jak i zebrane. Policja nie

tylko przekazuje wszelkie niezbędne materiały, ale również zwraca się z pisemnym

wnioskiem do prokuratora o wszczęcie śledztwa. 

Zgodnie z art. 311 § 1-5 k.p.k.: 

 śledztwo prowadzi prokurator; 

 prokurator może powierzyć śledztwo (w całości, w części) Policji; 

 powierzenie śledztwa nie może dotyczyć przedstawienia zarzutów, zmiany lub

uzupełnienia postanowienia o postawieniu zarzutów oraz zamknięcia śledztwa; 

 powierzenie  śledztwa  może  mieć  zastosowanie  w przypadku  art.  308  k.p.k.

(dochodzenia w niezbędnym zakresie); 

 prokurator  może  zastrzec  dla  siebie  wykonanie  pewnych  czynności  (jeśli

zajdzie taka potrzeba).

Śledztwo  powinno  zostać  zakończone  w  ciągu  3  miesięcy.  Ustawodawca

przewidział  jednak  możliwość  przedłużenia  tego  czasu  przez  prokuratora

nadzorującego  śledztwo  (bądź  prokuratora  bezpośrednio  przełożonego  wobec

prokuratora  prowadzącego  śledztwo).  Termin  prowadzenia  śledztwa  nie  może  być

dłuższy niż jeden rok890.

890 „W  szczególnie  uzasadnionych  wypadkach  właściwy  prokurator  nadrzędny  nad  prokuratorem
nadzorującym lub prowadzącym śledztwo może przedłużyć jego okres na dalszy czas oznaczony.” Art.

266



Podmiotami  uprawnionymi  do  składania  wniosków  o  dokonanie  czynności

śledztwa są: podejrzany, obrońca podejrzanego, pokrzywdzony, pełnomocnik osoby

pokrzywdzonej,  strony  składające  wniosek,  obrońcy  stron  składających  wniosek,

pełnomocnicy  stron891.  W  przypadku  niemożliwości  powtórzenia  na  rozprawie

czynności  śledztwa,  należy  dopuścić  do  udziału  w  czynności  podejrzanego,

pokrzywdzonego i ich przedstawicieli ustawowych892. Nie dopuszcza się do udziału w

czynności, jeśli zachodzi niebezpieczeństwo utraty bądź zniekształcenia dowodów (w

razie zwłoki)893.

Śledztwo wszczęte  może być zakończone (zamknięte),  jeśli  istnieją  ku temu

podstawy. Na wniosek podejrzanego lub jego obrońcy prowadzący śledztwo wskazuje

termin  końcowy  zaznajomienia  się  z  materiałami.  Przeglądanie  akt  następuje  w

terminie  odpowiednim  do  wagi  i  zawiłości  sprawy(określa  do  organ  procesowy).

Prokurator może udostępnić akta w formie elektronicznej894. W śledztwie, w którym

nie zachodzi potrzeba uzupełniania, wydaje się postanowienie o jego zamknięciu 895.

Istnieje  także  możliwość  umorzenia  śledztwa  w  przypadku,  gdy  postępowanie  nie

dostarczyło podstaw do wniesienia  aktu  oskarżenia 896.  Wówczas  prokurator  wydaje

stosowne postanowienia co do dowodów rzeczowych897.

6.3. Wydanie decyzji o  odmowie  wszczęcia dochodzenia bądź śledztwa

Artykuł 305 § 1 k.p.k. jest  podstawą prawną dotyczącą możliwości wydania

decyzji  odmownej  przez  właściwy  organ  w  kwestii  wszczęcia  dochodzenia  lub

śledztwa (form postępowania przygotowawczego). 

Okoliczności  wskazane  w  zawiadomieniu  o  przestępstwie  złożonym  przez

osobę  fizyczną  (najczęściej  pokrzywdzonego)  bądź  ustalenia  wynikające  z

310 § 2 k.p.k.

891 Zob. art. 315.

892 Art. 316 § 1 k.p.k.
893 Zob. o udziale uprawnionych w czynnościach niepowtarzalnych: art. 316 k.p.k.
894 Szerzej na temat zaznajomienia się z materiałami: art. 321 § 1-5 k.p.k.
895 Zob. art. 321 § 6 k.p.k.
896 Zob. art. 322 k.p.k.

897 Zob.  art.  323  k.p.k.  oraz  regulacje prawne związane  z  wnioskiem o umorzenie postępowania  i
zastosowaniem środków zabezpieczających: art. 324 k.p.k.
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przeprowadzonych przez  właściwe  organy postępowania  sprawdzającego  mogą nie

dawać podstawy faktycznej do wszczęcia dochodzenia lub śledztwa. W takiej sytuacji

występuje  brak  uzasadnionego  podejrzenia  popełnienia  przestępstwa.  Wydanie

decyzji odmownej może mieć miejsce m. in. w sytuacji,  gdy osoba zawiadamiająca

nie posiadała bardziej szczegółowych danych dotyczących czynu zabronionego. 

Odmowa  wszczęcia  postępowania  przygotowawczego  ma  miejsce  również

wówczas, gdy zaistnieje jedna z negatywnych przesłanek procesowych. W art. 17 § 1

k.p.k. ustawodawca zawarł wszystkie negatywne przesłanki procesowe. W pierwszej

kolejności wskazał na brak wystąpienia czynu zabronionego („czynu nie popełniono”)

oraz brak danych, na podstawie których mogłoby powstać uzasadnione podejrzenie

popełnienia  przestępstwa.  W mojej  opinii  pierwszy przypadek nie  budzi  właściwie

żadnych  wątpliwości,  tzn.  czyn  zabroniony  nie  wystąpił,  stąd  nie  wolno  organom

ścigania  wszcząć  śledztwa  bądź  dochodzenia,  a  jeśli  takowe już  zostały  z  jakichś

powodów wszczęte – są one zobowiązane do ich umorzenia. 

