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Wst p 

wiadek jest podstawowym ród em dowodowym w polskim procesie, zarówno 

karnym jak i cywilnym. Proces karny, oparty na zasadzie prawdy materialnej (art. 2 § 

2 k. p. k.), korzystaj c w bardzo du ym zakresie z zezna wiadków, musi dba  o to, 

by zapewni  sobie zeznania maksymalnie prawdziwe. 

W zakresie podstawowym, instrumentem zapewnienia prawdziwo ci zezna  jest 

istnienie w kodeksie karnym 1997 typu przest pstwa fa szywych zezna . 

Odpowiedzialno  za to przest pstwo zale y od tego, czy wiadek zosta  uprzedzony 

o odpowiedzialno ci karnej. Przepis karny odnosi si  nie tylko do zezna wiadka  

w procesie karnym lub cywilnym, sk adanych przed s dem, a w post powaniu 

karnym tak e przed organem prowadz cym post powanie przygotowawcze, ale 

równie  do zezna  sk adanych w innym post powaniu prowadzonym na podstawie 

ustawy, np. w post powaniu administracyjnym. 

Przest pstwo fa szywych zezna  jest przest pstwem przeciwko wymiarowi 

sprawiedliwo ci, a penalizacja takiego zachowania uzasadniona jest naruszeniem 

dobra wymiaru sprawiedliwo ci, jakim jest niezak ócona umy lnym dzia aniem 

mo liwo  ustalenia prawdy o przebiegu i okoliczno ciach czynu zarzucanego 

sprawcy. 

Strona przedmiotowa przest pstwa fa szywych zezna  polega na zeznaniu 

nieprawdy lub zatajeniu prawdy. Zeznanie nieprawdy jest rzecz  do  oczywist   

i polega na powiedzeniu w toku post powania nieprawdy o przebiegu 

inkryminowanego zdarzenia lub okoliczno ciach podmiotowych po stronie sprawcy. 

Zatajenie prawdy jest bardziej skomplikowane i musi polega  nie na zwyk ej 

nieuprawnionej odmowie z enia zeznania lecz na takiej odmowie, która wprowadza 

w b d wymiar sprawiedliwo ci, np. wiadek, sk adaj c zeznanie, mówi pewne rzeczy 

a o innych nie wspomina, lub zataja pewne wa ne informacje, albo mówi c  

o pewnych faktach nie wspomina o innych. Odmowa z enia zeznania, je eli 

wiadek nie jest do tego uprawniony, mo e by  rozpatrywana w kategoriach kar 

porz dkowych przewidzianych w kodeksie post powania karnego (art. 287 §1 k.p.k.) 

i nie mo e by  uznana za dzia anie przest pne, mieszcz ce si  w zakresie regulacji 
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art. 233 k.k.. Art. 287 k.p.k. okre la to zdarzenie s owami „bezpodstawnie uchyla si  

od z enia zeznania (…)”. 

Oczywi cie umieszczenie w kodeksie karnym przest pstwa fa szywych zezna  

chroni wymiar sprawiedliwo ci, nie chroni natomiast wiadka, a wr cz przeciwnie, 

wymaga od niego mówienia prawdy bez wzgl du na okoliczno ci (tak e strach przed 

zemst  obci onej jego zeznaniami osoby). Na ewentualno , gdy inne okoliczno ci 

zostaj  uznane za wa niejsze, a co najmniej równie wa ne spo ecznie jak ustalenie 

prawdy w procesie, prawo przewiduje zakazy dowodowe, pozwalaj ce wiadkowi na 

odmow  z enia zeznania, ale nie pozwalaj ce na zeznawanie nieprawdy. I tak np. 

zakaz dowodowy nie pozwalaj cy na egzekwowanie od osoby najbli szej obowi zku 

zeznawania uzasadniony jest poszanowaniem przez prawo uczu  osób najbli szych. 

Kolejnym przepisem karnym, który mo e by  brany pod uwag  przy ochronie 

wiadka jest art. 245 k. k. Jest to równie  przest pstwo przeciwko wymiarowi 

sprawiedliwo ci, którego podmiotem nie jest jednak sam wiadek lecz inna osoba, 

która usi owa a wywrze  wp yw na jego zeznania. Wywieranie wp ywu na wiadka  

w zwi zku z jego rol  w post powaniu mo e polega  na u yciu przemocy lub gro by 

bezprawnej celem nak onienia go do niesk adania zezna  lub do sk adania zezna  

nieprawdziwych. 

Wreszcie pewne znaczenie dla tej kwestii mo e mie  art. 246 k.k., który penalizuje 

zachowania funkcjonariusza publicznego lub osoby dzia aj cej na jego polecenie 

maj ce na celu uzyskanie okre lonych zezna  (…) przez stosowanie przemocy, 

gro by bezprawnej lub przez zn canie si  fizyczne lub psychiczne w inny sposób. 

Analiza tej kwestii nie zosta a obj ta opracowaniem, bowiem dotyczy bezpiecze stwa 

wiadka w stosunkach z funkcjonariuszami organów cigania, co stanowi zupe nie 

inne zagadnienie. 
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I. Hipotezy badawcze 

Poszukiwanie wskazówek do badania zjawiska wywierania bezprawnego wp ywu na 

zeznania wiadka (na decyzj  o ich sk adaniu lub niesk adaniu lub na ich 

prawdziwo ) obj o mi dzy innymi pilota ow  analiz  akt spraw karnych  

o przest pstwo fa szywych zezna . 

Jedn  z hipotez badawczych by o to, e w post powaniach karnych o przest pstwa 

fa szywych zezna  mo e pojawi  si  w tek bezprawnego1 wp ywu innych osób na 

wiadka celem sk onienia go do z enia zezna  fa szywych. Hipoteza ta nie 

potwierdzi a si  jednak, w adnej z analizowanych spraw nie pojawi  si  w tek 

enia fa szywych zezna  pod wp ywem strachu lub bezprawnego nak aniania 

przez inn  osob . 

Zbadano pi  spraw karnych, w których postawiono zarzut z art. 233 k.k., 

zako czonych w 2013 roku w S dzie Rejonowym Warszawa-Wola w Warszawie. 

By y to wszystkie sprawy o to przest pstwo zako czone wyrokiem w tym s dzie  

w 2013 roku. Wszystkie sprawy zako czy y si  skazaniem (jedna z nich w trybie art. 

335 k.p.k.), wszystkie kary pozbawienia wolno ci orzeczono z warunkowym 

zawieszeniem ich wykonania. Dwie z badanych spraw dotyczy y z enia fa szywych 

zezna  w sprawie dochodów osobistych (jedna w post powaniu podatkowym, druga 

celem uzyskania zasi ku). W pozosta ych sprawcy podawali nast puj ce powody 

enia fa szywych zezna : jeden oskar ony zezna , e to on prowadzi  samochód, 

poniewa  chcia  chroni  brata (brat prowadzi  po alkoholu i nie mia  prawa jazdy);  

w drugiej sprawie oskar ony zezna  fa szywie, e nie kupowa  narkotyków, bo ba  si  

odpowiedzialno ci karnej; w trzeciej oskar ony zezna  nieprawd  w zwi zku  

z katastrof  na budowie, bo chcia  unikn  p acenia odszkodowania 

pokrzywdzonemu. W ramach sprawdzania tej samej hipotezy poddano badaniu 16 

spraw o przest pstwo z art. 233 k.k. (fa szywe zeznania), zako czonych wyrokiem  

                                            
1 Osoby postronne mog  wywiera  legalnie wp yw na pewne decyzje wiadka dotycz ce jego zezna  
– mog  np. sk ania  osob  najbli sz  dla oskar onego lub wspó sprawc  do odmowy z enia 
zeznania w ramach przys uguj cych takiej osobie uprawnie  procesowych (art. 182 k.p.k.). 
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w 2013 roku, nades anych przez inne s dy warszawskie. Sprawy te pochodzi y  

z nast puj cych s dów rejonowych: 

 Praga-Po udnie – 2 sprawy z zarzutem pope nienia przest pstwa z art. 232 

k.k., 

 Mokotów – 5 spraw, 

oliborz – 5 spraw, 

 Praga-Pó noc – 4 sprawy. 

W 11 sprawach czyn zakwalifikowany z art. 233 k.k. by  jedynym zarzutem 

postawionym oskar onemu w akcie oskar enia. W dwóch przypadkach postawiono 

oskar onemu zarzut pope nienia czynu z art. 232 § 1 k.k. (wywieranie wp ywu na 

czynno ci s du przemoc  lub gro  bezprawn ). Czyny polega y na przekazaniu 

telefonicznej informacji o pod eniu bomby w gmachu s du. Sprawy te uznano za 

nades ane omy kowo. W trzech przypadkach zarzuty pope nienia czynu z art. 233 

postawiono obok zarzutów pope nienia czynów z art. 238 k.k. (zawiadomienie  

o przest pstwie niepope nionym). 

Analizie poddano zatem 14 spraw.  

Sprawcy podawali nast puj ce motywy z enia fa szywych zezna : 

 Ch  osi gni cia korzy ci maj tkowej – 3 przypadki, 

 Ch  osi gni cia innej korzy ci – 2 przypadki, 

 Ch  uchronienia siebie lub innej osoby przed odpowiedzialno ci  karn  – 6 

przypadków, 

 Ch  unikni cia kompromitacji lub innej dolegliwo ci – 3 przypadki. 

Motywy podawane przez sprawców wydaj  si  do  typowe. Ch  osi gni cia 

korzy ci maj tkowej polega a w jednym przypadku na zamiarze uzyskania zasi ku  

w oparciu o fa szywe zeznanie co do dochodów, w jednym na fa szywym zg oszeniu 

kradzie y samochodu. W trzeciej sprawie oskar ony nie precyzowa , na czym mia a 

polega  spodziewana korzy  maj tkowa. Inn  korzy ci , jak  chcia  uzyska  jeden 
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ze sprawców, by o otrzymanie wtórnika prawa jazdy, w drugim przypadku sprawca 

nie sprecyzowa  na czym mia aby polega  oczekiwana korzy  osobista. 

W dwóch sprawach oskar ony dzia  w celu uchronienia si  przed 

odpowiedzialno ci  karn  (z przekroczeniem granicy prawa do obrony). W jednej 

sprawie fa szywie zawiadomi , e ukradziono mu samochód i z  w tej sprawie 

fa szywe zeznania, a naprawd  porzuci  samochód, którym potr ci  uprzednio 

pieszego (zarzuty z 233 i 238 k.k.). W drugiej sprawie sprawca przest pstwa 

prowadzenia samochodu w stanie nietrze wo ci nak ania  (pod ega ) wiadka do 

enia fa szywych zezna , e samochód prowadzi a inna osoba. Nak aniany z  

fa szywe zeznania, a nast pnie je odwo . 

W czterech sprawach motywem dzia ania sprawcy przest pstwa fa szywych zezna  

by a ch  uchronienia innej osoby przed odpowiedzialno ci  karn  (kolegów, 

prze onego, brata). 

Wreszcie motyw w postaci ch ci unikni cia kompromitacji lub innej dolegliwo ci 

polega  na: ch ci ukrycia przed ojcem utraty drogiego aparatu telefonicznego (zarzut 

zawiadomienia o przest pstwie niepope nionym – 238 k.k. i z enia fa szywych 

zezna  – 233 k.k.); z enie fa szywych zezna  celem ukrycia przed pracodawc  

utraty aparatu fotograficznego stanowi cego w asno  pracodawcy; wreszcie ch ci 

ukrycia, e sprawca utraci  pieni dze pij c wódk  z kobiet  (zarzut z enia 

fa szywych zezna  i zawiadomienia o przest pstwie niepope nionym). 

W adnej z badanych spraw nie pojawi  si  w tek sk adania fa szywych zezna   

z powodu presji wywieranej na sprawc  przez inn  osob , w tym przez osob , która 

chcia a dzi ki fa szywym zeznaniom unikn  odpowiedzialno ci karnej. 

Zatem i to badanie pilota owe potwierdzi o, e analiza akt spraw karnych o fa szywe 

zeznania nie dostarczy materia u do zbadania wywierania nielegalnego wp ywu na 

wiadka poprzez jego zastraszenie. Nawet w tych sprawach, w których sprawca 

przest pstwa z enia fa szywych zezna  jako motyw podawa  ch  uchronienia 

innej osoby przed odpowiedzialno ci  karn , nie mo na by o dopatrze  si  elementu 

zastraszenia. 
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Kolejn  hipotez  by o to, e w ród spraw karnych kwalifikowanych z art. 245 k.k. s  

takie, w których pojawia si  element  zastraszania wiadka, które pozostawia lad  

w postaci d ej trwaj cej utraty poczucia bezpiecze stwa. Przest pne nak anianie 

polega na u yciu gro by bezprawnej (zgodnej z definicj  z art. 115 § 12 k.k.), 

przemocy lub naruszeniu nietykalno ci cielesnej w celu wywarcia wp ywu na wiadka 

(lub bieg ego, t umacza, oskar yciela lub oskar onego). Przepis ten stanowi lex 

specialis w stosunku do podstawowych przepisów karnych penalizuj cych gro  

karaln  (art. 190 k.k.) oraz naruszenie nietykalno ci cielesnej (art. 217 k.k.) w tym 

zakresie, w jakim dzia ania sprawcy dotycz wiadka (bieg ego, t umacza, 

oskar yciela lub oskar onego) i w celu wywarcia na nich wp ywu w zwi zku z rol   

w procesie a zagro enie kar  za taki czyn w stosunku do osób wskazanych w art. 

245 k.k. jest wy sze. 

Ta hipoteza równie  si  nie potwierdzi a. 

Badaniu pilota owemu poddano te  sprawy karne z art. 245 k.k. zako czone w roku 

2013 w S dzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi. Spraw takich by o sze . 

W ka dej z nich zarzut pope nienia przest pstwa z art. 245 k.k. by  zwi zany z innym 

zarzutem, przy czym w pi ciu sprawach pokrzywdzonym przest pstwem z art. 245 

by a ta sama osoba, która by a pokrzywdzona tym innym przest pstwem. Wywieranie 

wp ywu na pokrzywdzonego by o bezpo rednio zwi zane z ch ci  sk onienia go do 

wycofania zawiadomienia o przest pstwie lub z enia w sprawie nieprawdziwych, 

korzystnych dla podejrzanego zezna . Zarzuty, z którymi powi zane by o zmuszanie 

wiadka, to w dwóch sprawach zarzut pope nienia rozboju (280 § 1 k.k.), w dwóch 

innych zarzut zn cania si  nad rodzin  (207 §1 k.k.), w jednej gro ba karalna (art. 

