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Białystok, 1 grudnia 2021 r.  

 

Prof. dr hab. Andrzej Sakowicz 

Katedra Postępowania Karnego 

Uniwersytet w Białymstoku  

 

 

  Recenzja 

rozprawy doktorskiej Pana mgr Michała Sędzińskiego pt.  

Czynności sprawdzające a proces karny, Sosnowiec 2021, ss. 316. 

 

 

I. Wybór problemu naukowego 

 

Pan mgr Michał Sędziński w swojej rozprawie doktorskiej podjął się ważnego i 

ambitnego zagadnienia jakim jest analiza postępowania sprawdzającego.  

Zagadnienie to ma wymiar wieloaspektowy, znacznie wykraczający poza granice 

tytułowych czynności sprawdzających. Tak też stało się z recenzowaną pracą, 

w której szeroko przedstawiono nie tylko czynności sprawdzające, lecz także 

szczegółowo przedstawiono kształt postępowania przygotowawczego.  Mimo takiego 

ujęcia przedmiotu badań wywód zawarty w pracy jest spójny i treściwy. 

 Wybór tematu należy ocenić jako trafny i w pełni uzasadniony. Za taką tezą 

przemawiają następujące argumenty. Po pierwsze, w literaturze procesu karnego 

brakuje opracowania monograficznego ukazującego problemy czynności 

sprawdzających. Łatwo można dostrzec, że istniejące opracowania naukowe mają 

charakter przyczynkarski, zazwyczaj ograniczony do niektórych aspektów czynności 

sprawdzających. Niewątpliwie, usytuowanie postępowania sprawdzającego w 
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2 
 

przeprowadzanych w jego ramach. Jednak przez wiele lat doktryna nie wypracowała 

jednolitego stanowiska co do charakteru postępowania sprawdzającego, czy jest 

ono elementem postępowania przygotowawczego, czy też poprzedza tę fazę 

procesu. Po drugie, temat rozprawy jest doniosły praktycznie. Po stronie 

przedstawicieli organów ścigania istniały i istnieją wątpliwości na temat możliwych 

rodzajów czynności sprawdzających, warunków ich przeprowadzenia oraz formy i 

trybu czynności sprawdzających.  

Oba te elementy przemawiają za potrzebą odpowiednio pogłębionego 

opracowania tytułowego zagadnienia.  Z całą pewnością dokonany przez Doktoranta 

wybór problemu naukowego spełnia  wymagania  stawiane  w  tym  względzie  

dysertacjom  doktorskim.  Nie  ulega  żadnej wątpliwości,  że  problematyka  

badawcza  jest  bardzo  interesująca  i  ważna  z naukowego i praktycznego  punktu  

widzenia.  Moja  ocena  wyboru  problematyki  badawczej i tematu dysertacji nie 

może być zatem inna, jak tylko wysoka. 

   

II. Cel rozprawy i jego realizacja 

 

W pierwszych słowach Wstępu Pan mgr Michał Sędziński informuje czytelnika, 

że głównym celem rozprawy jakim jest „kompleksowa analiza postępowania 

sprawdzającego oraz próba wykazania związku pomiędzy tym postępowaniem a 

procesem karnym” (s. 4). Poza tym, Autor zmierza do ustalenia granicy między 

postępowaniem sprawdzającym a postępowaniem przygotowawczym oraz 

jednocześnie stawia tezę, iż wdrożenie czynności sprawdzających uzasadnione 

jest każdą wiadomością, która w aspekcie popełnienia czynu zabronionego mieści 

się pomiędzy „domysłem”, a „podejrzeniem” (s. 7). Co więcej, 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 charakter tożsamy. 
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Wskazany cel pracy oraz pytanie szczegółowe zdeterminowały przedmiot 

analizy. Po lekturze recenzowanej rozprawy, nie ulega wątpliwości, że ona stanowi 

poważny zespół zadań badawczych o wymiarze teoretycznym i praktycznym, 

pozwalający ocenić całość tytułowego zagadnienie, jako istotne, tworzące podstawy 