Popełniony  przez  przestępcę  czyn  może  nie  zawierać  znamion  czynu

zabronionego,  co  również  przemawia  za  wydaniem  postanowienia  o  odmowie

wszczęcia  postępowania  przygotowawczego898.  Nie  prowadzi  się  śledztwa  lub

dochodzenia również wtedy, gdy dany czyn zaliczony zostanie do czynów o niskiej

szkodliwości społecznej . Organy ścigania mają zajmować się prowadzeniem śledztwa

lub  dochodzenia  w  przypadku  poważnych  przestępstw  (m.  in.  zabójstwa,  ataków

terrorystycznych). 

Nie wszczyna się postępowania przygotowawczego również wtedy, gdy: 

 ustawa stanowi, że sprawca nie podlega karze899; 

 podejrzany zmarł; 

 nastąpiło przedawnienie karalności; 

 postępowanie  karne  co  do  tego  samego  czynu  czy  tej  samej  osoby  zostało

wcześniej wszczęte i toczy się; 

 sprawca nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych; 

 uprawniony oskarżyciel nie złożył skargi; 

898 Za  wydaniem  postanowienia  o  odmowie  wszczęcia  postepowania  przygotowawczego  mogą
przemawiać przepisy konkretnych ustaw.
899 M. Grzesik, Funkcjonowanie art. 17§ 1 punkty 1-4 oraz art. 322 k.p.k. w praktyce prokuratorskiej ,
„Prokuratura i Prawo” 2016, 3, s. 142-168.
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 brakuje  wymaganego  zezwolenia  na  ściganie  lub  wniosku  o  ściganie

pochodzącego od osoby uprawnionej (chyba, że ustawa wskazuje inaczej). 

Postępowania  przygotowawczego  nie  wszczyna  się  również  wtedy,  gdy

zachodzi inna okoliczność wyłączająca ściganie900.

Postanowienie  o  odmowie  wszczęcia  śledztwa  lub  dochodzenia  uprawniony

organ wydaje tylko wówczas, gdy zostało już złożone zawiadomienie o przestępstwie.

Pojęcie „odmowa” oznacza bowiem „niewyrażenie na coś konkretnego zgody”,

„odmówienie  komuś  czegoś”.  Tym  „czymś”  jest  wszczęcie  postępowania

przygotowawczego,  zaś  „kimś”  osoba  składająca  zawiadomienie  o  przestępstwie,

zobowiązana  do  złożenia  go  instytucja  państwowa  i  samorządowa,  a  także  same

organy  ścigania,  które  dokonują  analizy  i  oceny  informacji  własnych. 901 W  tym

ostatnim przypadku nie  jest  wydawane postanowienie902 (podobnie jak nie jest  ono

wydawane  w  przypadku  innych  źródeł,  np.  pochodzących  z  mass  mediów  czy

anonimów).  Może  okazać  się,  że  informacje  pochodzące  z  innych  źródeł  są

bezwartościowe, tzn. nie można na ich podstawie skonstruować podstawy faktycznej

(nie  zachodzi  uzasadnione  podejrzenie  popełnienia  przestępstwa).  Organy  ścigania

sporządzają  wtedy  notatkę  urzędową o  niewszczynaniu  śledztwa  lub  dochodzenia.

Jednocześnie – co ważne – muszą one w owej notatce zaznaczyć okoliczności, które

przemawiały  za  brakiem  podstaw  do  wszczęcia  postępowania  przygotowawczego

(tzw. odstąpienie od wszczęcia)903. Jeśli wykonano czynności, na które wskazuje art.

308 k.p.k. (dochodzenie w niezbędnym zakresie), wówczas wydanie postanowienia o

odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia jest niedopuszczalne.

900 Art. 17 § 1 – w zakresie,  w jakim nie czyni aktu abolicji  indywidualnej  negatywną przesłanką
prowadzenia  postępowania  karnego,  postępowania  w  sprawach  o  wykroczenia  albo  postępowania
karnego  wykonawczego  –  został  uznany  za  niezgodny  z  Konstytucją  RP  wyrokiem  Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2018 r. – sygn. akt K 9/17 (Dz. U. z 2018 r. poz. 830 z 1 lipca 2018
r.).
901 Zob.  J.  Łupieski,  Odmowa  wszczęcia  postępowania  przygotowawczego,  „Prokuratura  i  Prawo”
5/2007, s. 131.
902 Przedmiotem oceny Policji są materiały zdobyte w wyniku przeprowadzenia działań operacyjnych.
903 „Notatka urzędowa o niewszczynaniu postępowania ma swoje uzasadnienie w art. 143 § 2 zd. 2
k.p.k.  Jednakże  notatka  urzędowa  nie  może  zastąpić  postanowienia,  kiedy  istnieje  ustawowy
obowiązek i  konieczność jego wydania. Notatka taka jest  jedynie dokumentem sprawozdawczym w
przedmiocie  niedopuszczalności  postępowania  karnego.”  J.  Curyło,  Przyjęcie  informacji  o
przestępstwie.  Postępowanie…,  s.  27.  Zob.  F.  Prusak,  Procesowe  znaczenie  notatki  urzędowej,
„Problemy Praworządności” 1973, nr 3, s. 42 i n.; J. Łupieski, Odmowa wszczęcia postępowania …, s.
140.
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Postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia wydawane jest

przez  prokuratora  lub  Policję.  Jeśli  wydaje  je  Policja,  wówczas  obowiązkiem

prokuratora  jest  zatwierdzić  je  (art.  305  §  3  k.p.k.).  Postanowienie  o  odmowie

wszczęcia  dochodzenia  wydaje  osoba  prowadząca  postępowanie,  a  zatwierdza  je

prokurator904.  Istotne  jest  to,  że  postanowienie  o  odmowie  wszczęcia  śledztwa  lub

dochodzenia  powinno  zostać  wydane  niezwłocznie  przez  uprawniony  organ,

najpóźniej w terminie  30 dni od momentu,  gdy organ ten otrzymał  zawiadomienie

(„tylko w sytuacji, gdy decyzja była poprzedzona postępowaniem sprawdzającym”) 905.