190 k.k.) i pobicie (art. 158 § 1 k.k.) i w jednej art. 222 § 1 k.k. (naruszenie 

nietykalno ci cielesnej funkcjonariusza publicznego). W tej ostatniej sprawie na tle 

walki o prawo do opieki nad dzieckiem (sprawa w S dzie Rodzinnym), ojciec by  

oskar ony o zmuszanie opiekunki dziecka (wynaj tej przez by on ) do z enia 

fa szywych zezna  w sprawie przed S dem Rodzinnym oraz o naruszenie 

nietykalno ci cielesnej interweniuj cych na wezwanie opiekunki funkcjonariuszy 

Policji (art. 222 § 1 k.k.). Prokurator wyst powa  o uznanie za winnego i odst pienie 

od wymierzenia kary. Sprawca zosta   uniewinniony przez s d I instancji od obu 
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zarzutów, a nast pnie uzyska  odszkodowanie za niew tpliwie nies uszne 

zatrzymanie. Z pozosta ych spraw w dwóch przypadkach s d uniewinni  od zarzutu 

pope nienia przest pstwa z art. 245 k.k., skazuj c za inne zarzucane przest pstwa, 

w trzech przypadkach, skazuj c za inne zarzucane czyny, skaza  równie  z art. 245 

na kary 6 miesi cy pozbawienia wolno ci (2 sprawy) i 5 miesi cy (1 sprawa). Jedno 

ze skaza  nast pi o w trybie art. 335 k.p.k. Tak wi c na sze  spraw, zako czonych 

w roku 2013, tylko w jednej wiadek, którego zmuszano do z enia fa szywych 

zezna , nie by  jednocze nie pokrzywdzonym innymi czynami zarzucanymi 

oskar onemu. W jednej z omawianych spraw na wniosek wiadka nast pi o 

zastrze enie danych o miejscu jego zamieszkania w trybie art. 191 § 3 k.p.k..  

W jednej z omawianych spraw na wniosek wiadka nast pi o zastrze enie danych  

o miejscu jego zamieszkania w trybie art. 191 § 3 k.p.k. Pokrzywdzony 

przest pstwem rozboju nie by  wcze niej znany sprawcy. 

Z bada  pilota owych obu kwestii nie wynikn o, by by y to dobre tropy poszukiwa  

materia ów do zidentyfikowania problemu wywierania bezprawnego wp ywu na 

zeznania wiadka. 

Trzecim podj tym tropem by o badanie spraw z art. 245 k.k. na etapie post powania 

przygotowawczego. Wyniki tych obszernych bada  przedstawione zosta y w III 

cz ci opracowania. Dostarczy y one materia u empirycznego dotycz cego nie tylko 

samego zjawiska zastraszania wiadka, ale równie  stosunku organów cigania do 

informacji o fakcie zastraszania wiadków i poszukiwania przez nich ochrony  

w instytucjach powo anych do cigania przest pstw. Tu te  pojawi y si  przypadki,  

w których odmowa cigania lub umorzenie postepowania karnego wydaje si  by  

przedwczesne. 

Wynika z nich równie , e nie mo na w uprawniony sposób mówi  o powa nym 

zagro eniu wiadków wyst puj cych w post powaniach karnych lub cywilnych na 

podstawie analizy przest pstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwo ci, które 

skierowane s  wprost przeciwko osobie wiadka. Zapewne inna mog aby by  ocena 

tej kwestii na podstawie badania akt spraw, w których nast pi a anonimizacja 

wiadka. To jednak e nie by o mo liwe ze wzgl du na klauzule tajno ci tych 

materia ów. 
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Mo na zatem ocenia , e nie tyle istnieje rzeczywiste powa ne zagro enie 

bezpiecze stwa wiadka, ile mamy do czynienia z zagro eniem poczucia 

bezpiecze stwa po stronie wiadków. Obawiaj  si  oni o swoje interesy ( ycie, 

zdrowie, mienie), zagro one przez oskar onych o pope nienie przest pstwa.  

Z przeprowadzonych bada  wynika, e obawa ta dotyka przede wszystkim wiadków 

pokrzywdzonych przest pstwem oraz, e, udaj c si  ze swym problemem do 

organów cigania, nie uzyskuj  nale ytej ochrony. Przyk ady takie omawiane s  w IV 

cz ci opracowania. 

W sposób oczywisty obawa jest najsilniejsza u tzw. wiadków koronnych2. Kwestia ta 

pozostaje jednak poza zakresem prowadzonej tu analizy z tej przyczyny, e to 

zagadnienie ochrony wiadka dotyczy w gruncie rzeczy oskar onych, którzy dla 

potrzeb post powania karnego w pewnych sprawach s  traktowani jako wiadkowie 

na mocy szczególnych przepisów. Bezwzgl dnie musi ich dotyczy  szczególna 

ochrona i za swe wiadczenie na rzecz umo liwienia realizacji pa stwowego prawa 

karania musz  zosta  odpowiednio nagrodzeni. Prawo zapewnia im ochron  

uregulowan  w ustawie o wiadku koronnym, a nagrod  jest unikni cie 

odpowiedzialno ci karnej za pope nione w zorganizowanej grupie przest pstwo lub 

przest pstwa. Nie jest to wi c w gruncie rzeczy ochrona wiadka przed oskar onym 

lecz ochrona cz onka grupy przest pczej, któr  zdradzi , przed zemst . Stanowi to 

zupe nie inny problem ni  ochrona wiadka przed oskar onym, przeciwko któremu 

wiadczy, lub ochrona wiadka, którego zeznanie jest korzystne dla jednej strony 

procesowej w procesie cywilnym, przed zemst  drugiej strony. W tym sensie problem 

wiadka koronnego jest problemem specyficznym, nie maj cym wiele wspólnego  

z ochron wiadka w procesie. 

Dla ochrony wiadków w kodeksie post powania karnego s  szczególne przepisy, 

przede wszystkim dotycz ce mo liwego kontaktu takiego wiadka z oskar onym 

podczas procesu. Jest to art. 390 § 2 k.p.k., który pozbawia oskar onego prawa do 

obecno ci podczas przes uchania wiadka na rozprawie, je eli ta obecno  „mog aby 

oddzia ywa  kr puj co na wyja nienia wspó oskar onego albo na zeznania wiadka 

lub bieg ego.” Zapewne w niewielu przypadkach zastosowanie tego przepisu ma co  

                                            
2 Patrz Ustawa z 25 czerwca 1997 r. o wiadku koronnym, Dz. U. 2012, poz. 1529 (tekst jednolity). 
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wspólnego z kwesti  l ku przed oskar onym, bowiem po powrocie oskar onego do 

sali rozpraw, s dzia ma obowi zek poinformowania go o tym, co si  na sali dzia o 

podczas jego nieobecno ci oraz umo liwienia mu z enia wyja nie  co do 

przeprowadzonych w czasie jego nieobecno ci dowodów (art. 390 § 2 k.p.k.). 

Zeznania s  równie  utrwalone (zapisane) w aktach sprawy, do których oskar ony 

ma dost p. Chodzi wi c bardziej o skr powanie wiadka, któremu chcemy 

oszcz dzi  zawstydzenia wobec oskar onego czy przykro ci zwi zanych  

z komentarzami z jego strony ni  o ochron  bezpiecze stwa osoby wiadka. Temu 

samemu zapewne ma s  przyznanie pokrzywdzonemu, który z  wniosek do 

dania wy czenia jawno ci nawet ca ej rozprawy, które to prawo zapisano w art. 

360 § 2 k.p.k. w postaci bezwzgl dnej „s d wy cza jawno  ca ci lub cz ci 

rozprawy, tak e na danie osoby, która z a wniosek o ciganie.” Jest to ochrona 

przed wtórn  wiktymizacj , jaka mog aby wynikn  z udzia u w jawnej dla 

publiczno ci rozprawie ni  ochrona wiadka. Oskar ony jest przecie  na rozprawie. 

Temu samemu s y prawo z enia przez ka dego wiadka dania o wy czenie 

jawno ci rozprawy na czas jego zezna  (art. 183 § 2 k.p.k.). Przepis wyra nie 

okre la zreszt  przes anki dania „(…) je eli tre  zezna  mog aby narazi  na 

ha  jego lub osob  dla niego najbli sz .”. 

Dalej, wiadek, maj cy obawy o bezpiecze stwo osobiste swoje lub osoby 

najbli szej, mo e zastrzec dane dotycz ce swojego miejsca zamieszkania do 

wy cznej wiadomo ci prokuratora lub s du (art. 191 § 3). wiadek  musi 

uprawdopodobni   obaw   u ycia przemocy lub gro by bezprawnej, która  ma  

zwi zek z jego czynno ciami (to jest z zeznaniami w procesie).  Jest to ochrona do  

fikcyjna. Oskar ony wcze niej czy pó niej dowie si , kim jest wiadek – ustalenie 

miejsca zamieszkania osoby o znanej to samo ci nie jest zbyt trudne. Cz ciej 

zapewne ta tak zwana „ma a anonimizacja” wiadka ma zapobiec rozpowszechnieniu 

si  w domowym lub s siedzkim rodowisku wiedzy o jego udziale w post powaniu 

karnym ni  ograniczy  zagro enie ze strony oskar onego. 
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II. wiadek anonimowy 

Wreszcie w polskim systemie prawa procesowego karnego istnieje instytucja pe nej 

anonimizacji wiadka, uregulowana w art. 184 k.p.k. 

Anonimizacja, w przeciwie stwie do ochrony prawnokarnej, dotyczy tylko wiadka 

zeznaj cego w procesie karnym. S usznie uznano, e wiadek w procesie karnym 

jest znacznie bardziej zagro ony ni  w procesie cywilnym, bo stawka procesu 

karnego jest wy sza – jest ni  wolno  oskar onego. Zarazem uwa a si , równie  

zapewne s usznie, e oskar ony w procesie karnym jest z regu y osob  du o bardziej 

bezwzgl dn  ni  strona w post powaniu cywilnym. Mo e si  to jednak zmieni  

wobec faktu, e w procesach cywilnych, przede wszystkim gospodarczych, stawk  

bywaj  ogromne pieni dze, co mo e powodowa  wzrost bezwzgl dno ci stron. 

Wyra nie wida  równie  w coraz wi kszej liczbie spraw cywilnych bezwzgl dno  

ludzi zaanga owanych w walk  przed s dem w kwestiach rodzinnych (rozwody, 

opieka nad dzieckiem). 

Instytucja wiadka anonimowego przesz a w czasie obowi zywania kodeksu 

post powania karnego z 1998 roku znaczn  ewolucj . 

Ewolucja ta przebiega a w dwóch etapach, pierwszej nowelizacji dokonano  

w 2003 roku3, drugiej w roku 20104. 

Pierwotne brzmienie art. 184 k.p.k. przedstawia o si  nast puj co: 

§ 1. Je eli zachodzi uzasadniona obawa niebezpiecze stwa dla ycia, zdrowia, 

wolno ci albo mienia w znacznych rozmiarach wiadka lub osoby dla niego 

najbli szej s d, a w post powaniu przygotowawczym prokurator, mo e wyda  

postanowienie o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych wiadka. 

W roku 2003 przepis ten zmieniono i uzupe niono kolejnym zdaniem. 

                                            
3 Ustawa z dnia 10 stycznia 2003r. o zmianie ustawy – Kodeks post powania karnego, ustawy – 
Przepisy wprowadzaj ce Kodeks post powania karnego, ustawy o wiadku koronnym oraz ustawy  
o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 20013, nr 17, poz. 155). 
4 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2010, nr  182, poz. 1228). 
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Zmianie uleg  wyt uszczony zwrot, który zamieniono na: o zachowaniu w tajemnicy 
okoliczno ci umo liwiaj cych ujawnienie to samo ci wiadka, w tym danych 
osobowych, je eli nie maj  one znaczenia dla rozstrzygni cia sprawy. 

Oczywi cie, intencj  wprowadzenia instytucji wiadka anonimowego by o od 

pocz tku nie tylko nieujawnienie jego danych osobowych ale pe nej to samo ci, 

cznie z wygl dem, brzmieniem g osu i innymi cechami, które mog yby umo liwi  

zidentyfikowanie osoby. 

Paragraf ten uzupe niono tak e o zdanie: Post powanie w tym zakresie toczy si  
bez udzia u stron i obj te jest tajemnic  pa stwow . W postanowieniu pomija 
si  okoliczno ci, o których mowa w zdaniu pierwszym. 

Skutkiem nowelizacji z 2010 roku ostatnie zdania § 1 uzyska y brzmienie: 

Post powanie w tym zakresie toczy si  bez udzia u stron i obj te jest tajemnic  
jako informacja niejawna o klauzuli „tajne” lub „ ci le tajne”. W postanowieniu 
pomija si  okoliczno ci, o których mowa w zdaniu pierwszym. 

Zmiana okre lenia „tajemnica pa stwowa” na „informacja niejawna o klauzuli „tajne” 

lub „ ci le tajne” wynika z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji 

niejawnych5 (art. 108 ustawy). 

adna nowelizacja nie dotyczy a § 2, który brzmi: W razie wydania postanowienie 
okre lonego w § 1 okoliczno ci, o których mowa w tym przepisie, pozostaj  
wy cznie do wiadomo ci s du i prokuratora, a gdy zachodzi konieczno  – 
równie  funkcjonariusza Policji prowadz cego postepowanie. Protokó  
przes uchania wiadka wolno udost pni  oskar onemu lub obro cy tylko  
w sposób uniemo liwiaj cy ujawnienie okoliczno ci, o których mowa w § 1. 

§ 3 w pierwotnym brzmieniu wygl da  nast puj co: wiadka przes uchuje 
prokurator, a tak e s d, który mo e zleci  wykonanie tej czynno ci s dziemu 
wyznaczonemu ze swojego sk adu – w miejscu i w sposób zapewniaj cy 
zachowanie w tajemnicy to samo ci wiadka. 

                                            
5 Dz. U. z 2010 roku, nr 182, poz. 1228. 
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W 2003 roku6 paragraf ten uzyska  po my lniku brzmienie: - w miejscu i w sposób 
umo liwiaj cy ujawnienie okoliczno ci, o których mowa w § 1. W przes uchaniu 

wiadka przez s d lub s dziego wyznaczonego maj  prawo wzi  udzia  
prokurator, oskar ony i jego obro ca. Przepis art. 396 § 3 zdanie drugie stosuje 
si  odpowiednio.7 

Pierwotne brzmienie § 4 brzmia o: Przes uchanie wiadka z udzia em 
oskar onego lub obro cy mo e by  przeprowadzone tylko w takich warunkach, 
które wy czaj  mo liwo  ujawnienia to samo ci wiadka. 

W 2003 roku paragraf ten uzyska  brzmienie: W razie przes uchania wiadka przy 
yciu urz dze  technicznych umo liwiaj cych przeprowadzenie tej czynno ci 

na odleg , w protokole czynno ci z udzia em specjalistów nale y wskaza  
ich imiona, nazwiska, specjalno ci i rodzaj wykonywanej czynno ci. Przepis 
art. 205 § 3 nie stosuje si . 8 

§ 4 i art. 205 § 3 nie by  nowelizowany po 2003 roku. 

Odwo anie do art. 205 § 3 oznacza tylko tyle, e w protokole poza wymaganymi 

wprost przez art. 184 § 4 danymi dotycz cymi specjalistów (imiona, nazwiska, 

specjalno ci i rodzaj wykonywanej czynno ci) nie nale y umieszcza  informacji  

o miejscu zamieszkania, miejscu pracy i stanowisku specjalisty oraz nie wymaga si  

okre lenia zakresu wykonanej przez konkretnego specjalist  czynno ci. Nie ma 

adnego uzasadnienie, poza ba aganem legislacyjnym, dla konstruowania 

przepisów, które, reguluj c bardzo podobna sytuacj , ró ni  si  nieistotnymi 

szczegó ami. 