do uzyskania znaczącego osiągnięcia naukowego. Cele, która Autor postawił pisząc 

recenzowaną rozprawę, udało się zrealizować. Wskazuje na to treść pracy, wnioski 

de lege ferenda (np. powrót do brzmienia art. 326 i 307 k.p.k., które obowiązywały 

jeszcze przed 1 lipca 2003 r. i stanowiły rzeczywisty nadzór prokuratora  nad 

działalnością organów ścigania o charakterze nieprocesowym) oraz zakończenie. Z 

wnioskami końcowymi Autora można zgadzać się, można mieć uwagi krytyczne, ale 

trzeba wyraźnie stwierdzić, iż są one owocem przeprowadzonej analizy 

dogmatycznej przy starannym uzasadnieniu własnych poglądów. 

 Pan Michał Sędziński za przedmiot analizy przyjął unormowania prawne oraz 

wypowiedzi doktryny i judykatury. Konsekwencją takiej decyzji było zastosowanie 

dwóch metod badawczych. Po pierwsze, wykorzystano metodę „desk research”, 

która – jak wskazuje Autor - skupia się na dokonaniu analizy zapisów dostępnych 

źródeł danych  literatury oraz orzeczenia.   Wykorzystanie tej metody  pozwoliła 

dokonać analizy i interpretacji przepisów dotyczących, ze szczególnym 

uwzględnieniem aspektów praktycznych, dając możliwość stworzenia bardziej 

adekwatnego opisu obowiązujących reguł postępowania sprawdzającego oraz 

sformułowania wniosków de lege ferenda mających na celu poprawę istniejących 

rozwiązań prawnych.  Po drugie, wykorzystano także  metodę komparatystyczną, 

która nie została – mimo deklaracji Autora - w szerokim zakresie wykorzystana w 

rozprawie.   

 Poza tym, Doktorant wskazuje, że skorzystał z reguł dogmatyki prawniczej, 

co umożliwiło Mu dokonanie wykładni obowiązujących przepisów prawnych w 

takiej postaci, w jakiej zostały one ustanowione przez polskiego ustawodawcę.  

Rodzi się w tej kwestii jedna uwaga. Otóż, posłużenie się przez Doktoranta zwrotem 
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„wykładni obowiązujących przepisów prawnych” nie jest klarowne. Nie daje bowiem 

odpowiedzi na pytanie, czy w rozprawie doktorskiej  posłużono się klasyczną analizą 

dogmatyczną, której centralnym zadaniem jest odczytywanie z obowiązujących 

przepisów wzorców postępowania lub innymi słowy ustalania znaczenia norm, 

tworzących pewien system powiązany rozmaitymi zależnościami, czy może tzw. 

metodą logiczno-językową, czy też wybrano ujęcie mieszane, łączące w sobie 

egzegezę określonych przepisów prawa oraz ocenę istniejących rozwiązań, w tym 

formułowanie postulatów de lege lata i de lege ferenda. Mimo że deklaracja 

Doktoranta nie jest jednoznaczna, to jej konfrontacja z dalszą częścią pracy 

wskazuje, iż podstawową metodą wykorzystaną w rozprawie doktorskiej jest metoda 

dogmatyczna w ujęciu mieszanym. Dodatkowo,  należy zaznaczyć, że określenie 

pojęcia „metoda” nie jest powszechnie akcentowane. I tam, między innymi, zdaniem 

J. Stelmacha i B. Brożka takie określenie przy analizie metod prawniczych ogranicza 

możliwość szerszego spojrzenia na stanowiska naukowe dotyczące istnienia i 

charakteru metod prawniczych (por. J. Stelmach, B. Brożek, Metody prawnicze, 

Kraków 2006, s. 33-34). Te spostrzeżenia, w sposób oczywisty, nie rzutują na wysoką 

ocenę pracy. Stanowią tylko sugestię poszerzenia uwag dotyczących niektórych 

aspektów w zakresie wykładni przed ewentualnym oddaniem pracy do druku. 