Postanowienie  o  odmowie  wszczęcia  śledztwa  lub  dochodzenia  sporządzone

przez organy ścigania podlega kontroli merytorycznej prokuratora. Wymaga więc ono

zatwierdzenia  z  jego  strony.  J.  Curyło  stwierdza  w  związku  z  tym,  że:  „brak

zatwierdzenia  powoduje  bezskuteczność  wydanego  postanowienia.  Podejmując

decyzję  o  odmowie  wszczęcia  postępowania  przygotowawczego  należy  badać  w

szczególności,  czy  istotnie  brak  jest  podstaw  do  wszczęcia  postępowania  i  czy

rozważono  wszystkie  okoliczności  podniesione  w  zawiadomieniu  o  przestępstwie,

zgodnie  z  §  140  «regulaminu  prokuratorskiego».  Jeżeli  postanowienie  o  odmowie

wszczęcia  śledztwa/dochodzenia  wymaga  zmian  i  poprawek,  prokurator  zwraca  je

Policji w celu ich dokonania lub sam sporządza postanowienie”906. 

W  mojej  ocenie  należy  zająć  stanowisko,  że  brak  zatwierdzenia  przez

prokuratora postanowienia sprawia, że staje się ono bezskuteczne. Ponadto decyzja o

odmowie  wszczęcia  postępowania  przygotowawczego  musi  posiadać  swoje

ugruntowanie w braku postaw do jego wszczęcia (brakiem uzasadnionego podejrzenia

popełnienia przestępstwa). Uprawnione organy muszą rozważyć wszystkie informacje

zawarte  w  zawiadomieniu  (zgodnie  ze  wskazanym  przepisem  „regulaminu

prokuratorskiego”).  Zmiany  (poprawki)  wykonuje  albo  sam  prokurator  (sporządza

postanowienie) albo Policja na jego zlecenie. 

Reasumując  powyższe  rozważania  chcę  wskazać,  że  jeżeli  w  wyniku

postępowania sprawdzającego organy ścigania dojdą do stwierdzenia że nie występuje

uzasadnione  podejrzenie  popełnienia  przestępstwa  bądź wystąpienia  negatywnych

904  J. Curyło,  Przyjęcie informacji o przestępstwie. Postępowanie…, s. 27. Zob. art. 325e § 1,2
k.p.k.
905  Tamże, s. 27.
906  Tamże, s. 28.
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przesłanek  procesowych  są  zobligowane na  podstawie  art. 305  §  1  k.p.k.  podjęcia

stosownej  decyzji  o  wydaniu  postanowienia  o  odmowie  wszczęcia  postępowania

przygotowawczego.  Negatywne  przesłanki  procesowe  zostały  enumeratywnie

wykazane w  art. 17 § 1 k.p.k. Postanowienie  o odmowie wszczęcia postępowania

przygotowawczego wydane może zostać zarówno przez prokuratora jak i inne organy

ścigania  o  charakterze  nieprokuratorskim.  W  przypadku  wydania  postanowienia  o

odmowie  wszczęcia  postępowania  przygotowawczego  przez  organy  ścigania  o

charakterze   nieprokuratorskim będzie zawsze  wymagać zatwierdzenia  przez  organ

nadzoru  jaki  jest  prokurator.  W momencie  wydania  takowej  decyzji  przez  organy

ścigania o charakterze nieprokuratorskim mamy do czynienia z decyzją procesową o

niepełnym charakterze,  która  z  chwilą   zatwierdzenia  przez  prokuratora  otrzymuje

swą doniosłość procesową. Pozostaję na stanowisku, że konieczność   zatwierdzenia

postanowienia  o  odmowie  wszczęcia  postępowania  przygotowawczego  daje

prokuratorowi możliwość kontroli zasadności przedmiotowego postępowania. 

Jednoznacznie  w  tym  miejscu  w  mojej  opinii  należy  wskazać  że  skutki

procesowe postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego w

formie dochodzenia lub śledztwa będą następowały dopiero kiedy prokurator dokona

zatwierdzenia  takowego  postanowienia.  Fakt  zatwierdzenia  nie  tylko  powoduje  że

takie postanowienie wywołuje skutki procesowe ale również to że uznawane jest jako

prokuratorskie.

6.4. Odstąpienie od wszczęcia dochodzenia lub śledztwa

Odstąpienie  od  wszczęcia  postępowania  przygotowawczego  ma  miejsce

wówczas, gdy okaże się, że inne źródła informacji  o przestępstwie(środki masowego

przekazu, anonimowe zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa) są bezwartościowe.

Sporządza  się  wtedy  notatkę  urzędową  o  nie  wszczynaniu  postępowania.  Organy

ścigania zawierają  w niej  wszystkie okoliczności,  które jednoznacznie wskazały,  iż

nie  istnieją  podstawy wszczęcia  dochodzenia  lub  śledztwa.  Taka notatka nie  może

zastąpić  postępowania,  jeśli  istnieje  ustawowy  obowiązek  i  konieczność  jego
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wydania.  Ponadto  jest  ona  tylko  dokumentem  sprawozdawczym  w  przedmiocie

niedopuszczalności postępowania karnego907.

Podstawą  sprawną  porządzenia  notatki  urzędowej  o  niewszczynaniu

postępowania jest art. 143 § 2 zd. 2 k.p.k.. Brzmi on następująco: „z innych czynności

spisuje się protokół, jeżeli  przepis szczególny tego wymaga albo przeprowadzający

czynność  uzna  to  za  potrzebne.  W  innych  wypadkach  można  ograniczyć  się  do

sporządzenia  notatki  urzędowej.”  Innym  przypadkiem  jest  właśnie  odstąpienie  od

wszczęcia postępowania przygotowawczego.

