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I Uzasadnienie wyboru tematu .

Przedmiotowa  problematyka  dotyka  jednej  z  form  postępowania  regulowanego  przez  przepisy

prawa karnego  procesowego  i  z  racji  tego  temat  pracy  może wydawać  się  atrakcyjny.  Jest  on

zakrojony na tyle precyzyjnie i wąsko, że możliwe jest dokonanie pełnej i dogłębnej analizy tematu

w tym przedstawienie konkretnych rozwiązań, a jednocześnie z drugiej strony jest on uwikłany nie

tylko w złożoną problematykę procesu karnego ale również w całe spektrum zagadnień z innych

gałęzi prawa. 

Pośród problemów prawa karnego procesowego tytułowe zagadnienie należy do jednego z bardziej

pasjonujących z uwagi na problematykę interpretacyjną właściwego umiejscowienia postępowania

sprawdzającego ale również spory w doktrynie czy takowe postępowanie stanowi pierwszą fazę

procesu karnego bądź jest jeszcze poza procesem karnym jako faza poprzedzająca. Problematyka

spornego  umiejscowienia  postępowania  sprawdzającego  nie  jest  jedyną  która  dotyka  wskazane

postępowanie. Fakt umiejscowienia będzie również determinował czy postępowanie sprawdzające

będzie podlegało zasadom procesu karnego bądź regułom pozaprocesowym? W związku z tą sporną

dziedziną  pojawia  się  nurtujące  pytanie  jaką  funkcję  i  rolę  względem  procesu  karnego  pełni

postępowanie sprawdzające? 

Warto również wskazać że  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.

Kolejną kwestią jest rozróżnienie czynności wskazanych w  art.  307 § 1 k.p.k. i  z art.  307 § 5

k.p.k. . Mianowicie czynności przewidziane w § 1 mają odmienny charakter od tych które są

regulowane w § 5. 

Referowana  praca  doktorska  stanowi  zatem  w  zamierzeniu  syntezę  zagadnień  związanych  z

postępowaniem sprawdzającym w prawie karnym procesowym, omawiającą rozwiązania prawne od

strony modelowej. Oznacza to, że praca skupia się na zrekonstruowaniu i analizie postępowania

sprawdzającego jako elementu procesu karnego z perspektywy modelu tego procesu.  W związku z

powyższym  należy  stwierdzić  że  przedmiotowe  zagadnienie  wykracza  poza  zakres  natury

doktrynalnej  ale  również  przyjmuje  charakter  sfery  praktycznej  kierując  się  na  wyjaśnienie

wątpliwych  kwestii  w  zakresie  odpowiedniego  sklasyfikowania  postępowania  sprawdzającego.

Właściwa klasyfikacja  w/w postępowania ale  również jego umiejscowienie będzie pociągało za
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sobą tworzenie pewnego spektrum praw i  obowiązków zarówno uczestników postępowania ale

również  organów  je  prowadzących.  Dla  analizy  takiej  nieodzowne  wydaje  się  rozpoznanie  tła

postępowania sprawdzającego ale również przygotowawczego.

Powyższe  zakresy  rozprawy  wyjaśniają  ukształtowanie  jej  tytułu  w  brzmieniu  „Postępowanie

sprawdzające,  a  proces  karny”.  Rozpoczynając  pracę  miałem  przeświadczenie  o  istniejącej

potrzebie kompleksowego opracowania problematyki postępowania sprawdzającego. W toku pracy

nad  tekstem  moje  przeświadczenie  przekształcało  się  stopniowo  w  pewność.  Dotychczas

doktrynalne  rozważania  w  dziedzinie  postępowania  sprawdzającego  zawierają  w  swej  treści

sprzeczności  w związku z tym należało dokonać nowego jasnego i  pełnego usystematyzowania

danej dziedziny. 

II Uwagi o metodzie .

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
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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

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.

III Tezy i pytania badawcze pracy doktorskiej. 

Jakkolwiek  zagadnienia  metodologiczne  pracy  przeplatają  się  z  jej  głównymi  tezami  i

postawionymi pomocniczymi pytaniami badawczymi (bowiem część z nich jest efektem przyjętych

założeń  metodologicznych),  w  pierwszej  kolejności  należy  przedstawić  te  właśnie  kluczowe  z

perspektywy przedsięwzięcia naukowego zagadnienia, stanowiące badawczy cel i sens opracowania

pracy doktorskiej. Postanowiono kilka tez . 

Pierwsza  z  nich  determinuje  konstrukcję  i  kierunek  pracy doktorskiej  i  odnosi  się  do  tego,  że

zmiany legislacyjne oraz praktyka w dziedzinie postępowania karnego wykształciły nowy obraz

czynności  sprawdzających,  które  mają  charakter  nieprocesowy  oraz  są  podporządkowane

regułom celowości  i  skuteczności.  Tezę  tę  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

5



ścigania, a także zajmowaniem się sprawami niemającymi ku temu żadnych podstaw prawnych

i faktycznych. 

Druga teza postawiona w rozprawie doktorskiej głosi, iż 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. 

 Trzecia  teza  pracy  odnosi  się  konkretnie  do  tego,  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.

Czwarta  teza  pracy,  że  czynności  z  art.  307  §  1  k.p.k.  i  z  art.  307  §  5  k.p.k.  uzasadniają

dokonanie  rozróżnienia  pomiędzy  postępowaniem  sprawdzającym  w  ogóle,  a  czynnościami

sprawdzającymi.