   

III. Warsztat naukowy  

 

Odnosząc się do oceny warsztatu naukowego przedłożonej przez Doktoranta 

pracy zwrócić należy uwagę, że jest niezwykle bogaty. Opiera się on na dobrze 

dobranej i w szerokim zakresie wykorzystanej literaturze, obejmującej łącznie 367 

pozycji bibliograficznych różnego typu. Już sama liczba wymienionych w bibliografii i 

wykorzystanych w dysertacji prac świadczy o niezwykle skrupulatnym i rzeczowym 

podejściu Autora do postawionego sobie zadania. Co ważniejsze, lektura 

recenzowanej rozprawy daje dowody na to, że Doktorant porusza się w zebranym 
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przez siebie materiale źródłowym z pełną swobodą. Na pozytywną ocenę zasługuje 

analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz sądów 

powszechnych Z kolei wykaz orzeczeń dowodzi, że rozważania Doktoranta są silnie 

zakotwiczone w praktyce i nie stanowią wyłącznie domeny dyskursu akademickiego.  

Odnotować trzeba przy tym, że warsztat badawczy Doktoranta cechuje 

wyraźna rzetelność i kompetencja badawcza, troska o kompleksowość analizy 

całości problemów oraz pogłębiona argumentacja wyrażanych poglądów. Doktorant 

umiejętnie i rzeczowo stara się przedstawiać stanowiska poszczególnych autorów, a 

przy tym zwerbalizować własne poglądy. Są one najczęściej  dobrze ujęte i 

umotywowane. Literatura przedmiotu została zebrana wręcz wzorcowo. Na 

wyróżnienie zasługuje duża dbałość Doktoranta o przypisy, nie tylko o ich warstwę 

merytoryczną, ale również redakcyjną.   

Szkoda jednak, że w recenzowanej pracy zostały pominięte opracowania, 

które wiążą się bezpośrednio z tematem pracy np. A. Baj, Postępowanie 

sprawdzające – zagadnienia wybrane, Palestra 2016, nr 1, czy monografii A. Sadło-

Nowak, Czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia, Szczytno 2014. Trzeba 

również zauważyć, że wykaz orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego Sądu Najwyższego 

oraz sądów powszechnych nie został ułożony chronologicznie. Poszczególne 

orzeczenia ww. pomiotów zostały przemieszane.   

 

IV. Język rozprawy i jej redakcja  

 

Recenzowana rozprawa została napisana przyzwoitą polszczyzną. Wywód jest 

klarowny i zrozumiały. Na podkreślenie zasługuje staranna redakcja opracowania i 

jego sumienna korekta. Drobne błędy stylistyczne, literówki, jak np. 

„Samoosakrżenie”  (s. 3), powinno być „Samooskarżenie”, nieznany artkuł „9Z7” k.p.k. 

(s. 87), funkcja „dynamizującą” (s. 91), a powinno być funkcja dynamizująca. Błędy te 

w żadnej mierze nie wpływają na wysoką ocenę pracy.   
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V.  Struktura i treść rozprawy 

 

1. Doktorant podzielił rozprawę na sześć rozdziałów, w których podjęto próbę 

ukazania czynności sprawdzających w procesie karnym. Zostały one poprzedzone 

Spisem treści, Wstępem, a zamyka – Zakończenie po których występuje Bibliografia 

wraz z orzecznictwem. Konstrukcja pracy jest, z drobnym zastrzeżeniem 

sformułowanym poniżej, prawidłowa, z zachowaniem należytego porządku 

rzeczowego i logicznego. Na wstępie dysertacji dokonano charakterystyki 

przedmiotu zadań, wskazano cele pracy, sformułowano tezy oraz postawiono 

pytania badawcze, zaś analiza treści recenzowanej rozprawy uprawnia do 

stwierdzenia, że mamy do czynienia z wywodem przemyślanym i zasadniczo 

prowadzonym na dobrym poziomie.   