Odnosząc znaczenie tego słowa do teorii i praktyki związanej z odstąpieniem

od  wszczęcia  dochodzenia  lub  śledztwa,  należy  przyjąć,  że  „bezwartościowa”  jest

informacja, która:

 dla organów ścigania nie przedstawia żadnej wartości, tzn. niemożliwe jest na

jej podstawie powstanie uzasadnionego podejrzenia o popełnieniu przestępstwa

(podstawa faktyczna nie istnieje)908;

 jest  „złej  jakości”,  tzn.  nie  ma  ważnych  danych  o  samym  przestępstwie  i

sprawcy,  który  miałby  go  dokonać  bądź  informacja  jest  fałszywa 909

(przestępstwa  w  ogóle  nie  dokonano,  wskazywana  osoba  nie  popełniła

przestępstwa bądź popełniła inne przestępstwo albo wykroczenie);

 zawiera  w  sobie  „ujemne  cechy”  –  związane  ze  sposobem  przekazywania

informacji,  formułowania  zawiadomienia,  np.  anonim  zawiera  osobiste

przemyślenia zgłaszającego, które uderzają bezpośrednio w osobę, która miała

dopuścić  się  przestępstwa (język  nienawiści,  przekleństwa,  chęć  dokuczenia

komuś, doniesienia na kogoś, zawiść w stosunku do „potencjalnego sprawcy”).

Wartościowymi  materiałami  (informacjami)  mogą  natomiast  być  dane

przekazywane przez media lub znajdujące się w zawiadomieniach anonimowych. W

pierwszym  przypadku  bezcenną  rolę  odgrywa  dziennikarstwo  śledcze 910.  Organy

907  Tamże, s. 27.

908 Przykładowo  organy  ścigania,  przeglądając  prasę  bądź  strony  internetowe,  muszą  dokonywać
selekcji  informacji:  źródła  wiarygodne  –  np.  „Gazeta  Wyborcza”,  średnio  wiarygodne  –  niektóre
strony internetowe, niewiarygodne – tzw. brukowce, np. „Fakt”. 
909 Przykładem mogą być fake-newsy.

910 Szerzej  na  temat  dziennikarstwa  śledczego:  M.  Palczewski,  M.  Worsowicz,  Dziennikarstwo
śledcze. Teoria i praktyka w Polsce Europie i Stanach Zjednoczonych , Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Humanistyczno-Ekonomicznej,  Łódź  2006;  ciż,  News  i  dziennikarstwo  śledcze  wobec  wyzwań  XXI
wieku, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2010; D. Spark, M. Hodalska,
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ścigania mają możliwość współpracowania z odpowiednimi osobami i mogą liczyć na

wartościowe – zgodne z prawdą – informacje na temat popełnianych przestępstw. 

Tematem anonimowych źródeł informacji, tzn. anonimowego zawiadomienia o

popełnieniu  przestępstwa,  zajmowałem się  już  w niniejszej  rozprawie,  stąd  w tym

miejscu podkreślę jeszcze raz, że anonimowe źródła informacji mogą być wiarygodne,

jeśli: 

 zawierają  szczegółowe  informacje  na  temat  możliwości  popełnienia

przestępstwa  (np.  dane  osobowe  potencjalnych  sprawców,  wskazówki

dotyczące miejsc ich spotykania się oraz opisy czynów);

 zawierają  rzecz/rzeczy  z  miejsca  zdarzenia,  np.  kawałek  zakrwawionego

ubrania911;

 nie  zawierają  opisów  stanów  emocjonalnych  składającego  zawiadomienie  o

popełnieniu  przestępstwa,  m.in.  języka  nienawiści,  przekleństw,  fałszywych

domniemań (np. że sąsiad na pewno jest przestępcą, ponieważ pali papierosy,

posiada tatuaże i codziennie wychodzi z domu o jednej porze – nocnej).

Kończąc  rozważania  w  przedmiocie  odstąpienia  od  wszczęcia  postępowania

przygotowawczego  chciałbym  wskazać stanowisko, że  regulacja  art.  307  k.p.k.

odnosząca się do postępowania sprawdzającego i  art.  305 k.p.k. przewiduje jasno i

precyzyjnie  instytucję  postanowienia  o  odmowie  wszczęcia  postępowania

przygotowawczego w momencie posiadania informacji o przestępstwie na podstawie

zawiadomienia  .  Jednakże  w  sytuacji  kiedy  informację  o  przestępstwie  organy

ścigania  posiadają  z  czynności  własnych,  anonimowego  zawiadomienia  lub  mass

mediów wówczas ustawodawca daje możliwość odformalizowania zakończenia takich

czynności  w  momencie  kiedy  stwierdzi,  że  w  wyniku  czynności  procesowych

przypuszczenie  o  popełnieniu  przestępstwa  nie  zmieniło  się  w  uzasadnione

podejrzenie,  które  to  daje  realną  podstawę  wszczęcia  postępowania

przygotowawczego. Dopiero na podstawie  właściwej analizy informacji i ich oceny

może  zostać  wydana  decyzja  o  odstąpieniu  od  wszczęcia  postępowania

przygotowawczego (karnego). Odformalizowanie wynika z art. 143 § 2 k.p.k. który to

Dziennikarstwo śledcze. Studium techniki , Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007;
O dziennikarstwie  śledczym.  Normy,  zagrożenia,  perspektywy ,  red.  M.  Palczewski,  M.  Worsowicz,
Łódź 2009.

911 Ktoś może być świadkiem popełnienia przestępstwa i nie chcieć uczestniczyć w sprawie (np. bać
się o swoje życie). Stąd podejmuje decyzje o zawiadomienia o przestępstwie w sposób anonimowy.
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wprowadza możliwość w przypadku uzyskania negatywnego wyniku sprawdzenia na

sporządzenie notatki urzędowej o niewszczynaniu postępowania przygotowawczego.