§ 5 pierwotnie brzmia : Na postanowienie w sprawie zachowania w tajemnicy 
danych osobowych wiadka, oskar onemu przys uguje w terminie 3 dni 
za alenie. Za alenie na postanowienie prokuratora rozstrzyga s d w ciwy do 
                                            
6 Patrz przypis 3. 
7 Art. 396 § 3 pozwala powierzy  przes uchanie wiadka s dziemu delegowanemu lub s dowi 
wezwanemu. 
8 Art. 205 § 3 k.p.k.: W protokole czynno ci przeprowadzonej z udzia em specjalistów nale y wskaza  
ich imiona i nazwiska, specjalno , miejsce zamieszkania, miejsce pracy i stanowisko oraz poda  
rodzaj i zakres czynno ci wykonanych przez ka dego z nich. 
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rozpoznania sprawy. Post powanie dotycz ce za alenia jest obj te tajemnic . 
W razie uwzgl dnienia za alenia protokó  przes uchania wiadka podlega 
zniszczeniu; o zniszczeniu protoko u nale y uczyni  wzmiank  w aktach 
sprawy. 

Po zmianie w 2003 roku9 paragraf ten nadal dotyczy za alenia, ale brzmi: Na 
postanowienie w sprawie zachowania w tajemnicy okoliczno ci, o których 
mowa w § 1, wiadkowi i oskar onemu, a w post powaniu przed s dem tak e 
prokuratorowi, przys uguje w terminie 3 dni za alenie. Za alenie na 
postanowienie prokuratora rozpoznaje s d w ciwy do rozpoznania sprawy. 
Post powanie dotycz ce za alenia toczy si  bez udzia u stron i obj te jest 
tajemnic  pa stwow . 

W 2010 roku10 zmianie uleg o ostatnie zdanie § 5, które obecnie brzmi: 

Post powanie dotycz ce za alenia toczy si  bez udzia u stron i jest obj te 
tajemnic  jako informacja niejawna o klauzuli tajno ci „tajne” lub „ ci le 
tajne”. 

Analizuj c § 5 warto rozwa  kwesti  za alenia. Gdy za alenie dotyczy 

postanowienia o anonimizacji wydanego przez prokuratora, rozpoznaje je s d 

ciwy do rozpoznania sprawy, w której nast pi a anonimizacja. Zwyk  regu  

odnosz ca si  obecnie do za ale  prokuratora jest rozpoznanie przez s d w ciwy 

do rozpoznania sprawy (art. 465 § 2 k.p.k.).11 Jednak e wtedy, gdy wprowadzono 

now  tre  § 5, obowi zywa a ogólna regu a, e za alenie na postanowienie 

prokuratora rozpoznaje prokurator nadrz dny, a s d tylko w wypadkach 

przewidzianych w ustawie. Wtedy zatem zdanie o rozpoznawaniu za alenia przez 

d by o zasadne, obecnie jest tylko niepotrzebnym powtórzeniem ogólnej zasady. 

Pierwotne brzmienie § 6 stanowi o delegacj  dla Ministra Sprawiedliwo ci do 

wydania rozporz dzenia. 

                                            
9 Patrz  przypis 3. 
10 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku. Patrz przypis 4. 
11 Zasada ta zosta a wprowadzona ustaw  z dnia 29 marca 2007 roku (Dz. U. nr 64, poz. 432), która 
wesz a w ycie 12 lipca 2007. 
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W 2003 roku12 do art. 184 dodano kolejne paragrafy, a mianowicie: 

§ 6 zawiera dawne ostatnie zdanie § 5, o zniszczeniu protoko u przes uchania 

wiadka w przypadku uwzgl dnienia za alenia i konieczno ci uczynienia o tym 

wzmianki w aktach sprawy. Dalsze paragrafy zawieraj  nast puj ce przepisy: 

§ 7. wiadek mo e, do czasu zamkni cia przewodu s dowego przed s dem 
pierwszej instancji, wyst pi  z wnioskiem o uchylenie postanowienia, o którym 
mowa w § 1. Na postanowienie w przedmiocie wniosku s y za alenie. Przepis 
§ 5 stosuje si  odpowiednio. W razie uwzgl dnienia wniosku protokó  
przes uchania wiadka podlega ujawnieniu w ca ci. 

Za alenie s y zarówno na uwzgl dnienie wniosku jak i na odmow  jego 

uwzgl dnienia. Interesuj ce jest jednak, jakie mog yby by  powody nieuwzgl dnienia 

wniosku wiadka o uchylenie postanowienia, skoro anonimizacja nast puje na 

wniosek wiadka i w jego interesie. 

§ 8. Je eli oka e si , e w czasie wydania postanowienia, o którym mowa w § 1, 
nie istnia a uzasadniona obawa niebezpiecze stwa dla ycia, zdrowia, wolno ci 
albo mienia w znacznych rozmiarach wiadka lub osoby dla niego najbli szej 
albo e wiadek z wiadomie fa szywe zeznania albo nast pi o jego 
ujawnienie, prokurator w post powaniu przygotowawczym, a w post powaniu 

dowym s d, na wniosek prokuratora, mo e uchyli  to postanowienie. Przepis 
§ 5 stosuje si  odpowiednio. Protokó  przes uchania wiadka podlega 
ujawnieniu w ca ci. 

§ 9 zawiera upowa nienie dla Ministra Sprawiedliwo ci do wydania rozporz dzenia 

okre laj cego sposób i warunki sk adania wniosku o wydanie postanowienia,  

o którym mowa w § 1, przes uchania wiadka, co do którego wydano to 

postanowienie, oraz sporz dzania, przechowywania i udost pniania protoko ów 

przes uchania tego wiadka, a tak e dopuszczalny sposób powo ywania si  na jego 

zeznania w orzeczeniach i pismach procesowych, maj c na uwadze zapewnienie 

                                            
12 Patrz przypis 3. 
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ciwej ochrony tajemnicy okoliczno ci umo liwiaj cych ujawnienie to samo ci 

wiadka przed nieuprawnionym ujawnieniem. 

Minister Sprawiedliwo ci wyda  stosowne rozporz dzenie w dniu 18 czerwca 2003 

roku.13 Zgodnie z przepisami rozporz dzenia dokumenty i materia y zawieraj ce 

okoliczno ci umo liwiaj ce ujawnienie to samo ci wiadka przes uchiwanego  

w trybie art. 184 § 4 k.p.k. wy cza si  z akt sprawy. Tre  przes uchania mo e by  

odtwarzana i udost pniania wy cznie za zgod  s du, a w post powaniu 

przygotowawczym za zgod  prokuratora. Zgodnie z § 3 rozporz dzenia wy czonym 

protoko om i wnioskowi nadaje si  klauzul  „ ci le tajne”, zgodnie z za cznikiem nr 1 

do ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. 

Przepisy o anonimizacji wiadka znajduj  w praktyce zastosowanie przewa nie do 

wiadka, który jest pokrzywdzonym przest pstwem. Oczywi cie jest z tym pewien 

opot, na który wskazywa  od pocz tku obowi zywania przepisów o anonimizacji 

wiadka P. Hofma ski14. Mianowicie, anonimizacja powinna by  realna, czyli 

powinna rzeczywi cie zapewnia  mo liwo  ukrycia to samo ci wiadka. Trudno jest 

o to, gdy wiadkiem jest pokrzywdzony znany podejrzanemu. Instytucja dzia a wi c 

przede wszystkim w przypadkach, gdy osoba pokrzywdzonego nie jest dobrze znana 

podejrzanemu. Oczywi cie, anonimizacja mo e te  dotyczy  innych wiadków ni  

pokrzywdzony i badania tego zagadnienia mog yby dostarczy  ciekawej wiedzy. 

Rozporz dzenie w sprawie post powania o zachowanie w tajemnicy okoliczno ci 

umo liwiaj cych ujawnienie to samo ci wiadka oraz sposobu post powania  

z protoko ami z zezna  tego wiadka15 wskazuje, e wniosek wiadka  

o anonimizacj  mo e zosta  z ony ju  w pisemnym zawiadomieniu o przest pstwie 

lub do protoko u przyj cia ustnego zawiadomienia o przest pstwie. Wniosek oraz 

protoko y, zawieraj ce okoliczno ci umo liwiaj ce ujawnienie to samo ci wiadka 

wy cza si  z akt sprawy, nadaje si  im klauzul  „ ci le tajne” (§ 3 rozporz dzenia). 

Oznacza to, e podejrzany a pó niej oskar ony nie mo e zobaczy  pe nego 

                                            
13 Rozporz dzenie Ministra Sprawiedliwo ci w sprawie postepowania o zachowanie w tajemnicy 
okoliczno ci umo liwiaj cych ujawnienie to samo ci wiadka oraz sposobu post powania  
z protoko ami z zezna  tego wiadka (Dz. U. nr 108, poz. 1024). 
14 P. Hofma ski, wiadek anonimowy w procesie karnym, Zakamycze 1998, s. 119 i nast.. 
15 Rozporz dzenie z dnia 18 czerwca 2003 roku, Dz. U. nr 108, poz. 1024. 

Instytut W
ym

iaru Sprawiedliwo
ci



16 

 

protoko u, a tylko tak  jego form , z której nie mo na wnioskowa  o to samo ci 

wiadka. Narusza to zarówno zasad  kontradyktoryjno ci jak i zasad  prawa do 

obrony. Tak e dalsza procedura przes uchania zanonimizowanego wiadka narusza 

te dwie wa ne z punktu widzenia oskar onego zasady. Po pierwsze, takie protoko y 

nigdy nie mog  by  udost pnione oskar onemu ani obro cy – wynika to wprost  

z § 6.1. rozporz dzenia z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie sposobu post powania  

z protoko ami przes ucha  i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozci ga 

si  obowi zek zachowania w tajemnicy informacji niejawnych albo zachowania 

tajemnicy zwi zanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji.16 Po drugie, oskar ony  

i obro ca, maj  wprawdzie prawo skierowania do oskar onego pyta , ale tre  

udzielanej odpowiedzi mo e by  im dost pna w postaci bardzo szcz tkowej. Nie 

mog  dowiedzie  si  tego, co grozi oby ujawnieniem to samo ci wiadka.  

Z pewno ci  ogranicza to prawo do obrony. 

Mimo zastrze  do anonimizacji z puntu widzenia podstawowych zasad 

procesowych, istnienie tej instytucji wydaje si  potrzebne. S y jako instrument  

mielania obywateli do uczestniczenia w procesach karnych przez zapewnienie im 

pewnego poziomu bezpiecze stwa. 

Wydaje si  natomiast, e organy cigania, skupione na wielkich sprawach, w których 

wyst puj wiadkowie koronni lub wiadkowie zanonimizowani, nie przywi zuj  

wystarczaj cej wagi do ochrony wiadków w zwyk ych sprawach karnych, na co a  

nadto przyk adów znajdujemy w analizie spraw karnych w IV cz ci opracowania. 

Przyk ady te wskazuj  na bagatelizowanie zawiadomie  o przypadkach zmuszania 

wiadków, które zdawa y si  wype nia  znamiona okre lone w art. 245 k.k., a nie 

zosta y dostatecznie zbadane przez organy cigania. 

Przeprowadzone badania i analiza przepisów wydaj   si  przemawia  za tez , e 

prawo karne i prawo karne procesowe przewiduje instrumenty umo liwiaj ce 

zapewnienie wiadkom bezpiecze stwa i uwolnienie ich od obaw zwi zanych  

z wyst powaniem w procesie karnym. Ochrona prawna wydaje si  by  

                                            
16 Rozporz dzenie opublikowane w Dz. U. nr 219, poz. 2012. 
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wystarczaj ca, warto natomiast zwróci  uwag  na stosowanie prawa, szczególnie na 

praktyk  zwi zan  ze stosowaniem art. 245 kodeksu karnego. 
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III. Anonimizacja wiadków na tle prawnoporównawczym 

1. Uwagi wprowadzaj ce 

 Ta cz  opracowania zmierza w g ównej mierze do udzielenia odpowiedzi na 

pytanie o prawid ow  form  ochrony ofiar i wiadków w odniesieniu do ich 

anonimizacji. Analiza tych rozwi za  stanowi niew tpliwie odzwierciedlenie systemu 

karnoprawnego przyj tego przez ustawodawc  w poszczególnych krajach. 

Jednocze nie zamierzali my ukaza  ca  mo liw  i dopuszczaln  palet rodków, 

pocz wszy od najpopularniejszych, tj. utajnienia ich adresu, po najbardziej radykalne, 

jak utajnienie samego wiadka, czy te  dopuszczenie dowodu po redniego. 

Niew tpliwie zakres utajnienia wiadków anonimowych zale ny jest od modelu 

post powania karnego przyj tego w systemie danego pa stwa. Inaczej b dzie si  

przedstawia  jego sytuacja w modelu skargowo – kontradyktoryjnym (w którym 

wiadkowie anonimowi wyst puj  wyj tkowo, przewa nie w sprawach  

o przest pstwa seksualne) a inaczej w modelu nasyconym elementami 

inkwizycyjnymi, w którym wiadkowie anonimowi wyst puj  znacznie cz ciej, 

zw aszcza w post powaniu wst pnym poprzedzaj cym rozpraw  s dow . 

 Na wst pie podkre li  nale y, e wyst puj  systemy prawne, w których nie 

wi e wiadka prawny obowi zek ujawniania danych personalnych (imienia  

i nazwiska) – np. Francja, Szwecja17. W krajach skandynawskich istnieje mo liwo  

odmowy z enia przed s dem zezna  z powodu zagro enia dekonspiracj  (np. 

system du ski odno nie do tajnych agentów policji), a tak e dopuszczenie do 

zatajenia przed oskar onym miejsca zamieszkania, adresu i numeru telefonu 

wiadka, to samo wiadka nie mo e jednak zosta  utajniona18. W Grecji dekret  

 z dnia 28 kwietnia 1958 r. dopuszcza  mo liwo  przes uchania w procesie karnym 

informatorów i tajnych wspó pracowników policji w charakterze wiadków 

                                            
17 Por. J. Pradel, The criminal justice systems facing the challenge of organized crime, International 
Review of Penal Law 1998, nr 3 – 4, s. 688 – 690. 
18 Tak np. w Finlandii (por. rozdz. 17 pkt. 34 k.p.k. z 1997 r.), gdzie dopuszczalne jest przes uchanie 
na rozprawie wiadka z wy czeniem obecno ci oskar onego. Niemniej oskar onemu przys uguje 
prawo do zadawania wiadkowi pyta . 
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anonimowych. Dekret ten zosta  uchylony w kwietniu 1991 r., za  obecnie ta 

problematyka nie zosta a formalnie uregulowana. 

 Wyst puj  systemy prawne, które nie dopuszczaj  w ogóle anonimowego 

sk adania zezna  (np. Wenezuela, Rumunia, Brazylia19). Na mocy art. 295 ust. 2 

japo skiego kodeksu post powania karnego w trakcie przes uchania wiadka s d 

mo e wy czy  pytania dotycz ce miejsca zamieszkania, adresu s bowego, innych 

adresów, je eli istnieje podejrzenie, e osoba lub mienie wiadka mog  by  

zagro one, a tak e bez utajnienia tych adresów wiadek nie b dzie mia , ze wzgl du 

na obaw , mo liwo ci z enia swobodnych zezna . 