 Układ pracy, wzajemne proporcje poszczególnych jej fragmentów są w pełni 

poprawne i pozwalają na rzeczowe, komunikatywne i spójne przedstawienie 

poszczególnych zagadnień. Sądzę jednak, że ową strukturę  można by jeszcze 

zoptymalizować. Po pierwsze, uważam, że w podrozdział 2.6. Znaczenie czynności 

sprawdzających powinien zostać inaczej określony. W treści tego podrozdziału został 

poruszony istotny aspekt gwarancyjny, zarówno z perspektywy ochrony obywateli, 

jak i organów ścigania.  Po drugie, w tytule pracy rozdziału III mowa jest o źródłach 

postępowania przygotowawczego, tymczasem w treści rozdziału pojawiają się 

punkty mówiące o źródłach i rodzajach (s. 124-180) czynności sprawdzających. 

Myślę, że praca zyskałaby na koherencji, gdyby ten rozdział brzmiał Źródła i rodzaje 

czynności sprawdzających.  Po trzecie, wreszcie, rozdział I  nie posiada tytułu. Składa 

się on z dwóch podrozdziałów („Cele, funkcje oraz struktura postępowania 

przygotowawczego” oraz „Pojęcie oraz istota czynności sprawdzających”), jednak on 

sam nie został nazwany w przeciwieństwie do pozostałych pięciu rozdziałów.  
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2. Przystępowałem do lektury rozprawy doktorskiej Pana mgra Michała 

Sędzińskiego ze sporym zaciekawieniem. Z satysfakcją muszę stwierdzić, że się nie 

zawiodłem. Chodzi bez wątpienia o interesujące i wartościowe opracowanie. Analiza 

treści recenzowanej rozprawy uprawnia do stwierdzenia, że mamy do czynienia z 

wywodem przemyślanym i zasadniczo prowadzonym na dobrym poziomie. Nie będę 

tu wyliczał, ani tym bardziej omawiał wszystkich istotniejszych trafnych spostrzeżeń i 

konstatacji Doktoranta. Byłoby to, jak sądzę, niecelowe. Łatwiej będzie wskazać 

słabsze strony ocenianego wywodu, gdyż jest ich mniej.  Dlatego na nich się poniżej 

skoncentruję. 

2.1. Autor rzetelnie przedstawia uwagi na temat głównego założenia oraz 

przebiegu postępowania przygotowawczego. W rozdziale I  została dokonana ogólna 

charakterystyka postępowania przygotowawczego ze wskazaniem jego celów i 

funkcji, przedstawieniem stron, zaś w dalszej części omówiono przebieg 

postępowania przygotowawczego. W tym zakresie Autor skupił się na wszczęciu 

pozyskiwania informacji o przestępstwie, zbieraniu materiałów wskazujących na 

możliwość popełnienia przestępstwa, relacji postanowienia o wszczęciu 

dochodzenia lub śledztwa do faktycznego wszczęcia postępowania 

przygotowawczego, odmowie wszczęcia postępowania oraz zakończenia śledztwa i 

dochodzenia. Po lekturze tej części pracy rodzi się pytanie, jaki był sens tego 

rozdziału w całej strukturze pracy skoro w niewielkim zakresie nawiązuje do tytułu 

pracy. Równie  dobrze można byłoby rozbudować wprowadzenie i niektóre wątki z 

rozdziału I (np. dotyczące struktury postępowania przygotowawczego, w 

szczególności w zakresie granicy pomiędzy postępowaniem sprawdzającym, a 

czynnościami postępowania przygotowawczego in rem) przenieść do niego. Co 

więcej, uważam, że taki zabieg spowodowałby, że praca zyskałaby na przejrzystości.  

2.2. W rozdziale II Doktorant analizuje istotę postępowania 

przygotowawczego. Nie tylko definiuje pojęcia: czynności sprawdzających i 

postępowania sprawdzającego, lecz także określa charakter czynności 
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podejmowanych na podstawie art. 307 k.p.k., analizuje je w kontekście zasad  

procesu karnego oraz przedstawia znaczenie czynności sprawdzających dla 

procesu karnego.  Rację ma Doktorant twierdząc, że  „ czynności sprawdzające 

podejmowane przez upoważnione organy polegają na rozszerzeniu, pogłębieniu 

uzyskanych informacji (pierwszych informacji o przestępstwie). Mają 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” (s. 82).  Słusznie Autor wskazuje, że  postępowanie sprawdzające ma 