W tym miejscu  pragnę stanąć  na  stanowisku, że  forma zakończenia  postępowania

sprawdzającego  w  przypadku  sporządzenia  notatki  urzędowej  również  powinna

podlegać kontroli prokuratorskiej między innymi w zakresie zasadności analogicznie

jak postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego. Różnica

między dwoma formami zakończenia powinna się opierać jedynie na zatwierdzeniu

przez  prokuratora  postanowienia,  a  w  przypadku  notatki  urzędowej  jej  akceptacji.

Zatem   należy  zająć  stanowisko, że  notatka  o  braku  wszczęcia  postępowania

przygotowawczego  ma  charakter  zastępczy  i  ograniczony  zakres  względem

postanowienia. W treści takiej notatki należy wykazać właściwe uzasadnienie faktów

i okoliczności uniemożliwiających wydanie postanowienia o wszczęciu dochodzenia

czy  też  śledztwa.  Chcę również  wskazać  że  notatka  ma  walor  dokumentu  o

charakterze sprawozdawczym a nie procesowym,  której funkcją jest rozstrzygnięcia

czy  postępowanie  przygotowawcze  jest  dopuszczalne. Reasumując  stoję  na

stanowisku ,  że  dopuszczenie  formy  odstąpienia  od  czynności  sprawdzających  w

ściśle określonych w ustawie przypadkach jest zabiegiem słusznym i celowym który

zmierza  do  jego  uproszczenia  i  lepszego  zrealizowania  celu  postępowania

sprawdzającego,  jednakże  w  tej  formie  nie  można  zapominać  o  zapewnieniu

sprawowania kontroli prokuratora nad takim rozstrzygnięciem. 
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Zakończenie

Przedmiotowa praca  składała  się  z  sześciu  rozdziałów w układzie  tematycznym o

następującej treści :

Pierwszy  rozdział  został  poświęcony  ogólnym  zagadnieniom  dotyczącym

postępowania  przygotowawczego.  Jednakże  zanim  rozpoczęto  omówienie  tej  tematyki,

poruszono  problematykę  pojęciową  procesu  karnego  ,  postępowania  karnego  oraz  prawa

karnego procesowego dokonując za doktryną rozróżnienia pojęciowego wskazanych powyżej

zagadnień.  Poruszenie  problematyki  postępowania  przygotowawczego  ma  bowiem

niezmierne  istotne  znaczenie  z  punktu  widzenia  dalszych  rozważań,  a  w  szczególności

wpłynęło na porównanie postępowania sprawdzającego z postępowaniem przygotowawczym.

Ponadto  pozwoliło  to  na  ustalenie  momentu,  w  którym  dochodzi  do  zakończenia

postępowania sprawdzającego i rozpoczęcie postępowania przygotowawczego. W rozdziale

tym poruszono ogólną  charakterystykę  postępowania  przygotowawczego ale  również  jego

funkcje i cele oraz przebieg. 

W drugim rozdziale skupiono się na interpretacji najważniejszych pojęć. Oddzielenie

definicji od pozostałych uzasadnić należy tym, iż zarówno „czynności sprawdzające”, jak też

„postępowanie sprawdzające” mają kluczowe znaczenie dla rozważań podjętych w niniejszej

rozprawie. W związku z tym pojęcia te wymagały kompleksowego wyjaśnienia. W dalszym

aspekcie  wyodrębniono – jako osobny podrozdział – istotę postępowania sprawdzającego.

Wskazano  również  charakter  czynności  podejmowanych  w  trybie  art.  307  kodeksu

postępowania karnego. Treściowo wykazując istotę postępowania sprawdzającego należało

uzupełnić o podporządkowanie zasadom procesowym ale również regułom pozaprocesowym

jak i znaczenia postępowania sprawdzającego w zasadzie zagwarantowania podstawowych

gwarancji . 

Trzeci rozdział poświęcony został źródłom postępowania sprawdzającego. Ich analiza

poprzedzona została wyjaśnieniem terminologii związanej z informacjami o przestępstwie. W
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dalszej  kolejności  dokonano  podziału  źródeł  na:  zawiadomienie  o  przestępstwie,

zawiadomienie pokrzywdzonego, anonim, samooskarżenie i ustalenia własne, wśród których

wyodrębniono  czynności  operacyjno-rozpoznawcze  i  dochodzeniowo-śledcze,  doniesienia

medialne oraz informacje pochodzące z innych postępowań. 

Czwarty  rozdział  poświęcony  został  warunkom  prowadzenia  czynności

sprawdzających. Dokonano w tym miejscu klasyfikacji tych przesłanek na dwie podstawowe

grupy: 

- istnienie uzasadnionego przypuszczenia,

- brak istotnych informacji lub niewystarczający charakter własnych ustaleń.

Rozważania wzbogacono o analizę charakteru postępowania sprawdzającego z art. 307 § 1

k.p.k.

W piątym rozdziale skupiono się na wykazaniu dwóch podstawowych form czynności

sprawdzających: 

- uzupełnienia danych,

- sprawdzenia faktów.

 W  ramach  tych  form  przedstawiono  rodzaje  i  zakres  czynności  sprawdzających,  które

wyodrębnia kodeks postępowania karnego ale również regulamin urzędowania prokuratury i

wytyczne KGP. 

Szósty  rozdział  został  poświęcony  na  wskazaniu  sposobów  zakończenia

postępowania sprawdzającego. W ramach tegoż rozdziału wykazano że postępowanie

to  może  zakończyć  się  wszczęciem  postępowania  przygotowawczego  poprzez

wszczęcie dochodzenia lub śledztwa ( które to wszczyna prokurator a wnioskuje m.in.

Policja,  ABW,  Żandarmeria  Wojskowa,  Straż  Graniczna),  ale  również

postanowieniem o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego w momencie

wystąpienia  negatywnych  przesłanek  procesowych  ,  czy  też  odstąpieniem   od

dalszych  czynności  kiedy  rozpatrywaniu  podlegały  informacje  własne,  doniesienia
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medialne  czy  anonimowe  które  nie  dają  formalnie  możliwości  zainicjowania

postępowania przygotowawczego. 