Ustawa antynarkotykowa chilijska z dnia 30 stycznia 1995 r. zawiera mo liwo  

podawania przez wiadka fa szywej to samo ci, za  § 55 ust. 2 k.p.k. Republiki 

Czeskiej w przypadku realnego zagro enia dla wiadka nadaje organowi 

prowadz cemu post powanie upowa nienie do ukrycia wizerunku wiadka 

(nazwisko i dane identyfikuj ce wiadka mog  stanowi  przedmiot post powania 

ustnego, a informacje o nich przechowuje si  w aktach sprawy)20. W szwajcarskim 

kantonie St. Gallen utajnieniu podlegaj  dane personalne „osób zastrze onych” – 

zazwyczaj agentów Policji lub osób im zaufanych, w przypadku powa nego 

zagro enia dla ich ycia lub zdrowia. Z kolei ustawa federalna antynarkotykowa  

z dnia 3 pa dziernika 1951 r. (The Federal Drugs Law), a tak e wykszta cona 

praktyka s dowa21 dopuszczaj  wykorzystanie anonimowych agentów i informatorów 

policji. Mo liwo  taka zosta a dopuszczona wy cznie na etapie post powania 

przeds dowego i nie mo e by  kontynuowana przed s dem.  

                                            
19 Ciekawe zjawisko mo na zaobserwowa  w tym kontek cie w systemie prawnym Brazylii, albowiem 
w celu, jak si  wydaje, eliminacji presji, jaka mog aby zosta  wywarta na wiadka stosuje si  
tymczasowe aresztowanie oskar onego. Tego rodzaju dzia anie ma miejsce w szczególno ci  
w przypadku przest pstw narkotykowych, wymusze  rozbójniczych, finansowych pope nianych przez 
cz onków zorganizowanych grup przest pczych. A. Pellegrini Grinover, Rapport general, Brasil, Les 
Systemes Penaux a L’epreuve du Crime Organise: La procedure Penale, Revue Internationale de 
Dront Penal 1998, nr 3 - 4, s. 793. 
20 D. Cisarova, National Report. Czech Republic, The criminal justice systems facing the challenge of 
organized crime, International Review of Penal Law 1998, nr 3 – 4, s. 1021 i n. 
21 Por. m.in. Case of Ludi v. Switzerland Series A. 238, §24 – 25; Cassation Division, judgement of 5 V 
1986. 
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 W systemie francuskim wiadkowie zastrzegaj  sobie prawo do zachowania 

anonimowo ci. Dzia anie to nast puje na etapie post powania przygotowawczego 

(tzw. post powania policyjnego), kiedy to funkcjonariusz zobowi zany jest do 

uczynienia zapisu w protokole przes uchania o nast puj cej tre ci: dowiedzia em si  

o tym fakcie od osoby godnej zaufania, lecz zastrzegaj cej sobie anonimowo . 

Przepisy dopuszczaj  tak e mo liwo  podawania przez osoby przes uchiwane 

przez policj  adresu komisariatu lub andarmerii, jako miejsca zamieszkania22. 

 Problematyka ta obecna jest tak e w przypadku orzekania Mi dzynarodowego 

Trybuna u do spraw By ej Jugos awii. Trybuna  zobowi zany jest chroni  ofiary  

i wiadków zbrodni, rodkami w tym celu mog  by  m.in. przeprowadzanie 

niepublicznych rozpraw oraz ochrona to samo ci wiadków (art. 22 statutu MTB). 

Anonimowo wiadków (wy cznie na etapie post powania przeds dowego) 

dopuszcza przepis 69A Zasad Procesowych i Dowodowych. Je eli ofiara albo 

wiadek znajduj  si  w niebezpiecze stwie, prokurator mo e zwróci  si  do Izby 

Orzekaj cej z wnioskiem o utajnienie ich to samo ci do czasu obj cia wiadka 

ochron  Trybuna u. To samo wiadka czy ofiary powinna zosta  ujawniona przed 

rozpraw  w czasie wystarczaj cym dla przygotowania si  do obrony (zasada 69C). 

 Wielokrotnie Europejski Trybuna  Praw Cz owieka potwierdza , e instytucja 

wiadka anonimowego nie jest sprzeczna z zasadami rzetelnego procesu. Analiza 

cz ci wydanych w tym zakresie wyroków23 prowadzi do nast puj cych wniosków: 

1. oskar ony musi mie  co najmniej prawo do zadawania pyta wiadkom 

oskar enia oraz uzyskiwania na nie odpowiedzi, o ile nie jest mo liwe 

zapewnienie udzia u oskar onego i obro cy w przes uchaniu; 

                                            
22 Dzia anie takie wymaga jednak zgody Prokuratora Generalnego Republiki, a ka de Biuro Policji 

ledczej posiada rejestr z prawdziwymi adresami wiadków. J. Pradel, Droit pénal comparé, Paris 
1995, s. 457 – 458. 
23 Wyr. z 22.10.1986 r. w sprawie Unterpertinger przeciw Austrii; wyr. z 20.11.1989 r. w sprawie 
Kostovski przeciw Holandii; wyr. z 27.09.1990 r. w sprawie Windish przeciw Austrii; wyr. z 15.06.1992 
r. w sprawie Delta przeciwko Francji; wyr. z 15.06.1992 r. w sprawie Luebndi przeciw Szwajcarii; wyr. 
z 20.09.1993 r. w sprawie Saidi przeciw Francji; wyr. z 26.03.1996 r. w sprawie Doorson przeciw 
Holandii; wyr. z 26.03.1996 r. w sprawie Van Mechelen i inni przeciw Holandii; Dec z 4.7.2000 r. Kok 
przeciw Holandii; Dec z 4.2.2000 r. w sprawie Visser przeciw Holandii; wyr. z 28.6.2002 r. w sprawie 
Birutis przeciw Litwie. 
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2. dopuszczalne jest wykorzystanie zezna wiadka anonimowego z onych 

w post powaniu przygotowawczym, o ile oskar ony ma mo liwo  

kwestionowania zezna wiadków i zadawania im pyta ; 

3. wyrok nie mo e by  oparty wy cznie lub w decyduj cym stopniu na 

zeznaniach wiadków anonimowych, za  ci ar i waga innych dowodów 

powinny potwierdza  win  oskar onego; 

4. wykazanie przyczyn zastosowania tej instytucji musi zosta  starannie 

uzasadnione. Brak takiego uzasadnienia oznacza naruszenie prawa do 

obrony, bez wzgl du na obiektywne istnienie takich podstaw; 

5. ograniczenie prawa do obrony przy zastosowaniu tej instytucji powinno by  

zrównowa one innymi rodkami prawnymi; 

6. oceniaj c dowód z zezna wiadka anonimowego, s d powinien to czyni  

w sposób ostro ny. Dotyczy to w szczególno ci wiadków incognito 

cych policjantami, z racji ich naturalnego zwi zku z oskar eniem24. 

2. Zakres anonimizacji w odniesieniu do wiadków w wybranych 
systemach prawnych oraz zarys procedury 

Przepisy niemieckiego prawa karnego przewiduj  szerokie stosowanie 

anonimizacji róde  informacji. Sprowadza si  ona do trzech g ównych grup: 

1. ycia rodków technicznych takich jak parawany, zaciemnione szyby, 

urz dzenia do zniekszta cania g osu wiadka, umo liwiaj cych 

identyfikacj  osoby stawiaj cej si  na rozpraw . Mo liwa jest tak e zmiany 

wygl du wiadka m.in. poprzez farbowanie w osów, zak adanie peruk, 

doklejania w sów25. 

                                            
24 Por. P. Hofma ski, wiadek anonimowy w procesie karnym, Kraków 1998;  P. Wili ski, wiadek 
incognito w polskim prawie karnym, Kraków 2003, s. 174-224 oraz 222-223. 
25 Metody maskowania wiadków czy ukrywania ich za szybami, w specjalnych kabinach s  w wietle 
orzecze  niemieckiego Federalnego S du Najwy szego niedopuszczalne. 
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2. Przes uchania wiadka poza rozpraw , a nast pnie odczytanie na 

rozprawie protoko u z onych w ten sposób zezna . Metoda ta 

wykorzystywana jest gdy zagro enie dla osoby wiadka nie jest zwi zane 

bezpo rednio z osob  oskar onego, a p ynie z zewn trz, w tym tak e ze 

strony rodowiska oskar onego – m.in. przes uchanie poza budynkiem 

du, tak by dokonanie zmiany miejsca przes uchania utrudni o lub 

uniemo liwi o dost p do wiadka. 

3. Ca kowitego utajnienia osoby wiadka. Najcz ciej utajnienie to okazuje 

si  niezb dne w odniesieniu do tajnych informatorów policji oraz 

funkcjonariuszy policji wykonuj cych dzia ania operacyjne. 

Mo liwo ci anonimizacji przewiduje tak e niemiecka ustawa z dnia 15 lipca 1992 r.  

o zwalczaniu nielegalnego handlu narkotykami i innych form zjawiskowych 

przest pczo ci zorganizowanej. Uregulowa a ona mo liwo  ochrony danych 

osobowych funkcjonariuszy Policji dzia aj cych w rodowiskach przest pczych, 

informatorów policji, tajnych informatorów policji. Dopuszcza mo liwo  zatajenia 

wszystkich danych personalnych wiadka. S d mo e zezwoli  na nieudzielenie 

informacji co do to samo ci wiadka, je eli ich podanie mo e czy  si  z obaw  

zagro enia ycia, zdrowia lub wolno ci wiadka lub innej osoby (por. § 68 ust. 3). 

Rozwi zanie to stosuje si  najcz ciej w odniesieniu do tajnych wspó pracowników 

policji. 

Dopuszczalne jest wykorzystanie dowodu po redniego w formie przes uchania 

oficera policji co do informacji uzyskanych od wiadka w czasie jego przes uchania26. 

Doktryna niemiecka przyznaje policji uprawnienia do nieujawniania ród a informacji, 

je eli zachodzi ryzyko bezpo redniego zagro enia dla ycia, zdrowia i wolno ci 

wiadka lub innej osoby. 

W holenderskim systemie prawnym funkcjonuje ustawa z dnia 11 listopada 

1993 r. o ochronie wiadków (Wet Getuigenbescherming – Act on the Protection of 

Witnesses), której postanowienia przeniesione zosta y do art. 226a – 226f 

                                            
26 F. Ch. Schroeder, National Report. The criminal justice systems facing the challenge of organized 
crime, International Review of Penal Law 1998, nr 3 – 4, s. 741 – 742. 
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holenderskiego kodeksu post powania karnego z 1993 r. (Wetboek van 

Strafvordering) – dalej okre lonego WvS. 

To samo wiadka mo e pozosta  w tajemnicy, je li istniej  podstawy do uznania, 

 ujawnienie tej to samo ci mo e zagrozi yciu, zdrowiu, bezpiecze stwu, yciu 

rodzinnemu, egzystencji spo eczno-ekonomicznej wiadka, a tak e je li wiadek 

ujawni, i  z tych powodów nie b dzie sk ada  zezna  (art. 226a WvS). Decyzj , co do 

utajnienia podejmuje s dzia ledczy na wniosek prokuratora, oskar onego lub jego 

obro cy, samego wiadka albo z urz du uznaj c wiadka za wiadka zagro onego. 

Utajnienie mo e obejmowa  tylko dane osobowe wiadka b  wszelkie informacje 

mog ce go zdekonspirowa , za  odwo anie od decyzji o utajnieniu rozpatruje s d 

orzekaj cy w sprawie, zaskar  je mo e prokurator, oskar ony i sam wiadek (art. 

226b WvS). S dzia ledczy mo e zarz dzi  przes uchanie wiadka bez udzia u 

oskar onego, obro cy ze wzgl du na konieczno  zachowania anonimowo ci 

wiadka, w takim przes uchaniu nie bierze udzia u tak e prokurator. Nale y umo liwi  

obronie zadawanie pyta wiadkowi anonimowemu za pomoc  technicznych 

rodków przekazu (audio – wideo), b  na pi mie (art. 226d WvS). 

Zeznania z one przez wiadka anonimowego mog  zosta  wykorzystane jako 

dowód tylko przeciwko osobie, która zosta a oskar ona o pope nienie przest pstwa, 

w zwi zku z podejrzeniem dokonania którego dopuszczalne jest tymczasowe 

aresztowanie oskar onego. W Holandii wiadków anonimowych mo na powo ywa  

jedynie w sprawach o powa ne przest pstwa zagro one kar  pozbawienia wolno ci 

w wysoko ci co najmniej 4 lata. 

W Austrii przepis § 166a Stafprozessordnung (dalej: Strf) dopuszcza 

mo liwo  zachowania w tajemnicy danych osobowych wiadka, umo liwiaj cych 

jego identyfikacj . Jest to dopuszczalne, je eli na podstawie uk adu okoliczno ci 

sprawy istnieje zagro enie dla ycia, zdrowia i wolno ci wiadka. S dzia mo e 

równie  zapewni  mu anonimowo  i uchyli  wobec niego obowi zek udzielenia 

odpowiedzi na okre lone pytania zmierzaj ce do ustalenia jego to samo ci. Dane 

personalne wiadka nie zostaj  wówczas zamieszczone w protokole przes uchania,  

z kolei protokó  przekazywany jest s dowi, który wyznacza czas i miejsce 

przes uchania, na którym wiadek wyst puje jako posta  anonimowa, lecz zeznaje 
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na zasadach ogólnych. Nakazuje si  jednak zbadanie czy s dowi i stronom 

umo liwiono nale yt  weryfikacje wiarygodno ci zezna  (§ 257 ust. 3 Strf)27. Je li 

wiadek nie stawi si  na rozpraw  (w odniesieniu do post powania s dowego) np.  

z powodu istniej cego rzeczywistego dla niego zagro enia, jego pobytu za granic , 

mo e zosta  przes uchany z wykorzystaniem rodków przekazu audiowizualnego  

(§ 246a Strf). § 250 ust. 3 Strf dopuszcza tzw. „przestrzenne odizolowanie” wiadka 

anonimowego, ale te  zamaskowanie jego wizerunku lub g osu, za  na postawie  

§ 247 ust. 1 dopuszczalne jest przes uchanie wiadka poza sal  rozpraw  

z bezpo rednim przekazem audio-wideo tego przes uchania. Mo liwe jest tak e  

w tym wypadku stosowanie technik maskuj cych. 

gierski kodeks post powania karnego przewiduje instytucj  „szczególnie 

chronionego wiadka”. Mo e on zosta  uznany za znajduj cego si  w sytuacji 

konieczno ci szczególnej ochrony, co poci ga za sob  mo liwo  pozostania 

anonimowym po spe nieniu szeregu przes anek: 

 zeznania wiadka dotycz  kluczowych okoliczno ci zdarzenia (sprawy 

szczególnie wa kiej); 

 ujawnionych w zeznaniach faktów nie mo na udowodni  za pomoc  

innych dowodów; 

 zarówno osoba, jak i miejsce pobytu wiadka pozostaj  nieznane dla 

oskar onego i jego obro cy; 

 ujawnienie to samo ci wiadka narazi oby ycie, integralno  fizyczn   

i wolno  osobist wiadka na bezpo rednie powa ne zagro enie28. 

Decyzj  w zakresie uznania wiadka za znajduj cego si  w sytuacji wymagaj cej 

zastosowania szczególnej ochrony wydaje s dzia ledczy w post powaniu 

przygotowawczym na wniosek prokuratora. Wniosek taki mo e z  tak e wiadek 

i jego prawnik (pe nomocnik). 