nie tylko pogłębić wiedzę w zakresie informacji o przestępstwie, lecz także zapobiec 

zbędnemu wszczynaniu i prowadzeniu postępowań przygotowawczych. W zakresie 

tych rozważań  należałoby dodać, że czynności te mogą zmierzać do ustalenia, czy 

rzeczywiście zostało popełnione przestępstwo, kto jest sprawcą przestępstwa lub 

dążenia do ujęcia oznaczonej osoby jako podejrzanego. Jest to bowiem domeną 

śledztwa (dochodzenia).   

Czyniąc rozważania na temat treści art. 307 k.p.k. Autor wyróżnił  

postępowanie sprawdzające (art. 307 § 1-3 k.p.k.) oraz czynności 

sprawdzające (art. 307 § 5 k.p.k.). Dokonując takiego podziału przyjął, iż  

„sprawdzenie własnych informacji” w trybie § 5 należy do postępowania 

sprawdzającego, ale w odmiennej formie.  Okolicznością – jak wskazuje Autor  - 

„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 
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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 zastosowania 30 dniowy 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 dynamizującą, tak aby nie doprowadzić 

do negatywnych skutków w wyniku nadmiernej zbędnej zwłoki” (s. 92). Jest to 

spostrzeżenie trafne. Wszak bowiem  - jak dodaje Doktorant - „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). Warto również 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”. 

Interesujące, a jednoczenie wręcz nowatorskie rozważania odnoszą się do 

analizy czynności sprawdzających w kontekście zasad procesu karnego tj. zasady 

prawdy materialnej, zasady obiektywizmu, zasady ścigania z urzędu, zasady 

legalizmu, zasady oportunizmu oraz zasady bezpośredniości. 

Z kolei rozwinięcia wymaga myśl wypowiedziana przez Autora, że 

„Wyjątkowo niejasna jest relacja tych czynności do postępowania karnego 

oraz czynności operacyjno-rozpoznawczych” (s. 79). Ze wszech miar zgadzam 

się z Autorem. Bezspornie, charakter czynności sprawdzających budzi w doktrynie 

liczne kontrowersje. Przykładowo R. A. Stefański stoi na stanowisku, że w toku 

postępowania sprawdzającego nie przeprowadza się czynności operacyjno-

rozpoznawczych, ponieważ przeprowadza się je w oparciu o Kodeks postępowania 

karnego, a ich celem jest wykrycie faktów wskazujących na uzasadnione podejrzenie 
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popełnienia przestępstwa lub też stwierdzenie okoliczności uzasadniających 

odmowę wszczęcia śledztwa (dochodzenia). Wydaje się jednak, że stanowiska 

przewidujące, że sprawdzenie faktów przez organ procesowy w związku 

z otrzymanym zawiadomieniem o przestępstwie następuje poprzez realizację 

czynności operacyjno-rozpoznawczych, są jednak liczniejsze (zob. np. T. Grzegorczyk, 

Wykorzystywanie i przekształcanie materiałów operacyjnych w materiał dowodowy w 

postępowaniu karnym, (w:) Przestępczość zorganizowana. Świadek koronny. 

Terroryzm. W ujęciu praktycznym, pod red. E. Pływaczewskiego, Kraków 2005, s. 223;  

A. Taracha, Czynności operacyjno-rozpoznawcze. Aspekty kryminalistyczne i 

prawnodowodowe, Lublin 2006, s. 14; A. Posytek, Wartość dowodowa czynności 

operacyjno-rozpoznawczych, Prok. i Pr. 2011, nr 3, s. 26). Po lekturze dalszych 

wywodów Autora (zwłaszcza na stronach 163-176) nie jestem w stanie, w sposób 

pełny ustalić, w jakim zakresie czynności operacyjno-rozpoznawcze mogą zostać 

wykorzystane w postępowaniu sprawdzającym. Również dalsze stwierdzenie 

Doktoranta mówiące, że „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), co znaczy? To 

stwierdzenie. Jednakże fakt odformalizowania wymogów takich czynności 

pociąga za sobą jednoznaczną konstatację, że czynności w omawianym 

przepisie, poza czynnościami o charakterze protokolarnym , mają 

ograniczoną moc dowodową” (s. 186), nie jest w pełni czytelna. 