Celem dysertacji  było  podjęcie  próby  wykazania  relacji  pomiędzy  postępowaniem

sprawdzającym a postępowaniem przygotowawczym . 

W wyniku szerokiej analizy ugruntowano twierdzenie doktryny  z którym w zupełności się

zgadzam ,  że  zmiany  legislacyjne  oraz  praktyka  w  dziedzinie  postępowania  karnego

wykształciły  zupełnie  nowy  obraz  czynności  sprawdzających,  które  mają  charakter

nieprocesowy  oraz  są  podporządkowane  regułom  celowości  i  skuteczności.  A  podjęte

czynności  w  ramach  postępowania  sprawdzającego  oprócz  zastrzeżonych  czynności

protokolarnych mają bardzo mocno ograniczoną moc dowodową z uwagi na ich formę.

Takie założenie w mojej ocenie wspiera tezę, iż czynności sprawdzające pełnią służebną

rolę  względem  postępowania  karnego. W  tym  miejscu  chciałbym zając  stanowisko,  że

dzięki  realizacji  tych nieprocesowych czynności  dochodzi  do wielu wymiernych korzyści,

wśród których wymienić można w szczególności dążenie do eliminacji spraw, które oparte są

na nieprawdziwych informacjach czyli  zapobieżenie nadmiernego zaangażowania organów

ścigania. 

Punktem wyjścia  analizy,  która  przyniosła  powyższe  wymierny efekt  była próba

wyjaśnienia  zależności  pomiędzy  uzasadnionym  przypuszczeniem  oraz  uzasadnionym

podejrzeniem, co pozwoliło na wytyczenie granic dwóch postępowań: sprawdzającego i

przygotowawczego.  W  mojej  ocenie  pojęcia  „uzasadnionego  przypuszczenia”  i

„uzasadnionego  podejrzenia”  są  bowiem  nieostre,  co  oznacza,  że  szeroki  zakres  ich

interpretacji  leży  po  stronie  oceny  organu  prowadzącego  postępowanie.  Jednocześnie

charakter tych pojęć determinuje rodzaj czynności, jakie ów organ może podejmować.

W rozprawie porównano postępowanie sprawdzające do „sita”. Zestawienie takie nie

było  przypadkowe.  Jeśli  bowiem wyobrazimy  sobie,  iż  „sito”  wyłapuje  z  pośród tysięcy

spraw takie,  które  nie  powinny być  rozpoznawane w ramach procesu  karnego z  powodu

różnych przesłanek negatywnych, wówczas będziemy mieć idealny obraz istoty postępowania

sprawdzającego.  Stoję na  stanowisku,  że  postępowanie  sprawdzające  ma  za  zadanie

dokonanie weryfikacji  czy w informacji  o przestępstwie zachodzi uzasadnione podejrzenie

jego  popełnienia,  co  będzie  stanowiło  zasadniczy  punkt  zainicjowania  postępowania

przygotowawczego.  W  mojej  ocenie  taka  weryfikacja  źródeł  wiedzy  o  ewentualnym

przestępstwie  ma  istotny  wpływ  na  późniejszy  cały  byt  następczego  postępowania
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przygotowawczego.  Same źródła  o przestępstwie  nie  mają znaczenia  dla  faktu zaistnienia

bądź  konieczności  zaistnienia  postępowania  sprawdzającego  jednakże  źródła  te  mogą

determinować sposób prowadzania czynności sprawdzających.  Warto więc zastanowić się,

czy  rola  postępowania  sprawdzającego  nie  powinna  być  zwiększona?  Uważam,  że  za

zwiększeniem  tejże  roli  postępowania  sprawdzającego  jako  instytucji  o  charakterze

służebnym względem postępowania przygotowawczego stojącym pozaprocesową strukturą z

całą  pewnością  przemawia  aspekt  związany  z  zapewnieniem  wymiernej  efektywności

postępowania karnego, przyspieszeniem czynności realizowanych w procesie, które powodują

brak  nadmiernego  nieuzasadnionego  angażowania  instytucji  w  wszczęcie  i  prowadzenie

procedury  karnej.  Szeroko  opisywana  służebność  względem  postępowania

przygotowawczego w mojej  opinii ma za zadanie uniemożliwienie nadmiernego zbędnego

zaangażowania organów ścigania w postępowania które ze względu na brak uzasadnionego

podejrzenia  czy  też  negatywne  przesłanki  procesowe  uniemożliwiają  dalsze  jego

prowadzenie. W związku z powyższym stoję na stanowisku, że wskazane aspekty stanowią

materializację  zasad  szybkości  postępowania  ,  ekonomiki  procesowej  ale  również

oportunizmu.  

Analiza  teoretyczna  podstaw  tego  postępowania  pozwala  bowiem  na  zajęcie

stanowiska,  iż  charakter  czynności  sprawdzających  powinien  służyć  organom ścigania  do

tego,  aby  mogły  one  używać  swoich  uprawnień  śledczych  w  najmniej  sformalizowany

sposób.  Jest  to  o  tyle  ważne,  że  przyczynia  się  do  weryfikacji  wielu  trudnych  do

potwierdzenia wiadomości. 

Postępowanie sprawdzające mimo to że pełni rolę służebną i pozostaje poza ramami procesu

karnego pełni funkcje, które oddziałują na cały proces karny jako w następstwie. Powyższe

przejawia się w tym wypadku w  funkcji dynamizującej , optymalizującej czy też  selekcyjnej.

Pragnę  podkreślić, że  funkcje  te mają  niezmierny  wpływ na  proces  karny  jak  wskazano

powyżej  gwarantując  właściwe  angażowanie  organów ścigania  przez  co  nie  dochodzi  do

naruszenia zasady ekonomiki procesowej w ramach procesu karnego. 