                                            
27 R. Miklas, National Report. Austria. The criminal justice systems facing the challenge of organized 
crime, International Review of Penal Law 1998, nr 3 – 4, s. 753 
28 K. Bardm, A. Farkas, National Report. Hungary. The criminal justice systems facing the challenge of 
organized crime, International Review of Penal Law 1998, nr 3 – 4, s. 933 - 934 
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dzia, który przyznaje wiadkowi prawo do anonimowo ci, przes uchuje go  

w obecno ci prokuratora i pe nomocnika wiadka. S dzia orzekaj cy w sprawie 

przekazuje oskar onemu wraz z aktem oskar enia informacje o inicjatywie 

prokuratora w zaprezentowaniu anonimowego wiadka. Oskar ony i jego obro ca 

maj  prawo przejrze  protoko y przes uchania, pozbawione informacji 

identyfikuj cych wiadka oraz zwróci  si  do s du z pro  o przedstawienie pyta  

pisemnych do wiadka. Je eli s d dopu ci pytania, s dzia ledczy przes uchuje 

ponownie wiadka i odbiera od niego odpowiedzi na zadane pytania. S dzia mo e 

odmówi  zadania tych pyta , które zmierzaj  do wykrycia to samo ci wiadka. 

Litewski kodeks post powania karnego (Baudžiamojo Proceso Kodeksas) 

zawiera instytucj : anonimowego wiadka, a tak e anonimowego pokrzywdzonego. 

Prokurator, a tak e s dzia ledczy za zgod  prokuratora, w sprawach o czyny 

powa ne i w celu zapewnienia bezpiecze stwa wiadka lub pokrzywdzonego, mog  

utajni  jego nazwisko lub dane dotycz ce jego to samo ci (art. 156 – 1). 

Postanowienie w tym przedmiocie podlega utajnieniu. We wszystkich protoko ach 

oraz innych dokumentach sprawy wiadkowi lub pokrzywdzonemu, którego 

to samo  jest utajniona, nadawany jest pseudonim (art. 118 – 1). 

W toku czynno ci ledczych do wiadka anonimowego i anonimowego 

pokrzywdzonego stosuje si  przepisy ogólne reguluj ce sposób przeprowadzania 

czynno ci, z t  ró nic , e dane dotycz ce to samo ci pozostaj  jedynie do 

wiadomo ci prokuratora, s dziego ledczego oraz s dziego orzekaj cego w sprawie 

(art. 156 – 1 § 2). Dane utajnione, dotycz ce to samo ci wiadka lub 

pokrzywdzonego, stanowi  tajemnic  pa stwow . 

 Litewskie prawo karne dopuszcza trzy sposoby wprowadzenia dowodu  

z zezna  anonimowego wiadka lub anonimowego pokrzywdzonego: 

1. Je eli to samo wiadka lub pokrzywdzonego zosta a ukryta  

w post powaniu przygotowawczym, s d mo e odst pi  od wezwania 

takiego wiadka na rozpraw  oraz odczyta  jego zeznania z one na tym 

etapie post powania (art. 317 – 1 § 1); 
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2. Je eli s d uzna konieczno  stawienia si wiadka lub pokrzywdzonego 

przed s dem, a niemo liwe jest zapewnienie na sali s dowej warunków 

uniemo liwiaj cych ustalenie to samo ci przes uchiwanego, zobowi zuje 

prokuratora do doprowadzenia wiadka lub pokrzywdzonego do s du,  

w sposób gwarantuj cy anonimowo  jego danych (art. 317 – 1 § 2). S d 

dokonuje przes uchania bez udzia u stron. Maj  one jednak prawo do 

formu owania na pi mie pyta  do wiadka lub podejrzanego.  

Z przes uchania sporz dzany jest protokó . Zeznania wiadka lub 

pokrzywdzonego spisywane s  do protoko u rozprawy s dowej przez 

przewodnicz cego lub innego s dziego, cz onka sk adu orzekaj cego,  

a nast pnie odczytywane podczas rozprawy. W przypadku zg oszenia 

kolejnych pyta  do przes uchiwanego czynno ci zwi zane  

z przes uchaniem poza rozpraw  przeprowadza si  ponownie; 

3. d mo e przes uchiwa wiadka podczas rozprawy, z wy czeniem jej 

jawno ci oraz z wykorzystaniem akustycznych, a tak e wizualnych 

rodków uniemo liwiaj cych ustalenie to samo ci przes uchiwanego (art. 

317 – 1 § 4); przes uchanie (wypytywanie) wiadka lub pokrzywdzonego 

dokonywane jest wówczas przez s d. 

Regu y dowodowe obowi zuj ce w systemie karnoprocesowym Stanów 

Zjednoczonych Ameryki Pó nocnej ró ni  si  od systemów obowi zuj cych w krajach 

europejskich. Zgodnie z IV Poprawk  do Konstytucji USA29 nie jest dopuszczalne 

zatajenie to samo ci wiadka wobec obro cy, za  VI Poprawka30 gwarantuje 

oskar onemu prawo do jawnego procesu oraz do konfrontacji wiadków oskar enia, 

co wyklucza mo liwo  wykorzystania w post powaniu dowodowym dowodu 

                                            
29 IV Poprawka do Konstytucji USA - tekst angielski: The right of the people to be secure in their 
persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be 
violated, and no warrants shall issue, but upon probable cause, supported by oath or affirmation, and 
particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized. 
30 VI Poprawka do Konstytucji USA - tekst angielski: In all criminal prosecutions, the accused shall 
enjoy the right to a speedy and public trial, by an impartial jury of the state and district wherein the 
crime shall have been committed, which district shall have been previously ascertained by law, and to 
be informed of the nature and cause of the accusation; to be confronted with the witnesses against 
him; to have compulsory process for obtaining witnesses in his favor, and to have the assistance of 
counsel for his defense. 
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nieprezentowanego bezpo rednio w s dzie i oznacza poddanie wiadka 

przes uchaniu krzy owemu31. 

Anonimowo wiadków mo e mie  miejsce co do zasady na etapie post powania 

wst pnego poprzedzaj cego rozpraw , kiedy strony gromadz  dowody i nie istnieje 

obowi zek wzajemnego informowania si  o ród ach32. W USA maj c na uwadze 

niejednolito  systemów prawnych w poszczególnych stanach zachodzi 

zró nicowanie modeli wiadków anonimowych. W niektórych stanach mo liwe jest 

przes uchanie tych wiadków tylko w toku post powania wst pnego, na rozprawie 

za  wyst puj  w ich miejsce policjanci, którzy wcze niej przes uchiwali tych 

wiadków. W innych stanach mo liwy jest tryb plea bargaining polegaj cy na 

pewnego rodzaju porozumieniu mi dzy oskar ycielem i oskar onym, w wyniku, 

którego strony zgadzaj  si , aby oskar ony przyzna  si  do pope nienia odpowiednio 

agodzonej postaci przest pstwa, co powoduje wydanie wyroku skazuj cego bez 

przeprowadzenia post powania dowodowego, za  wymiar kary jest wcze niej 

uzgodniony. 

Rozwi zania stosowane w USA wi  si  nie tyle z zapewnieniem anonimowo ci 

wiadkowi w trakcie procesu karnego, co z udzieleniem mu szerokiej ochrony, ze 

zmian  miejsca zamieszkania, nazwiska, wygl du i pracy po jego zako czeniu. 

                                            
31 Dowód z zezna wiadka nie mo e by , co do zasady, zast piony dowodem po rednim czy te  
odczytaniem protoko u przes uchania. W niektórych przypadkach jest jednak mo liwe 
przeprowadzenie dowodu z protoko u przes uchania wiadka nieosi galnego dla s du. 
32 A. Murzynowski, M. Rogacka-Rzewnicka, M. W drychowski, Problematyka wiadka incognito  
w post powaniu karnym (w aspekcie prawno porównawczym), PiP 1998, z. 8 
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IV. Informacja o praktyce cigania wyst pków z art. 245 k.k. na 
podstawie badania spraw, w których post powanie umorzono 
lub odmówiono wszcz cia post powania 

1. Informacje wst pne, uzasadnienie doboru próby 

Rola ród a informacji w procesie karnym jest na tyle istotna, e nie tylko w Polsce 

stworzone zosta y przepisy, których celem jest ochrona osobistego bezpiecze stwa 

wiadka, bezpiecze stwa jego rodziny i jego mienia. 

aden inny podmiot w procesie nie doznaje tak daleko id cej ochrony. 

Dotyczy to mi dzy innymi przepisów chroni cych wiadka anonimowego  

i znajduj cych si  poza kodeksem post powania karnego przepisów o wiadku 

koronnym a tak e innych przepisów zwi zanych np. z okazaniem, czasowym 

wydaleniem z sali s du osoby, której obecno  wp ywa na swobod  wypowiedzi itp. 

Sprawdzenie, w jaki sposób s  realizowane przepisy chroni ce wiadka, w drodze 

bada  aktowych przeprowadzonych przez podmioty spoza systemu organów 

cigania lub s dów, jest jednak bardzo utrudnione, a w ciwie niemo liwe z powodu 

obj cia ochron  informacji o stosowaniu tych przepisów i nadawanie im najwy szych 

klauzul niejawno ci. 

Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci podj  prób  dotarcia do takich informacji w celu 

zdiagnozowania na pro  Ministra Sprawiedliwo ci wystarczalno ci przewidzianej  

w przepisach ochrony i adekwatno ci ich stosowania do konkretnych potrzeb. Próba 

ta zako czy a si  jednak niepowodzeniem z powodu niemo no ci udost pnienia 

potrzebnych informacji przez organy stosuj ce przepisy. Nie jest tak e mo liwe 

uzyskanie zbiorczych danych o ogólnej liczbie wiadków obejmowanych w skali roku 

ochron  przewidzian  w art. 184 kodeksu post powania karnego, poniewa  takie 

informacje nie s  gromadzone. Zdo ano jedynie uzyska  dane o wp ywie i za atwieniu 

za ale  na postanowienia w sprawie zachowania w tajemnicy danych wiadka 

przewidzianych w art. 184 § 5 k.p.k. W 2012 r do s dów kr gowych wp yn o 11 

takich za ale , a za atwiono ich w tym czasie 12. Do s dów rejonowych wp yn o 16, 
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a za atwiono 17. Dane te jednak nie s  w adnym zakresie wystarczaj ce do próby 

udzielenia odpowiedzi na pytania Ministra Sprawiedliwo ci. 

Wyprzedzaj c wszelkie inne wnioski wynikaj ce z niniejszego badania, wypada  

w tym miejscu stwierdzi , e organy wyposa one w uprawnienie do tak g bokiej 

ingerencji w prawa podmiotów uczestnicz cych w procesie, powinny by  

zobowi zane do gromadzenia i udost pniania dla potrzeb kontroli spo ecznej 

informacji o skali korzystania z tych uprawnie . 

Niemo no  uzyskania tych informacji przez IWS wskazuje, e badanie praktyki 

stosowania przepisów, o jakich mowa, musia oby zosta  przeprowadzone albo  

w drodze kontroli wewn trznej organów je stosuj cych, albo przez specjalnie 

powo an  komisj  lub zespó  ekspertów posiadaj cych uprawnienia dost pu do 

najwy ej klauzulowanych informacji niejawnych. 

Uwzgl dniaj c powy sze, w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwo ci podj to decyzj   

o dokonaniu badania praktyki cigania czynów polegaj cych na podejmowaniu prób 

wywarcia wp ywu na wiadka i inne osoby bior ce udzia  w post powaniu karnym  

w celu zak ócenia przekazu informacji p yn cych od tych podmiotów do organu 

procesowego. Uznano przy tym, e nale y podda  badaniu sprawy, których wynik by  

negatywny z punktu widzenia szeroko rozumianych interesów osób pokrzywdzonych, 

poniewa  w takich w nie sprawach mo na upatrywa  informacji o ewentualnych 

nieprawid owo ciach w post powaniach dotycz cych zachowa  naruszaj cych 

bezpiecze stwo róde  informacji w procesie karnym, w tym wiadków. 

Podstawowym przepisem karnym chroni cym przed takim wp ywem jest art. 245 k.k., 

a przepisem chroni cym przed wymuszaniem o wiadcze  lub informacji przez 

funkcjonariusza publicznego - art. 246 k.k. Dane o skazaniach za przest pstwa 

naruszaj ce te przepisy nie s  jednak rejestrowane w ewidencji spraw karnych 

prowadzonej w Ministerstwie Sprawiedliwo ci. S  natomiast uwzgl dniane przez 

Krajowy Rejestr Karny. Wg danych KRK w roku 2011odnotowano w skali kraju 463 

prawomocne skazania za przest pstwo z art. 245 kk, a w roku 2012 nieco mniej, bo 

421 prawomocnych skaza . Prawomocnych skaza  za przest pstwo z art. 246 k.k. 
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by o w skali kraju zaledwie 5, a w latach poprzednich by y tak e jednostkowe. W roku 

2011 – 8, a w 2010 – 6. 

Do wszystkich prokuratorów okr gowych skierowano pro  o przekazanie do 

badania trzech spraw zako czonych jako ostatnie prawomocnymi postanowieniami  

o odmowie wszcz cia post powania i trzech spraw zako czonych jako ostatnie 

prawomocnymi postanowieniami o umorzeniu post powa  o czyny z art. 245 k.k.  

z podleg ych im jednostek organizacyjnych prokuratury. Pomini to sprawy z art. 246 

k.k. jako zbyt jednostkowe, nie wyst puj ce w praktyce wielu prokuratur rejonowych 

nawet przez kilka lat z rz du. Uzyskano do badania 108 spraw zako czonych 

odmowami wszcz cia i 121 po przeprowadzonym post powaniu przygotowawczym. 

Do bada  zakwalifikowano 101 spraw zako czonych odmowami wszcz cia i 114 

spraw zako czonych po przeprowadzonym post powaniu przygotowawczym. Nie 

uwzgl dniono bowiem spraw, w których nades any materia  nie by  kompletny lub 

prowadzono je w zwi zku z innymi przest pstwami. W badaniu spraw zako czonych 

po wszcz ciu post powania uwzgl dniono tak e jedn  spraw , w której wniesiony 

zosta  akt oskar enia. Analizowano w niej elementy obj te badaniem w sprawach 

umorzonych. Razem wszystkich spraw zakwalifikowanych do badania by o 215. 

Zosta y nades ane ze 142 powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. 

Materia  zdecydowanej wi kszo ci przekazanych do badania spraw by  zawarty  

w jednym tomie. Tylko nieliczne zebrano w obszerniejszym materiale. Dotyczy o to 

spraw, w których post powanie o czyn z art. 245 k.k. by o tylko jednym w ród innych 

tków. 

2. Wyniki badania spraw zako czonych umorzeniem post powania 

W tej grupie zbadano 114 spraw. Zosta y one przys ane z 94 jednostek 

organizacyjnych prokuratury szczebla rejonowego i jednej szczebla okr gowego. 

Za eniem badania by o obj cie nim spraw zako czonych w najmniej odleg ym 

czasie. Dlatego zwrócono si  o nades anie do IWS spraw, w których ko cz ce je 

postanowienia uprawomocni y si  jako ostatnie. Okaza o si  jednak, e cz   

z nades anych spraw dotyczy a czynów wskazywanych jako pope nione w latach 
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wcze niejszych, a niekiedy znacz co wcze niejszych ni  trzy ostatnie lata. By y to 

jednak sprawy nieliczne. 

Czas pope nienia przest pstwa ilustruje Tabela 1. 

Tabela 1. Czas pope nienia przest pstwa. 