2.3. Rozdział III poświęcony został źródłom czynności sprawdzających. 

W rozdziale tym zostały szeroko omówione źródła wiedzy o przestępstwie ze 

szczególnym uwzględniłem zawiadomienia oraz pozyskania informacji własnych. 

Pogłębione rozważania Autor czyni także na temat anonimowego zawiadomienia o 

przestępstwie.  Słusznie on wskazuje, że każde zgłoszenie, w tym anonimowe, musi 
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być sprawdzone. Organy ścigania nie muszą ustalać autora takiego zawiadomienia. 

Muszą jednak sprawdzić informacje o popełnieniu przestępstwa w nim zawarte.  W 

razie niepotwierdzenia się okoliczności wskazanych w treści anonimowego 

zawiadomienia pozostawia się je bez biegu, nie wydając postanowienia o odmowie 

wszczęcia śledztwa (dochodzenia), gdyż odmowa może być reakcją na złożone 

zawiadomienie o przestępstwie.  

Autor poprawnie rekonstruuje źródła czynności sprawdzających. Jedynie w 

przypadku samooskarżenia zastanawiąjący się passus na temat prawa do milczenia 

(s. 161). Wydaje się, że prawo to nie ma wiele wspólnego z samooskarżeniem, skoro  

informacja o przestępstwie, pochodząca z samooskarżenia, stanowi wyraz jego 

aktywności, zaś milczenie osoby jest wyrazem pasywności. 

2.4. W kolejnych rozdziałach (IV – V) zajął się Doktorant zagadnieniami  

związanymi z warunkami prowadzenia czynności sprawdzających oraz formą i 

trybem tych czynności.  Analiza w ramach obu rozdziałów jest zasadniczo poprawna. 

Nasuwa się jednak pytanie, dlaczego w ramach prezentacji warunków prowadzenia 

czynności sprawdzających Autor pominął wskazanie, czy podjęcie postępowania 

sprawdzającego jest fakultatywne czy może obligatoryjne. Za pierwszą opcją 

przemawia zawarty w art. 307 § 1 k.p.k. zwrot: „Jeżeli zachodzi potrzeba, 

można”, który można odczytywać w ten sposób, że czynności sprawdzające 

można przeprowadzić, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Może też – za M. 

Abramek – twierdzić, że czynności sprawdzające mają charakter obligatoryjny; 

obowiązek ich przeprowadzenia powstaje, gdy zachodzi rzeczywista taka potrzeba. 

U podstaw takiej interpretacji ww. Autora legła zasada legalizmu, z której wynika 

konieczność zabezpieczenia interesu publicznego w ściganiu wszystkich przestępstw 

oraz niedopuszczenia do wszczynania bezpodstawnych postępowań 

przygotowawczych, co prowadzi przede wszystkim do zabezpieczenia interesu 

obywatela (por. M. Abramek, Postępowanie sprawdzające jako mechanizm 
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selekcyjny w procesie karnym, PS 2019, nr 6, s. 80). Chciałbym poznać stanowisko 

Doktoranta w tej kwestii, gdyż nie znalazłem go w recenzowanej rozprawie.  

Doktorant przychyla się do poglądu wypowiedzianego w jednym z 

orzeczeń orzecznictwie Sądu Najwyższego (z 4 maja 2016 r.), iż właściwym 

sposobem na uzupełnienie brakujących informacji jest instytucja rozpytania. 

Czynność ta – Jego zdaniem - 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 (s. 

205). Autor rozprawy nie dostrzega jednak, że stanowisko to de facto 

sprowadza się do odbierania informacji o sprawie od świadków i utrwalania 

ich w notatce urzędowej, na której treść nie mają oni wpływu, gdyż nie 

odczytują jej i nie podpisują, jak to ma miejsce w przypadku protokołu 

przesłuchania świadka. Postępowanie takie kłóci się wyraźnie z wyrażonym w 

art. 174 k.p.k. zakazem zastępowania treści protokołu notatką urzędową. 