 Modyfikacja  „uzasadnionego przypuszczenia”  w „uzasadnione  podejrzenie”  niesie

bowiem  ze  sobą  wiele  konsekwencji.  Przede wszystkim  zamyka  się  etap  postępowania

sprawdzającego i otwiera pierwszy etap postępowania karnego , oparte o przepisy k.p.k. Ma

ono  bardziej  sformalizowany  charakter,  co  wiąże  się  również  z  tym,  dużo  większym

rygoryzmem prawnym nakładającym liczne obowiązki na organy ścigania.  W mojej opinii
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należy ,  że  swobodna  ocena  informacji  o  przestępstwie  bez  stosowania  tak  niezwykle

ważnego  postępowania  sprawdzającego może  prowadzić  do  zagrożenia  pojawienia  się

nieuzasadnionych prawnie wszczętych postępowaniach przygotowawczych. Uważam, że to

właśnie postępowanie sprawdzające ma stać na straży zasadności rozpoczynania pierwszej

fazy  procesu  karnego  jakim jest  postępowanie  przygotowawcze i  dokonywać  właściwego

rozdzielenia informacji które będą stanowi podstawę dla dochodzenia czy śledztwa od takich

które  z  jakichkolwiek  przyczyn  negatywnych  nie  mogą  inicjować  postępowania

przygotowawczego. 

Podjęto również  próbę  zdefiniowania   postępowania  sprawdzającego.  Wnioski

poczynione w tym zakresie sprowadzić można do sformułowania ogólnej definicji, zgodnie z

którą w mojej ocenie postępowanie sprawdzające to wszelkie czynności pozaprocesowe które

służą weryfikacji zakresu wiedzy o przestępstwie oraz zasadności zaistnienia przesłanek do

wszczęcia postępowania przygotowawczego.  

W  przedmiotowej  rozprawie  również  dokonano  analizy  rozróżnienia czynności

sprawdzających  wymienionych  w  art.  307  k.p.k.  oraz  podjęto  próbę  odpowiedzi  na

pytanie,  czy  czynności  z  art.  307  §  1  k.p.k.  oraz  art.  307  §  5  k.p.k.  mają  tożsamy

charakter. Chciałbym podkreślić, że odmienna sytuacja postępowania sprawdzającego ma

miejsce  wówczas,  gdy  organy  ścigania  karnego  zdobywają  informacje  o  ewentualnym

przestępstwie  z  własnych  źródeł.  Wówczas  podmiot  odpowiedzialny  za  prowadzenie

postępowania  z  urzędu  wszczyna  czynności,  mające  na  celu  dokonanie  weryfikacji

powziętych  informacji  i  czyni  to  przed  wydaniem  postanowienia  o  wszczęciu

postępowania  przygotowawczego.  Organ ten  nie  wdaje  się  również  w rozważania,  czy

informacje  w  których  posiadaniu  się  znalazł  konstytuują  domysł,  przypuszczenie  czy

podejrzenie,  że  przestępstwo  mogło  zostać  popełnione.  Uważam,  że  należy  stanąć  na

stanowisku,  że „sprawdzenie  własnych  informacji”  w  trybie  §  5  również  należy  do

postępowania sprawdzającego, ale w odmiennej formie.  W mojej ocenie niezasadne byłoby

bowiem zrównanie przepisów § 1 i 5 ze sobą. Przeczy temu chociażby wykładnia językowa i

sposób redakcji całego artykułu. Gdyby czynności te miały ten sam charakter to niezasadne

byłoby ich  odrębna klasyfikacja  i  brak  odniesienia  §  5  do  §  1.  Nie  można jednocześnie

zgodzić  się  z  tezą,  że  czynności  określone w art.  307 § 5 k.p.k.  są  zupełnie  odrębne od

postępowania  sprawdzającego.    Okolicznością  wyraźnie  rzutującą  na  dostrzeżone

wyeksponowanie  jest  w  szczególności  fakt,  że  sprawdzenia  własnych  informacji  organy

ścigania  dokonują  z  urzędu,  a  postępowanie  sprawdzające z  § 1-3 toczy się  na wniosek,
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sformułowany  w  postaci  złożonego  zawiadomienia.  Chciałbym  zająć stanowisko,  że

rozróżnienie  to  prowadzi  natomiast  do  szeregu  dalszych  konsekwencji.  W  przypadku

sprawdzenia własnych informacji brak jest możliwości przesłuchania w charakterze świadka

osoby  zawiadamiającej,  albowiem  taka  nie  istnieje.  Brak  jest  również  możliwości

uzupełnienia  zawiadomienia,  gdyż  formalnie  nie  zostało  ono  złożone.  W  mojej  opinii

okoliczności zawarte w art. 307 § 5 k.p.k. wywierają istotny wpływ na określenie charakteru

prawnego „sprawdzenia własnych informacji”. Przepis ten wyraźnie bowiem wyłącza w tym

wypadku  możliwość  przeprowadzenia  czynności,  zarezerwowanych  dla  procesu,  a  więc

wymagających sporządzenia protokołu.  Podkreślenia wymaga również odmienna forma która

wykazana  jest  w  odniesieniu  do  terminu  prowadzonych  czynności  sprawdzających  na

podstawie materiałów własnych ale również na podstawie zawiadomienia. Termin realizacji

czynności w ramach postępowania sprawdzającego powinien zostać zakończony w granicach

30 dni od dnia otrzymania informacji o przestępstwie jednakże trzeba podkreślić że jest to

termin instrukcyjny . Zatem przyjmuję stanowisko, że  maksymalny termin postępowania

sprawdzającego jest nienaruszalny do momentu kiedy fakt jego naruszenia wynika z

konieczności realizacji celu postępowania sprawdzającego. Jeżeli uzyskane materiały

oraz  dane  faktyczne  w  toku  postępowania  sprawdzającego  dają  podstawę  do

stwierdzenia  że  zachodzą  przesłanki  potwierdzające  popełnienie  przestępstwa  tzn

pojawia się uzasadnione podejrzenie jego popełnienia to postępowanie sprawdzające

winno zostać zakończone w terminie ustawowym . Dalsza kontynuacja postępowania

sprawdzającego z jednoczesnym przekroczeniem terminu tych czynności jest możliwa

jedynie  w  sytuacji  kiedy  realizując  czynności  zgodnie  z  zasadą  szybkości

postępowania nie osiągnęło swojego celu .  W tym wypadku przekroczenie terminu

musi być uzasadnione i ściśle powiązane z założeniem osiągnięcia celu postępowania.