L.p. Rok pope nienia Liczba Procent 

1 2006 1 0,88 

2 2007 1 0,88 

3 2008 4 3,5 

4 2009 6 5,28 

5 2010 3 2,65 

6 2011 13 11,4 

7 2012 42 36,8 

8 2013 44 38,6 

Razem 114 100 

Jak wynika z tabeli, do badania nades ano sprawy dotycz ce mi dzy innymi zdarze  

z 2006 (jedna sprawa) i 2007 roku (tak e jedna) Po kilka spraw dotyczy o czynów  

z lat 2008, 2009 i 2010 r. Zdecydowana jednak wi kszo , bo 99 spraw, czyli 86,8% 

badanych, prowadzona by a w zwi zku ze zdarzeniami z trzech ostatnich lat. 

Za enie obj cia badaniem materia u stosunkowo nieodleg ego w czasie zosta o 

jednak spe nione. Jest to wyra nie widoczne, gdy uwzgl dni si  czas podj cia decyzji 

o umorzeniu post powa . W dwóch ostatnich latach, czyli 2012 i 2013 zako czonych 

zosta o 95 spo ród wskazanych 114 spraw, a wi c 83,3 % zbadanych w tej grupie. 

Szczegó owo to przedstawia Tabela 2. 

Tabela 2. Czas zako czenia post powania. 

L.p. Rok 
zako czenia Liczba Procent 

1 2006 1 0,88 

2 2009 6 5,28 

3 2010 3 2,65 
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4 2011 9 7,9 

5 2012 28 24,6 

6 2013 67 58,7 

Razem 114 100 

Jak wskazano w tabeli, tylko jednostkowe sprawy ko czono przed rokiem 2012. 

W adnej z badanych spraw nie nast pi a anonimizacja któregokolwiek ze wiadków 

i podczas badania nie ujawniono powodów dla anonimizacji. Nie oznacza to, e  

w badanych sprawach w ogóle nie wyst pi y powody do obejmowania ochron  osób 

zagro onych. Powody takie dostrze ono przynajmniej w kilku sprawach.  

Nie s aby jej jednak w tych sprawach anonimizacja, poniewa  nie mia aby 

wp ywu na popraw  bezpiecze stwa zagro onych osób. 

Podstaw  wszcz cia post powania w badanych sprawach ilustruje Tabela 3. 

Tabela 3. Podstawa wszcz cia post powania. 

L.p. Podstawa wszcz cia. Liczba Procent 

1 Doniesienie osoby fizycznej 68 59,6 

2 Informacja osoby prawnej 4 3,5 

3 Materia y wy czone z innego post powania 38 33,3 

4 Materia y w asne policji 1 0,9 

5 Inne 3 2,6 

Razem 114 100 

Badanie wykaza o, e podstawowym ród em informacji powoduj cych wszcz cie 

post powania w badanej kategorii spraw by y doniesienia osób fizycznych, zdarza o 

si  przy tym, e nie by y to osoby bezpo rednio pokrzywdzone, lecz osoby trzecie, 

wi ce z prowadzeniem post powania karnego swój interes w innej sprawie. 

Przypadków tego rodzaju odr bnie nie klasyfikowano. Mo na jednak powiedzie , e 

nie by y liczne i wyst pi y kilkakrotnie. Zwraca uwag , e drugim w kolejno ci 

ród em informacji o potrzebie wszcz cia post powania by y wy czenia materia ów  

z innej sprawy. Dokonywali tego przede wszystkim prokuratorzy i s dy. Jest to 

zastanawiaj co liczna grupa informacji weryfikowanych w sposób procesowy,  
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a zako czenia wszcz tych na tej podstawie post powa  umorzeniem nakazuje 

zastanowi  si , czy wy czanie materia ów w celu zbadania potrzeby wszcz cia 

post powania o czyn z art. 245 k.k. nie jest zbyt pochopne oraz czy nie jest takim  

w wielu sprawach wszczynanie na tej podstawie post powa . Przedstawione  

w dalszej cz ci przyk ady spraw wskazuj  takie w nie wypadki. 

Podmioty, przeciwko którym zwraca y si  dzia ania maj ce na celu wywo anie 

wp ywu na tre  ich wypowiedzi zwi zanych z ich rol  w procesie, klasyfikowano 

podczas bada  aktowych zgodnie z porz dkiem wynikaj cym z tre ci art. 245 k.k. 

Zwróci  jednak nale y uwag , e w badaniu nie wyst pi y wcale próby wp ywu na 

umacza, a tylko w jednej sprawie podejmowano jednocze nie prób  wp ywu na 

wiadka i na oskar yciela posi kowego. Jednoznacznie najcz ciej materia y, na 

podstawie których wszczynano post powania wskazywa y, e dzia ania przewidziane 

w art. 245 k.k. by y skierowane przeciwko wiadkowi, a  w 94 wypadkach na 114 

(82,5%), a w 19 (16,7%) wypadkach przeciwko oskar onemu. Tylko w jednej sprawie 

dotyczy y bieg ego. 

Tabela 4. Podmioty, przeciwko którym kierowano dzia ania. 

L.p. Podmioty Liczba Procent 

1 wiadek 93 81,6 

2 Bieg y 1 0,9 

3 Oskar ony 19 16,7 

4 wiadek i oskar yciel 1 0,9 

Razem 114 100 

Podstawow  w zbadanych sprawach form  oddzia ywania, z powodu której 

wszczynano post powania, by a gro ba bezprawna w rozumieniu wskazanym w art. 

115 § 12 k.k. Odnotowano j  a  w 90 (78,9%) wypadkach jako samodzieln  form  

oddzia ywania, a nadto w 19 wypadkach jako element tego oddzia ywania 

wyst puj cy cznie z innymi. cznie zatem gro ba karalna wyst powa a w 109 

zbadanych sprawach (95,6%), b c zdecydowanie najliczniejsz  z form 

przedstawianych w materia ach stanowi cych podstaw  do wszczynania post powa  

karnych o przest pstwo z art. 245 k.k.. 
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Wskazywane w zbadanych sprawach formy podejmowanych prób oddzia ywania 

przedstawione zosta y w Tabeli 5. 

Tabela 5. Formy wywierania wp ywu. 

L.p. Forma oddzia ywania Liczba Procent 

1 Naruszenie nietykalno ci cielesnej 1 0,9 

2 Lekki lub redni uszczerbek na zdrowiu 2 1,8 

3 Gro ba 90 78,9 

4 Naruszenie nietykalno ci cielesnej i gro ba 12 10,5 

5 Lekki lub redni uszczerbek na zdrowiu i gro ba 4 3,5 

6 Pobicie i gro ba 1 0,9 

7 Inna forma przemocy i gro ba 1 0,9 

8 Nar. nietyk. ciel., i inna for. przem. oraz gro ba 1 0,9 

9 Braki danych 2 1,8 

Razem 114 100 

Sposoby jakimi w badanej próbie wyra ano gro by mo na okre li  jako typowe. 

Zosta y przedstawione w Tabeli 6. 

Tabela 6. Sposoby wyra ania gró b w sprawach zako czonych umorzeniami. 

L.p. Sposoby wyra ania gró b Liczba Procent 

1 Bezpo rednio 72 63,2 

2 Telefonicznie 39 34,2 

3 Przez osoby trzecie 3 2,6 

cznie 114 100 

Najcz stszym sposobem wyra ania tych gró b by o wypowiadanie ich bezpo rednio. 

O wiele rzadziej czyniono to przy wykorzystaniu telefonu. Nie wyst pi y w badanych 

sprawach wypadki korzystania z Internetu lub listownie, albo przy u yciu innych form 

przekazu. W trzech wypadkach pos ono si  wyra aniem gro by przez osoby 

trzecie. 
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W sprawach zako czonych umorzeniem post powania materia  dowodowy jest  

z oczywistych przyczyn mniej kompletny ni  w sprawach zako czonych wniesieniem 

aktu oskar enia i os dzonych. Dlatego ankietowanie akt pod k tem dochodzenia do 

charakteru zwi zku osoby podejmuj cej prób  wywarcia wp ywu z osob  na któr  ten 

wp yw ma by  wywierany, nie zawsze by o skuteczne Badanie wykaza o w 87 

wypadkach (76,3 % badanych spraw) przes anki do wskazania istnienia takiego 

zwi zku. Jego charakter stypizowano dla potrzeb badania w pi ciu grupach. Ilustruje 

to Tabela 7. 

Tabela 7. Charakter zwi zku osoby podejmuj cej prób  wp ywu z osob  próbie tej 
poddawan . 

Jak si  okaza o, najliczniejsz  grup  wypadków stanowi  „inne”, czego przyst puj c 

do badania nie zak adano, przypuszczaj c, e liczniej wyst pi  zwi zki okre lone  

w pozycjach poprzedzaj cych. W grupie „inne” pomie ci y si  mi dzy innymi zwi zki 

mi dzy przes uchuj cym i przes uchiwanym, mi dzy stronami innych post powa , 

ównie cywilnych, mi dzy wspó podejrzanymi w innej sprawie, mi dzy s siadami, 

mi dzy osobami z tego samego kr gu subkultury itp.. Okazuje si  jednak, e 

najliczniejsz  grup  w ród zwi zków jednoznacznie wyodr bnionych, stanowi  

zwi zki rodzinne. Wyst pi y one w 22 sprawach (19,3 % badanych w tej kategorii  

i 25,3 % w ród ustalonych). 

L.p. Charakter zwi zku Liczba Procent 
ustalonych 

Procent 
ca ci 

1 Zwi zki rodzinne 22 25,3 19,3 

2 Inne formy zw. bezp. (np. konkubinat, partn.) 2 2,3 1,8 

3 Powi zania towarzyskie 5 5.7 4,4 

4 Powi zania biznesowe 1 1,1 0,9 

5 Inne 57 65.6 50,0 

6 cznie 87 100 X 

7 Nie ustalono 27 X 23,7 

Razem 114 X 100 
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Tylko w 33 spo ród 114 spraw (28,9 %) pokrzywdzeni jednoznaczne wskazywali,  

e obawiaj  si  o bezpiecze stwo w asne, cz onków rodziny lub mienia. Tylko w 18 

spo ród tych spraw mo na uzna , e wykonywane by y czynno ci zmierzaj ce do 

odwrócenia lub neutralizacji zagro enia polegaj ce g ównie na kontynuacji 

post powania w celu ustalenia sprawcy. 

Jak ju  wskazano, 113 spraw zako czono umorzeniem w nich post powania. 

Zarzuty przedstawiono tylko w cz ci z nich. Jak przedstawia y si  liczby spraw 

prowadzonych przeciwko osobie oraz podstawy umorzenia w zbadanych 113 

sprawach ilustruj  tabele 8 i  9. 

Tabela 8. Zako czenie post powania w sprawie lub przeciwko osobie. 

                                

 

 

 

Tabela 9. Podstawy decyzji w sprawach zako czonych umorzeniami post powa  

L.p. Podstawa Liczba Procent 

1 
brak cech przest pstwa, 
niepope nienie przest pstwa, 
niepope nienie czynu zabronionego 

29 25,7 

2 

brak dowodów pope nienia 
przest pstwa, brak danych 
dostatecznie uzasadniaj cych 
podejrzenie pope nienia przest pstwa, 
itp. 

59 52,2 

3 niewykrycie sprawcy przest pstwa 23 20,3 

4 niepoczytalno  sprawcy 1 0,9 

5 znikoma spo eczna szkodliwo  czynu 1 0,9 

cznie 113 100 

L.p. Post powanie zako czono: Liczba Procent 

1 W sprawie 99 86,8 

2 Przeciwko osobie 15 13,2 

cznie 114 100 
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Badaniu poddano tak e czas trwania post powa  w omawianych sprawach. 

Uzyskane wyniki nie daj  podstaw do ocen krytycznych z tego punktu widzenia. 

Tylko w 2 sprawach post powanie trwa o d ej ni  6 miesi cy. Dotyczy o to spraw 

prowadzonych w poprzednich latach. Czas trwania post powania przedstawia  si   

w sposób zaprezentowany w Tabeli 10. 

Tabela 10. Czas trwania postepowa  w badanych sprawach. 

L.p. Czas trwania post powa  w miesi cach Liczba Procent 

1 Poni ej 1 miesi ca i 1 miesi c 16 14,0 

2 Ponad 1 do 2 miesi cy 39 34,2 

3 Ponad 2 do 3 miesi cy 21 18,4 

4 Ponad 3 do 4 miesi cy 17 14,9 

5 Ponad 4 do 5 miesi cy 11 9,6 

6 Ponad 5 do 6 miesi cy 2 1,8 

7 Ponad 6 do 7 miesi cy 3 2,6 

8 12 miesi cy 1 0,9 

9 22 miesi ce 1 0,9 

10 Brak danych 3 2,6 

cznie 114 100 
 

Jak wynika z zaprezentowanych w tabeli danych, w okresie do 3 miesi cy trwa y 

postepowania w 76 sprawach, a wi c w 66,6 % spo ród 114 zbadanych. 

Uwzgl dniaj c 30 spraw , w których postepowania trwa y ponad 3 do 6 miesi cy, a  

w 106 sprawach (93% zbadanych) czas trwania post powa  nie przekroczy   

6 miesi cy.  

3. Wyniki badania spraw zako czonych odmowami wszcz cia postepowa  

Jak wskazano wy ej, w tej grupie zbadano 101 spraw. Pochodzi y one z 86 jednostek 

organizacyjnych prokuratury szczebla rejonowego. Materia  zebrany w sprawach 

zako czonych odmowami wszcz cia post powania przygotowawczego by   
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z oczywistych powodów ubo szy ni  w sprawach zako czonych umorzeniami 

post powa . Zachowania przedstawiane w doniesieniach jako przest pstwa mia y,  

w zdecydowanej wi kszo ci wypadków, miejsce w trzech ostatnich latach. 

Szczegó owo przedstawia to tabela 11. 

Tabela 11. Czas wskazywany jako data czynu. 

L.p. Czas czynu Liczba Procent 

1 2007 2 2,0 

2 2008 2 2,0 

3 2009 4 3,9 

4 2010 5 4,9 

5 2011 13 12,9 

6 2012 30 29,7 

7 2013 45 44,5 

Razem 101 100 

Podobnie jak w wypadkach spraw ko czonych umorzeniami, zdecydowanie 

najwi cej wskazywano zdarze  z ostatnich trzech lat. 

Podobnie równie  przedstawia  si  czas ko czenia czynno ci i wydawania w tej 

sprawie postanowie . Ilustruje to tabela 12. 

Tabela 12. Czas wydania postanowienia o odmowie wszcz cia post powania. 

L.p. Rok wydania 
postanowienia 

Liczba Procent 

1 2007 1 1,0 

2 2009 4 3,9 

3 2010 1 1,0 

4 2011 10 9,9 

5 2012 28 27,7 

6 2013 57 56,4 

Razem 101 100 
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W ostatnich trzech latach, to znaczy w 2013, 2012 i 2011 roku wydano cznie 94 % 

spo ród 101 badanych post powa , przy czym zdecydowanie ponad po owa (56,4 

%) badanych postanowie  zosta a wydana w 2013 roku. 

Informacje o zdarzeniach pochodzi y, podobnie jak w sprawach zako czonych 

umorzeniami post powa , g ównie z doniesie  osób pokrzywdzonych, stanowi c 

jednak w ród nich znaczcie liczniejsz  grup , bo ponad ¾ wszystkich. Mniejszy 

natomiast udzia  (procentowo prawie o po ow ) mia y w ród tych informacji materia y 

wy czone z innych spraw przez prokuratorów i s dy. Bardzo nieliczne by y, jak to 

wynika z tabeli 13, doniesienia osób prawnych i materia y w asne Policji, nie maj ce 

charakteru procesowego. 