Mając powyższe na uwadze należałoby przyjąć, że rozpytanie jest możliwe, o 

ile nie będzie stanowić namiastki przesłuchania, lecz będzie wskazywało na 

jakie okoliczności rozpytani mogliby ewentualnie zostać przesłuchani. Takie 

stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów powszechnych. W 

jednym z wyroków Sąd Apelacyjny w Lublinie wskazał że: „Notatka urzędowa 

sporządzona z rozmowy z osobą, która winna zostać przesłuchana w 

charakterze świadka, nie może zostać ujawniona i wprowadzona do procesu 

jako dowód, nawet w sytuacji, gdy osoba ta nie może już zostać przesłuchana 

w tym charakterze, albowiem na przeszkodzie temu stoją przepisy art. 174 

k.p.k. w zw. z art. 143 § 1 pkt 2 k.p.k. oraz art. 393 § 1 k.p.k.” (por. Wyrok SA w 

Lublinie z 10 stycznia 2006 r., II Aka 284/05, KZS 2006, z. 6, poz. 98, OSN 

Prok. i Pr. 2006, nr 7–8, poz. 31; podobnie postanowienie SN z 4.05.2016 r, III 
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KK 334/15, LEX nr 2044481).  Notatki funkcjonariuszy Policji sporządzane w 

warunkach art. 143 § 2 zd. II k.p.k. mogą dotyczyć jedynie kwestii o 

drugorzędnym znaczeniu, niewymagających sporządzania protokołu, i nie 

mogą stanowić podstawy do ustalenia, że okoliczności i fakty w nich opisane 

w rzeczywistości się zdarzyły, jeżeli nie ma innych dowodów potwierdzających 

dane w nich zawarte. Ujawnienie na rozprawie treści notatki wykraczającej 

poza zakres obowiązkowego protokołowania obraża przepisy art. 143 k.p.k. i 

art. 393 § 1 k.p.k. Notatka urzędowa może jedynie wskazywać czynności 

sporządzającego notatkę, a jej stwierdzenia mogą dotyczyć tylko kwestii 

procesowych, a nie merytorycznych, w toczącej się sprawie.  

 Autor rozprawy sporo miejsca poświęca rodzajom czynności 

sprawdzających.  Zasadnie wskazuje, że przesłuchanie w charakterze świadka 

osoby zawiadamiającej o przestępstwie może mieć miejsce zarówno w 

sytuacji, gdy zawiadomienie zostało złożone na piśmie, jak i po przyjęciu 

zawiadomienia o przestępstwie w formie protokołu. Zastosowanie art. 307 § 

3 k.p.k. powinno mieć miejsce głównie w przypadku, gdy zawiadomienie 

zostało złożone na piśmie, wówczas bowiem przesłuchanie pozwoli wyjaśnić 

nasuwające się wątpliwości. W wypadku ustnego zawiadomienia o 

przestępstwie może to nastąpić w trakcie jego przyjmowania. Czyniąc uwagi 

na temat możliwości sporządzenia wspólnego  protokołu  przyjęcia ustnego 

zawiadomienia o przestępstwie i przesłuchania w charakterze świadka osoby 

zawiadamiającej oraz zamieścić wniosek o ściganie (art. 304a k.p.k.), 

Doktorant trafnie stwierdza, 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” (s. 107). W tym względzie należało 

dodać, że w  wytycznych nr 3 KGP zaleca się, by w postępowaniu 

sprawdzającym uzupełnienia informacji zawartych w zawiadomieniu o 
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przestępstwie przez przesłuchanie w charakterze świadka osoby 

zawiadamiającej dokonać raz, chyba że przed wydaniem postanowienia 

kończącego to postępowanie osoba zawiadamiająca sama zgłosi zamiar 

uzupełnienia swoich zeznań lub taka potrzeba pojawi się w związku z 

informacjami nadesłanymi w ramach uzupełnienia zawiadomienia albo 

innymi czynnościami podjętymi na podstawie danych zawartych w 

zawiadomieniu o przestępstwie (§ 6 ust. 2 wytycznych nr 3 KGP  z dnia 30 

sierpnia 2017 r.). 