W tym zakresie  uważam,  że  termin  zakreślony  jako  termin  30dniowy ma na  celu

zapewnienie dynamiki postępowania, jego uporządkowanie i gwarancje ale w takim

wymiarze  aby  został  osiągnięty  cel  postępowania  sprawdzającego.  A  nadrzędnym

celem postępowania sprawdzającego jest ustalenie istnienia okoliczności czy zachodzi

uzasadnione  podejrzenie  popełnienia  przestępstwa,  co  pozwoli  w  efekcie  nie

doprowadzić  do  nadmiernego  zaangażowania  organów  ścigania  w  czynności

procesowe które nie są uzasadnione. Z kolei w myśl art. 307 § 5 k.p.k. takie czynności

nie  mają  określonego  terminu.  Jest  wykazana  jedynie  granica  inicjująca  jako  data

uzyskania przez organy ścigania własnych informacji o przestępstwie. W tym miejscu
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pragnę skonstruować  jednoznacznie  wniosek  że  czynności   art.  307  §  5  k.p.k.  nie

podlegają  reglamentacji  terminu  z  art.   307  §  1  k.p.k.,  jednakże  brak  określenia

terminu nie  powoduje że organy prowadzące czynności sprawdzające na podstawie

art. 307 § 5 k.p.k. mogą je prowadzić w sposób dowolny i swobodny. Te czynności

również są zobligowane do podporządkowania zasadzie koncentracji  czy szybkości

postępowania. 

Reasumując  powyższe  w  mojej  ocenie postępowanie  sprawdzające  jest

niezmiernie  ważną  instytucją   zarówno  z  uwagi  na  prowadzone  postępowania

przygotowawcze  ale  również  na  ewentualne  skutki  w  sferze  społecznej.  Mimo

usytuowania  poza  procesem  karnym  i  przypisaniu  roli  służebnej  względem  tegoż

procesu stanowi ono jego potencjalny fundament . W mojej opinii należy podkreślić,

że prawidłowe stosowanie procedury przewidzianej w  art. 307 k.p.k. daje niezmierne

korzyści w dalszych etapach postępowania karnego. Warto podkreślić również pewną

nadzieję, że organy ścigania będą w pełny  sposób wykorzystywały potencjał którym

legitymuje  się  postępowanie  sprawdzające  w  rzeczywistości  procesowej.

W  odniesieniu  do  charakteru  i  funkcji  postępowania  sprawdzającego należy

zastanowić się nad ewentualnymi zmianami legislacyjnymi w obszarze tych działań.

Jedną z propozycji, jaką mogę skonstruować na podstawie przedmiotowej analizy, jest

powrót  do  brzmienia  art.  326 i  307 kodeksu,  które  obowiązywały  jeszcze  przed  1

lipca 2003 r912.  W głównej mierze  zwiększenia  udziału panowania prokuratora nad

tym  wycinkiem  działalności  o  charakterze  nieprocesowym,  gdyż  zgodnie  z

nowelizacjami po 2003 roku nadzór ten stał się fakultatywną opcją a nie powinnością

na mocy  art. 326 k.p.k. i na podstawie art. 307 k.p.k.

912 Tj. na mocy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania karnego, Dz. U. z 1997 r. nr
89,  poz.  555.  (przed wejściem w życie  ustawy z  dnia  10  stycznia  2003  roku  o  zmianie  ustawy  –
Kodeks  postępowania  karnego,  ustawy  –  Przepisy  wprowadzające  Kodeks  postępowania  karnego,
ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych, Dz. U. z 2003 r. Nr 17,
poz. 155. 
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Wykaz skrótów

k.p.k. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2020 r.

poz. 30 z późn. zm.).

k.p.k. z 1932 r. - Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 1928

roku Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1932 roku, Nr 83, poz. 725).

k.p.k. z 1969 r. - Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 roku – Kodeks postępowania karnego (Dz.

U. z 1969 r. Nr 13, poz. 96).

k.k. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn.

zm.).

k.k. z 1932 r. - Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. Kodeks

karny (Dz. U. Nr 60, poz. 571 z późn. zm.).

k.k. z 1969 r. - Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 13, poz. 94 z

późn. zm.).

MPPOiP -  Międzynarodowy Pakt  Praw  Obywatelskich  i  Politycznych  otwarty  do

podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 roku (Dz.U.1977.38.167).

Regulamin urzędowania prokuratury - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości

z dnia 7 kwietnia 2016 roku – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych

jednostek organizacyjnych prokuratury, Dz. U. z 2017 r. poz. 1206.

U.o.z.p. -  Ustawa z  19  sierpnia 1994 r.  o  ochronie  zdrowia  psychicznego (Dz.  U.

1994, nr 111, poz. 535 z późń. zm.).

U.d.l. - Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r.,

poz. 295).

U.o.P. - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz. U. z 2020 r. poz. 360 z późn.

zm.

U.ABW - Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27 z późn. zm.).

U.CBA -  Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r.  o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1921 z późn. zm.).
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U.SKW -  Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r.  o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego

oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 687 z późn. zm.).

U.o.s.g. - Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r.

poz. 305 z późn. zm.).

U.ŻW - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych

organach porządkowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 431 z późn. zm.).

U.p.p. -  Ustawa  z  dnia 6  listopada 2008 r.  o  prawach pacjenta  i  Rzeczniku  Praw

Pacjenta (Dz.U. z 2020 r., poz. 849).

Pr. prok. - Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2016

poz. 177, z późń.zm.).
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