Tabela 13. Podstawa podj cia czynno ci. 

L.p. Podstawa czynno ci Liczba Procent 

1 Doniesienie osoby fizycznej 76 75,2 

2 Informacja osoby prawnej 4 3,9 

3 Materia y wy czone z innego post powania 19 18,8 

4 Materia y w asne policji 2 2,0 

Razem 101 100 

Zachowania wskazywane w doniesieniach i innych materia ach stanowi cych 

podstaw  czynno ci, kierowane by y g ównie przeciwko wiadkom i oskar onym.  

W jednej sprawie skierowano je jednocze nie przeciwko wiadkowi i oskar onemu. 

Szczegó owo przedstawiaj  to dane zawarte w Tabeli 14. 

Tabela 14. Podmioty przeciwko którym kierowano dzia ania. 

L.p. Podmioty Liczba Procent 

1 wiadek 77 76,2 

2 Bieg y 3 3,0 

3 Oskar yciel 3 3,0 

4 Oskar ony 17 16,8 

5 wiadek i oskar ony 1 1,0 

Razem 101 100 
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W sprawach zako czonych odmowami wszcz cia post powa , w ród zachowa  

stanowi cych przedmiot doniesie , zwraca  uwag  niewielki udzia  takich, które mia y 

charakter rzeczywi cie powa ny, i wywo ywa y potrzeb  niezw ocznej reakcji 

organów cigania. Jak przedstawia y si  formy wskazywanych prób wywierania 

wp ywu ilustruje tabela 15. 

Tabela 15. Wskazywane w doniesieniach formy wywierania wp ywu. 

L.p. Forma oddzia ywania Liczba Procent 

1. Gro ba 91 90,1 

2. Naruszenie nietykalno ci cielesnej i gro ba 7 6,9 

3. Lekki lub redni uszczerbek na zdrowiu i gro ba 1 1,0 

4. Inna forma przemocy i gro ba 2 2,0 

Razem 101 100 

Nie wskazywano zatem na wyst puj ce samodzielnie takie zachowania, jak 

naruszenie nietykalno ci cielesnej, uszczerbek na zdrowiu, pobicie i inna forma 

przemocy. Dominuj  postaci  zachowa  wskazywanych w doniesieniach, 

zawiadomieniach i informacjach by a gro ba przedstawiana jako wyst puj ca 

samodzielnie (w 91 wypadkach) i jako element próby oddzia ywania skojarzony  

z naruszeniem nietykalno ci cielesnej (w 7 sprawach), z lekkim lub rednim 

uszczerbkiem na zdrowiu (w jednej sprawie) i z inn  form  przemocy (np. 

przytrzymywanie – w dwóch sprawach). 

Tabela 16. Sposoby wyra ania gró b w sprawach zako czonych odmowami 
wszcz cia. 

L.p Sposoby wyra ania gró b Liczba Procent 

1 Bezpo rednio 64 63,4 

2 Telefonicznie 33 32,7 

3 Przez Internet 1 1,0 

4 Przez osoby trzecie 3 2,9 

cznie 101 100 

Instytut W
ym

iaru Sprawiedliwo
ci



41 

 

Znacznie mniejszy zakres informacji ni  w sprawach, w których prowadzono 

post powanie, nie pozwoli  na ustalenie w odniesieniu do wszystkich spraw, czy i jaki 

rodzaj zwi zku czy  osob  podejmuj  prób  oddzia ywania, z osob  na któr  to 

oddzia ywanie mia o by  wywierane. Zwi zki takie wynika y z materia u zawartego  

w aktach 68 spraw, a ich charakter przedstawia  si  w sposób wskazany w Tabeli 17. 

Tabela 17. Charakter zwi zku osoby podejmuj cej prób  wp ywu z osob  próbie tej 
poddawan . 

Przy zmniejszonej ogólnej liczbie ustalonych wypadków, taka sama jak w poprzedniej 

badanej grupie okaza a si  liczba zachowa  wynik ych na tle zwi zków rodzinnych. 

Ma ona jednak znacznie wy szy procentowo udzia  (32,4 %) w zbadanych pod tym 

tem sprawach. Podobnie jak w ród spraw umorzonych, najliczniejsza jest grupa 

„inne”, do której kwalifikowano na tej samej zasadzie, jak przy Tabeli 7. Zaliczano 

tutaj zwi zki mi dzy wspó podejrzanymi, mi dzy s siadami, mi dzy stronami innych 

post powa , mi dzy przes uchuj cym i przes uchiwanym, czy te  mi dzy osobami  

z tego samego kr gu subkultury. 

Obaw  o swoje lub swojej rodziny zdrowie lub ycie, albo o mienie wyrazi y osoby 

sk adaj ce doniesienie lub zawiadomienie tylko w 18 sprawach (17,8 ze 101 

zbadanych). Jest to wska nik istotnie ni szy ni  w sprawach umorzonych. 

L.p. Charakter zwi zku Liczba Procent 
ustalonych 

Procent 
ca kowity 

1 Zwi zki rodzinne 22 32,4 21.8 

2 Inne formy zw. bezp. (np. konkubinat, partn.) 2 2,9 2,0 

3 Powi zania towarzyskie 5 7,4 4,9 

4 Powi zania biznesowe 2 2,9 2,0 

5 Inne 37 54,4 36,6 

6 cznie 68 100 X 

7 Nie ustalono 33 X 32,7 

Razem 101 X 100 
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4. Podsumowanie i wnioski 

Badanie nie da o podstaw do ocen dotycz cych rozwi za  prawnych zwi zanych  

z ochron wiadków w post powaniu karnym. Pozwoli o jednak na wgl d w praktyk  

cigania w sprawach o przest pstwa z art. 245 k.k., dotycz ce grupy zachowa , 

przed którymi chronieni s wiadkowie anonimowi i zagro enie którymi le y  

u podstaw wszystkich poczyna  maj cych na celu zapewnienie swobody  

i bezpiecze stwa wypowiedzi podmiotów wyst puj cych przed s dem. Wgl d ten 

generalnie nie przyniós  negatywnych spostrze . Zawarte na ko cu opracowania 

przyk ady spraw, zawieraj  jednak, obok informacji o pozytywach, g ównie 

prezentacj  wyst puj cych usterek w wykonywaniu czynno ci i nadzorze nad 

post powaniem, tak wewn trznym, w obr bie policji czy prokuratury, jak i nadzorze 

prokuratora nad czynno ciami policyjnymi. 

Przeprowadzone badanie da o podstaw  do stwierdzenia, e cz  doniesie  jest 

kierowana jako instrument procesowego zwi kszenia przewagi nad przeciwnikiem  

w post powaniu. Spostrze enie takie wyniesiono z niejednostkowych wypadków 

sk adania doniesie  o prób  karalnego wywierania wp ywu na wiadka, który jest 

wnioskowany w procesie dotycz cym stosunków maj tkowych lub spraw rodzinnych, 

albo w post powaniu karnym w innej sprawie. W tego typu sprawach z regu y 

nast powa y jednak prawid owe decyzje o odmowach wszcz cia post powania 

karnego lub o umorzeniach postepowa . Decyzje te z regu y nie nasuwa y 

zasadniczych uwag. 

Gro ba, szczególnie wyra ana bezpo rednio, bez pos enia si rodkiem czno ci 

lub inn  osob  do jej przekazania, nale y do zachowa  najmniej zaznaczaj cych 

swój lad. Jest wi c tym samym najtrudniejsza do potwierdzenia i udokumentowania. 

Wykorzystywanie gro by jako najcz stszej, a w ciwie g ównej formy wywierania 

wp ywu, jest w cz ci spraw nast pstwem wspomnianego skalkulowanego, 

instrumentalnego traktowania doniesie  o przest pstwach z art. 245 k.k. 

Wskazywanie na cz sto wyimaginowane próby oddzia ywania na podmioty 

wyst puj ce w post powaniu ma stanowi  dodatkowy argument w sporze  

z przeciwnikiem procesowym lub faktycznym. Rozpoznawanie takich sytuacji 
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wymaga od prowadz cych post powania wnikliwo ci i do wiadczenia oraz unikania 

pochopno ci w ocenach. 

Tylko w 18 sprawach w grupie zako czonych postanowieniami o odmowie wszcz cia 

postepowania (17,8% ze 101 zbadanych), osoby sk adaj ce doniesienia lub 

zawiadomienia wskazywa y, e obawiaj  si  o swoje lub swojej rodziny zdrowie lub 

ycie, albo o mienie. Podobny wska nik w grupie spraw umorzonych wynosi  33 

(28,9%  w ród 114 zbadanych). Ten stosunkowo niski wska nik stanowi  

o prawid owo ci decyzji ko cz cych sprawy w zdecydowanej wi kszo ci wypadków. 

Brak obawy stanowi element wnioskowania o braku zagro enia, a to wiadczy na 

korzy  podejmowanych decyzji o umorzeniu post powania czy o odmowie jego 

wszcz cia. 

ród badanych spraw zako czonych odmow  wszcz cia post powania, by y takie, 

w których wszczynanie post powania karnego by o ewidentnie zb dne, a podj ta 

decyzja o odmowie wszcz cia post powania oczywi cie zasadna. Zdarza y si  te , 

niestety, wypadki stwierdzania zb dno ci post powania ju  po jego wszcz ciu. 

Przyk ady przedstawiono w opisach zawartych w dalszej cz ci opracowania. 

By y jednak tak e, wcale nie jednostkowe, przyk ady lekcewa enia obaw 

pokrzywdzonych, które wydawa y si  znajdowa  uzasadnienie w tre ci ich doniesie , 

a niekiedy tak e potwierdzenie. Przyk ady takich spraw równie  przedstawiono  

w dalszej cz ci opracowania. Czynno ci w nich by y prowadzone pasywnie  

i pozbawione tempa, a ich efektem ko cowym by o wycofanie si  pokrzywdzonych  

z pocz tkowych stwierdze , niew tpliwie powodowane obaw , której organ 

procesowy nie umia  zapobiec. Mi dzy innymi, w jednej z przedstawionych spraw, 

aktywno  prowadz cego post powanie sko czy a si  na udokumentowaniu stopnia 

uszkodzenia cia a pokrzywdzonego, którego, poza gro , ugodzono w skim ostrym 

narz dziem. Prowadz cy post powanie przes ucha  pokrzywdzonego i za czy  do 

akt kilka notatek. Stwierdzi  w nich, e pokrzywdzony przyjmuje leki psychotropowe  

i ma k opoty z pami ci , e rozpyta  sprawc  napa ci, który niczego nie potwierdzi , 

nadto e przes uchanie sprawcy zaatakowania pokrzywdzonego ostrym narz dziem 

nie jest mo liwe, poniewa  wyjecha  on do Austrii i ma „podobno” alibi. Podobnie  

w kilku innych przytoczonych sprawach, których wyniki wskazuj , e organy 
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procesowe zawiod y zaufanie pokrzywdzonych. Przyk ady tych spraw wskazuj  na 

potrzeb  doskonalenia pracy Policji i podnoszenia indywidualnego poziomu jej 

funkcjonariuszy. Wskazuj  równie  na niemo no  godzenia si  na 

powierzchowno  nadzoru prokuratorskiego nad czynno ciami Policji, polegaj  na 

bezkrytycznej w niektórych z opisanych spraw akceptacji ko cowych decyzji 

opracowanych przez policjantów. 

Przyk ad takiego braku krytycyzmu i powierzchowno ci stanowi sprawa, w której 

prokurator nie dostrzeg , e doniesienie i tre  przyjmowanego przez policjanta 

zawiadomienia o przest pstwie wskazuj  na przest pstwo z art. 245 k.k., a nie z art. 

190 k.k. i zatwierdzi  sporz dzone przez policjanta postanowienie o odmowie 

wszcz cia postepowania przygotowawczego, poniewa  pokrzywdzona o wiadczy a 

w zawiadomieniu, e nie sk ada wniosku o ciganie przest pstwa z art. 190 § 1 k.k. 

Podobny b d prawny mia  miejsce w innej jeszcze sprawie, w której, wbrew tre ci 

doniesienia wskazuj cego na wyst pek z art. 245 k.k., czynno  zawiadomienia  

o przest pstwie by a prowadzona w kierunku stwierdzenia, e pokrzywdzony nie 

sk ada wniosku o ciganie w sprawie o czyn z art. 190 k.k. i z powodu braku takiego 

wniosku oraz braku potwierdzenia czynu z art. 245 k.k., odmówiono wszcz cia 

postepowania. 

Przyk ady b dów prawnych innego rodzaju mia y miejsce w kilku sprawach,  

w których nie dostrze ono, e osob , któr  wskazywano jako sprawc  stosowania 

przemocy i gró b w celu zmuszenia wiadka lub oskar onego do sk adania 

okre lonych o wiadcze , by  funkcjonariusz Policji. Wprawdzie dotyczy o to 

postanowie  o umorzeniu lub odmowie wszcz cia postepowania, to jednak 

poprawno  jurydyczna wymaga a stosowania art. 246 k.k., a nie 245 k.k.. 

Przeprowadzone badanie wykaza o ponadto w cz ci spraw nadmiern  pochopno  

w wy czaniu materia ów z prowadzonych post powa  w celu ich odr bnego 

za atwienia w zwi zku z podejrzeniem pope nienia przest pstwa z art. 245 k.k. 

Dotyczy o to zarówno wy cze  z post powania przygotowawczego, jak i z 

materia ów post powania przed s dem. Pog biaj cym negatywne skutki takich 

wy cze  by  daj cy si  w cz ci spraw dostrzec automatyzm we wszczynaniu 

post powa  w tak wy czonych sprawach, co musia o powodowa  ich umorzenia. 
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Podsumowuj c, stwierdzi  nale y, e wprawdzie w wi kszo ci zbadanych spraw 

podj to decyzje prawid owe z punktu widzenia trafno ci oceny zebranego materia u  

i prawnej oceny zaistnia ych zdarze , to jednak wyst puj ce w znacznej cz ci tych 

spraw b dy i uchybienia wymagaj  zdecydowanych korekt w praktyce policyjnej  

i prokuratorskiej. 
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Przyk ady spraw post powa  zako czonych postanowieniami o umorzeniu 

1. Wszcz cie post powania w sprawie 2 Ds. 424/13 Prokuratury Rejonowej R.-

W. by o pochopne. Nast pi o na podstawie doniesienia rozwodz cej si ony, 

która wskazywa a, e w trakcie procesu rozwodowego m  nachodzi j  i grozi 

nieokre lonymi skutkami w wypadku prezentowania podczas procesu 

niekorzystnej dla niego wersji wydarze . Post powanie nie ujawni o przemocy, 

ani gro by mog cej stanowi  znami  przest pstwa z art. 245 k.k. 

2. W sprawie 1 Ds. 346/11 Prokuratury Rejonowej B.- P. bezpo rednim 

wiadkiem wypowiadanej telefonicznie gro by by  przes uchuj cy akurat w tym 

momencie pokrzywdzonego funkcjonariusz Policji. Na s yszalno  pozwala o 

prze czenie telefonu na tryb g nomówi cy. By  to kolejny telefon z gro  

pozbawienia ycia je li pokrzywdzony, który z  doniesienie o kradzie  

3500 z  nie wycofa zeznania obci aj cego koleg  gro cego. Funkcjonariusz 

potwierdzi  fakt gro by. Post powanie o przest pstwo z art. 245 k.k. 

prokurator umorzy  z powodu znikomej szkodliwo ci spo ecznej czynu. Nie 

ustalano sprawcy gro by. Post powanie o kradzie  zako czy o si  tak e 

umorzeniem z powodu braku potwierdzenia pope nienia przest pstwa. 