Doktorant wskazuje, że czas trwania postępowania sprawdzającego 

został określony terminem instrukcyjnym (s. 257). Podziela zatem stanowisko 

dominujące w doktrynie procesu karnego. Nie jest to stanowisko jedyne. 

Występują bowiem poglądy mówiące, że termin 30-dniowy jest terminem 

stanowczym dla organów procesowych, o czym wypadało wskazać w 

rozprawie. 

W zakresie analizy dotyczącej czasu trwania postępowania 

sprawdzającego Doktorant trafnie stwierdza, że termin  30-dniowy nie dotyczy 

czynności podejmowanych przez organy ścigania, które sprawdzają własne 

informacje o przestępstwie. Czynności sprawdzające tego rodzaju mają odrębną 

podstawę faktyczną, którą jest przypuszczenie, że popełniono przestępstwo.  Mimo 

takiego stanu rzeczy, zgodzić się należy z Doktorantem, że sprawdzenie informacji 

własnych nie może toczyć się z naruszeniem zasad koncentracji czy szybkości 

postępowania. Niewątpliwie „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 
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procesowych ale również sprawne i skutecznie działanie organów ścigania” 

(s. 259). 

2.5. Ostatni rozdział pracy został poświęcony zakończeniu 

postępowania sprawdzającego. W ramach tej części rozprawy przedstawiono 

wszystkie możliwości związane z zakończeniem postępowania 

sprawdzającego, tj. podjęciem decyzji o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, 

jak i wydaniem postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa lub 

dochodzenia, jeżeli prowadzone czynności sprawdzające nie pozwoliły na 

wyjaśnienie wątpliwości co do wszczęcia śledztwa lub dochodzenia.  W zakresie 

ostatniego wątku wypadało dodać, że wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia 

śledztwa (dochodzenia) nie znosi zakazu ne bis in idem. Stąd uzyskanie nowych 

danych lub odmienna ocena danych już posiadanych nie powoduje, że prokurator 

wydaje na podstawie art. 327 § 1 k.p.k. postanowienie o podjęciu na nowo 

postępowania, w którym uprzednio wydano postanowienie o odmowie wszczęcia 

śledztwa (dochodzenia).     

  

VI. Konkluzja  

  

Wszystkie zaprezentowane powyżej elementy i uwagi składają się na 

pozytywną ocenę przedłożonej do recenzji rozprawy doktorskiej Pana mgra Michała 

Sędzińskiego pt. „Czynności sprawdzające a proces karny, Sosnowiec 2021, ss. 316. 

Praca ta – pomimo tego, że ma również pewne słabsze strony – bardzo dobrze 

świadczy zarówno o ogólnej erudycji Autora, jak i Jego kompetencjach badawczych. 

Nawet jeśli w zakresie niektórych wątków zostały wyrażone tezy kontrowersyjne, nie 

sposób w nich nie dostrzec znakomitego zaczynu dalszej pogłębionej dysputy 

naukowej na najwyższym poziomie.    

Wyrażam przekonanie, że rozprawa Pana mgra Michała Sędzińskiego stanowi 

oryginalne rozwiązanie zakreślonego w niej problemu badawczego i w pełni 

odpowiada wymaganiom sformułowanym w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 



2003   r.   o   stopniach   naukowych   i  tytule   naukowym   oraz   o   stopniach   i  tytule  w

zakresie  sztuki  (tj.:  Dz.  U.  2017  r.,  poz.1789) w  zw.  z  art.179  ust.1   ustawy z  dnia  3

Iipca  2018  r.  -Przepisy  wprowadzaj.ace  ustawe  -Prawo  o  szkolnictwie  wyzszym  i

nauce (Dz.  U. z 2018  r.,  poz.1669 ze zm.),

z#sei^vrtyfii__
/ prof.  dr hab. Andrzej Sakowicz /
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