Obok  powyższych,  wiodących  tez  rozprawy,  sformułowano  szereg  następujących  pytań

badawczych o charakterze pomocniczym: 

1)  jaka  jest  relacja  postępowania  sprawdzającego  do procesu  karnego?  Jakie  są  przesłanki  ale

również zadania przedmiotowych postępowań?

2)  gdzie  kształtuje  się  granica  pomiędzy  postępowaniem  sprawdzającym  a  postępowaniem

przygotowawczym? Gdzie postępowaniem sprawdzające się kończy i automatycznie postępowanie

przygotowawcze rozpoczyna swoje stadium?

3)  jaka  jest  geneza,  relacja  oraz  zależności  pomiędzy  uzasadnionym  przypuszczeniem  oraz

uzasadnionym  podejrzeniem?  Czy  są  to  pojęcia  precyzyjne  lub  nieostre  i  kto  dokonuje  ich

interpretacji?

4) czy czynności  z art. 307 § 1 k.p.k. oraz art. 307 § 5 k.p.k. mają tożsamy charakter? Jakie są

podstawy  prawne  jak  i  faktyczne  podejmowanych  czynności  na  podstawie  wskazanych

przepisów? Czy organy prowadzące czynności  z art. 307 § 1 k.p.k. oraz art. 307 § 5 k.p.k. są

uprawnione do dokonywania tożsamych zachowań?

5)  jaka  jest  istota  postępowania  sprawdzającego  ?  I  jakie  gwarancje  te  postępowanie  jest

zobligowane do zapewnienia?

6) jakie problemy interpretacyjne wiążą się z postępowaniem sprawdzającym?

7) jakie czynności są zarezerwowane dla przedmiotowego postępowania a jakie są zabronione

na gruncie regulacji art. 307 k.p.k.

8) jaki jest aktualny stan prawny w zakresie postępowania sprawdzającego?
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IV Struktura pracy .

Odnosząc się  do objętości  pracy to  wydaje się być stosunkowo obszerna gdyż obejmuje około

270/306  stron.  Zostało  to  wymuszone  poprzez  szerokie  potraktowanie  wszystkich  aspektów

związanych  z  problematyką  postępowania  sprawdzającego  ugruntowanego  w  kodeksie

postępowania karnego. 

Praca  została  podzielona  na  sześć  rozdziałów  poświęconych  strukturze  prawnej  oraz

poszczególnym aspektom postępowania sprawdzającego .

Rozdziały  pracy  zostały  podzielone  na  mniejsze  jednostki  redakcyjne  w  związku  z  czym

jednoznacznie można wskazywać na czterostopniową strukturę pracy. 

W związku z charakterem i wymiarem pracy, niejednokrotnie posługiwałem się technika odesłań w

celu uniknięcia zbędnych powtórzeń. 

Praca  zawiera  również  wykaz  skrótów,  bibliografię  oraz  wykaz  aktów  prawnych  ale  również

orzecznictwo . 

Wykaz orzecznictwa czy aktów prawnych mających znaczenie i wykorzystanych w pracy z całą

pewności będzie dawał możliwość samodzielnego spojrzenia na przedmiotowe zagadnienie poprzez

bezpośrednie  wskazanie  materiału  źródłowego  ale  też  będzie  pomocne  dla  czytelnika  podczas

zapoznawania się z treścią pracy. Powyższe będzie również służyć uwiarygodnieniu autora pracy. 

Elementami  spinającymi  pracę  jest  wstęp  w  którym  sformułowano  cele  badawcze  pracy  oraz

metodologię oraz zakończenie składające się z przeglądu rozdziałów oraz wykazanych wniosków

wynikających z przeprowadzonych rozważań.
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V Przegląd treści poszczególnych rozdziałów .

 

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

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. 
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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 medialne czy anonimowe które nie

dają formalnie możliwości zainicjowania postępowania przygotowawczego. 

VI Podsumowanie. 

Celem  dysertacji  było  podjęcie  próby  wykazania  relacji  pomiędzy  postępowaniem
sprawdzającym a postępowaniem przygotowawczym jako fazą procesu karnego. 

W wyniku szerokiej analizy ugruntowano twierdzenie, że zmiany legislacyjne oraz

praktyka  w  dziedzinie  postępowania  karnego  wykształciły  nowy  obraz  czynności

sprawdzających,  które  mają  charakter  nieprocesowy  oraz  są  podporządkowane  regułom

celowości i skuteczności. Takie założenie wspiera stwierdzenie, iż czynności sprawdzające

pełnią  służebną  rolę  względem  postępowania  karnego.  Dzięki  realizacji  tych

nieprocesowych  czynności  dochodzi  do  wielu  wymiernych  korzyści,  wśród  których

wymienić  można  w  szczególności  dążenie  do  eliminacji  spraw,  które  oparte  są  na
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nieprawdziwych  informacjach  czyli  zapobieżenie  nadmiernego  zaangażowania  organów

ścigania. Należy również wskazać że 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 . Należy podkreślić że prawidłowe stosowanie procedury przewidzianej w  art.

307  k.p.k.  daje  niezmierne  korzyści  w  dalszych  etapach  postępowania  karnego.  Warto

wskazać również pewną nadzieję że organy ścigania będą w pełny sposób wykorzystywały

potencjał którym legitymuje się postępowanie sprawdzające w rzeczywistości procesowej. 
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