3. Wszcz cie post powania w sprawie 3 Ds. 513/13 Prokuratury Rejonowej w T. 

by o natomiast ewidentnie zb dne. Reprezentuj cy stron  procesu cywilnego 

radca prawny z  doniesienie, e powo anej przez niego na wiadka 

kobiecie przeciwnik procesowy mia  grozi  s owami: „jak b dziesz zeznawa a 

nieprawd , to pójdziesz siedzie  do krymina u”. Nie ujawniono zachowa  

wype niaj cych znamiona przest pstwa z art. 245 k.k. i post powanie zosta o 

umorzone. 

4. Do  typowa sytuacja mia a miejsce w sprawie Ds. 715/13 Prokuratury 

Rejonowej w D.T. Jeden z podejrzanych o w amanie, przyznaj cy si   

i pomawiaj cy drugiego, stwierdzi  w wyja nieniach, e pomawiany grozi  mu 

pobiciem i mierci , je li b dzie go obci , czego on si  boi. Materia  ten 

wy czono do odr bnego post powania i wszcz to post powanie z art. 245 

k.k. Osoby obecne w mieszkaniu podczas spotkania stwierdzi y, e niczego 
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nie s ysza y. Podczas konfrontacji pomawiaj cy si  wycofa . Post powanie 

umorzono. Czynno ci w sprawie by y pasywne i pozbawione tempa,  

a wycofanie pokrzywdzonego by o niew tpliwie spowodowane obaw , która 

towarzyszy a konfrontacji, a której nie umia  zapobiec organ procesowy 

5. W sprawie Ds. 513/13 Prokuratury Rejonowej w Bochni niektóre okoliczno ci 

sprawy s  tak e do  typowe. Post powanie o czyn z art. 245 k.k. umorzono  

z powodu braku dowodów uzasadniaj cych prawdopodobie stwo pope nienia 

przest pstwa. Doniesienie z a ona wskazuj c, e m , który jest 

oskar ony o zn canie nad ni , zatelefonowa  mówi c: „je li zeznasz tak, e 

dostan  wyrok, to jest po tobie” Gro by tej si  boi. Potwierdzi a to w zeznaniu. 

Potwierdzi a to tak e po cz ci jej matka i doros y syn. M  zaprzeczy  takiej 

tre ci rozmowy, potwierdzaj c sam fakt jej odbycia. Przy takim stanie 

dowodów nast pi o umorzenie.  

6. Post powanie Nr Ds. 655/13 Prokuratury Rejonowej w S. umorzono bez 

wykonania niezb dnych czynno ci. Pokrzywdzony z  doniesienie, e po 

dokonanym na nim rozboju, którego sprawców wskaza  i z  obci aj ce 

ich zeznania, zacz a go nachodzi  w miejscu zamieszkania grupa 4-6 

czyzn, dobijaj c si  do drzwi, domagaj c si  bezpo redniej rozmowy  

i gro c pobiciem oraz zabiciem je li nie wycofa swych zezna  w sprawie 

rozboju. Stwierdzi , e bardzo si  tego boi. Pouczony, w post powaniu z  

podobne zeznanie. Poza tym za czono notatk  o niemo no ci ustalenia 

osób, które grozi y pokrzywdzonemu. Nie wskazano, na czym polega y próby 

ustalania. Post powanie umorzono przed up ywem trzech miesi cy od 

wszcz cia z powodu braku potwierdze , e przest pstwo zaistnia o. 

Post powanie prowadzono niezwykle pasywnie, szczególnie dotyczy to nie 

wiadomo jakich prób ustalenia osób gro cych i nachodz cych 

pokrzywdzonego. Policja nie zapobieg a obawie pokrzywdzonego, a efektem 

jej czynno ci i umorzenia postepowania sta o si  utwierdzenie go  

w przekonaniu o bezkarno ci sprawców i bezsensowno ci zawiadamiania  

o ich przest pstwach. 
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7. W sprawie 2 Ds. 411//12 Prokuratury Rejonowej w O.W. po doniesieniu 

pokrzywdzonego wszcz to post powanie o przest pstwo z art. 231 § 1 k.k.  

i art. 245 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i ustalano okoliczno ci dotycz ce 

przes ucha  dwóch podejrzanych o w amania do domków dzia kowych.  

Z doniesienia wynika o, e byli bici podczas przes ucha  przez policjanta,  

w tym mi dzy innymi pa  w stopy, przy daniu przyznania si  do w ama  

innych jeszcze ni  wskazane przez siebie. W toku post powania potwierdzili  

w przes uchaniach wersj  z doniesienia, a nadto do czyli wiadectwa 

lekarskie, w tym jeden z rozpoznanym st uczeniem lewego ródstopia 

pochodz cym od t pego urazu. Pomawiany o takie zachowanie policjant (ten 

sam w obu wypadkach), który mia  prowadzi  czynno ci w obecno ci innych 

jeszcze funkcjonariuszy, przes uchany w charakterze wiadka po stosownym 

uprzedzeniu, nie potwierdzi  okoliczno ci wskazywanych w doniesieniu. Nie 

uczynili tego tak e inni policjanci obecni przy przes uchaniach. Mimo 

zastrze  nadzoru, prokurator prowadz cy umorzy ledztwo, uznaj c 

materia  za niewystarczaj cy do potwierdzenia przest pstwa. Podkre li  

wypada, e mi dzy innymi nie podj to próby u ci lenia ustale  

anatomopatologa przez dodatkowe pytania dotycz ce sytuacji, w jakich 

zaistnie  mog a mo liwo  wyst pienia opisanego urazu stopy i przybli enie 

rodzaju narz dzia, które mog o uraz spowodowa . Uwagi nadzoru nie odnosi y 

si  do niew tpliwie wadliwej kwalifikacji prawnej czynu, o który prowadzono 

postepowanie (art. 245 k.k. zamiast art. 246 k.k.). 

8. Szczególnego odnotowania wymaga umorzenie post powania w sprawie  

2 Ds. 1121/09 Prokuratury Rejonowej w K. Prokurator przeprowadzi   

w uzasadnieniu wywód wsparty odwo aniami do doktryny, stwierdzaj c, e 

skoro art. 245 k.k. ma na celu ochron wiadka przed niedozwolonym 

wp ywem na tre  zezna , to dzia anie po zako czeniu zezna  nie mo e by  

obj te przez ten przepis. Problemem w badanej sprawie jest to, e wiadek 

nie zako czy  swej roli. Móg  by  wzywany ponownie na przes uchanie  

w post powaniu przygotowawczym, nie mówi c o konieczno ci zeznawania  

w s dzie. Zako czy a si  tylko czynno  przes uchania w konkretnym dniu  

i w nie w zwi zku z t  czynno ci  naruszono nietykalno  cielesn   
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i gro ono pokrzywdzonemu. W dniu 3 grudnia 2009 r. w szkole skradziono 

telefon komórkowy. W dniu nast pnym funkcjonariusze Policji wykonywali 

czynno ci, mi dzy innymi przes uchuj c w charakterze wiadka 

pokrzywdzonego. Po tej czynno ci znani pokrzywdzonemu sprawcy kradzie y 

podeszli do niego i uderzali go mówi c: „uwa aj, wiesz za co”, co 

jednoznacznie odnosi o si  do tre ci jego zezna  i zmierza o do wp ywu na t  

tre . Trudny do zrozumienia jest w tym kontek cie wywód prokuratora  

z uzasadnienia postanowienia o umorzeniu, w którym stwierdza on, e 

poniewa  z powodów podanych wy ej nie mo na zastosowa  art. 245 k.k.,  

a wniosku o ciganie gro by karalnej wymaganego przez art. 190 § 2 k.k. nie 

ono,  to post powanie nale y umorzy , za  naruszenie nietykalno ci 

cielesnej stanowi czyn cigany z oskar enia prywatnego. Nie dostrzeg  

interesu publicznego w obejmowaniu cigania tego czynu.  

9. Umorzenie post powania w sprawie 2 Ds. 585/12 Prokuratury Rejonowej w G. 

wywo uje zastrze enia przez swe uzasadnienie. Doniesienie o czyn z art. 245 

k.k. z a pokrzywdzona, której m  by  oskar ony o zn canie nad ni   

i post powanie toczy o si  przed s dem. W doniesieniu wskaza a, e m  

nak ania j  do wycofania oskar enia przez odmow  zezna . Dochodzi na tym 

tle do narusze  nietykalno ci i gró b. Prokurator sporz dzaj cy postanowienie 

o umorzeniu stwierdzi , e skoro w post powaniu przed s dem w sprawie  

o zn canie nie mówi a o gro bach i zmuszaniu do wycofania oskar enia, to 

nie da si  potwierdzi  czynu z art. 245 k.k. 

10. W sprawie Ds. 1851/12 Prokuratury Rejonowej w Z. . Post powanie 

wszcz to na skutek doniesienia, w którym pokrzywdzony stwierdza, e by  

wiadkiem pobicia i sk ada  w zwi zku z tym zeznania. Wchodz c do bramy 

swego miejsca zamieszkania zosta  zaatakowany przez sprawc  tego  

pobicia, który grozi  mu pozbawieniem ycia, je li b dzie go nadal obci . 

Jednocze nie zi  napastnika ugodzi  go ostrym przedmiotem w brzuch 

powoduj c mocno krwawi ce, dr ce przez pow oki, zranienie. Jak ustalono, 

by o to zranienie powoduj ce uszczerbek inny ni  okre lony w art. 156 § 1 k.k. 

i nie spowodowa o naruszenia czynno ci narz du cia a lub rozstroju zdrowia 
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na czas d szy ni  7 dni. Na dokumentowaniu stopnia uszkodzenia cia a 

sko czy a si  aktywno  prowadz cego post powanie. Poza tym  

i przes uchaniem pokrzywdzonego, za czy  do akt jedynie notatki. W jednej 

stwierdzi , i  ustali , e pokrzywdzony przyjmuje leki psychotropowe i ma 

opoty z pami ci , a w nast pnej, e rozpyta  sprawc  napa ci, który niczego 

nie potwierdzi , za  w kolejnej, e przes uchanie sprawcy zaatakowania 

pokrzywdzonego ostrym narz dziem nie jest mo liwe, poniewa  wyjecha  on 

do Austrii, a ponadto ma „podobno” alibi. W tym stanie dowodowym nast pi o 

umorzenie z powodu braku danych uzasadniaj cych podejrzenie pope nienia 

przest pstwa. 

11. Cz st  dla badanej kategorii spraw sytuacj  przedstawia materia  w sprawie 

Ds. 1717/13 Prokuratury Rejonowej w R. Pokrzywdzony po z eniu zezna  

obci aj cych s siada zn caj cego si  nad on , która zmar a, zwróci  si  do 

prokuratury z doniesieniem, e s siad spotkawszy go powiedzia , e jak si  

dowie, kto go obci a, to go zabije albo wynajmie „ruskich” eby to zrobili. 

Przyj to zawiadomienia o przest pstwie i przes uchano pokrzywdzonego, 

który informowa  o swoich powa nych obawach, potwierdzaj c wersj   

z doniesienia. Postawiono zarzut przest pstwa z art. 245 k.k. sprawcy gro by, 

który si  do niczego nie przyzna , po czym przeprowadzono konfrontacj  

pokrzywdzonego z podejrzanym. W czasie tej czynno ci pokrzywdzony 

powiedzia , e grozi  mu kto  inny, kogo nazwiska nie poda. O wiadczy ,  

e nie chce, aby by a jaka  sprawa. Po tej czynno ci umorzono post powanie. 

Postanowienie zatwierdzone bez uwag przez prokuratora nie zawiera 

uzasadnienia. Post powanie w tej sprawie jest klasycznym przyk adem 

sprawy, w której organy procesowe zawiod y zaufanie pokrzywdzonego. 

Przyk ady spraw zako czonych odmowami wszcz cia post powa  

1. Sytuacja dostrze ona tak e w innych aktach, wyst pi a w sprawie Ds. 385/13 

Prokuratury Rejonowej w P. W toku post powania prowadzonego przed 

dem o zn canie córka z a doniesienie, z którego wynika o, i  oskar ony 

ojciec grozi  jej, e je li b dzie przeciwko niemu zeznawa a, to j  ut ucze. 
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Wezwana do przes uchania stwierdzi a, e zeznawa  nie b dzie, a aktualnie 

ojca si  nie boi. Odmówiono wszcz cia post powania przygotowawczego. 

2. Tak e powtarzalne s  sytuacje analogiczne do zaistnia ej w sprawie 2 Ds. 984 

/12 Prokuratury Rejonowej w O. Jedna ze stron w post powaniu cywilnym 

dotycz cym stosunków maj tkowych zg osi a wniosek dowodowy  

o przes uchanie wiadka. Po jednej z rozpraw z a doniesienie, e strona 

przeciwna zastrasza tego wiadka gro c mu m. in. zniszczeniem mienia, je li 

dzie sk ada  zeznania niezgodne z jej interesem. Wezwany wiadek nie 

potwierdzi  jakiejkolwiek próby wp ywu na tre  swych zezna . Spraw  

zako czono bez dalszych czynno ci postanowieniem o odmowie wszcz cia 

post powania przygotowawczego. 

3. W sprawie 1 Ds. 650/13 Prokuratury Rejonowej w T.L. musi zaskakiwa  brak 

konsekwencji. Prokurator obecny na rozprawie w sprawie o gro by karalne 

kierowane do kilku osób na terenie baru, z  wniosek o przes anie do 

prokuratury protoko u rozprawy, uzasadniaj c to stwierdzeniem, e z tre ci 

zezna  przes uchiwanej w charakterze wiadka barmanki wynika, e by a 

zastraszana przez oskar onego w celu zmiany zezna . Po nadej ciu z s du 

odpisu protoko u zawieraj cego takie w nie zeznanie, prokurator zatwierdzi  

postanowienie o odmowie wszcz cia post powania bez dokonania czynno ci 

wyja niaj cych. 

4. Musi tak e zaskakiwa  zatwierdzenie przez prokuratora postanowienia  

o odmowie wszcz cia post powania w sprawie 2 Ds. 254/12 Prokuratury 

Rejonowej w P. Pokrzywdzona z a doniesienie, a nast pnie powtórzy a  

w tre ci zaprotoko owanego zawiadomienia o przest pstwie, e gro cy jej 

uszkodzeniem cia a i zabiciem odpowiada w innym post powaniu za zn canie 

i jest stron  w post powaniu o eksmisj . Gro c, da  wycofania przez ni  

oskar . Tymczasem odbieraj cy zawiadomienie funkcjonariusz zawar   

w protokole o wiadczenie, e pokrzywdzona nie sk ada wniosku o ciganie 

przest pstwa z art. 190 § 1 k.k. Na tej podstawie odmówi  wszcz cia 

post powania. Prokurator postanowienie to zatwierdzi . 
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5. Identyczny b d stwierdzono w innej sprawie tej samej Prokuratury Rejonowej 

w P. o numerze 1 Ds. 302/13, w której pokrzywdzony z  doniesienie na 

by ego pracodawc , który mia  mu grozi  konsekwencjami w postaci 

pozbawienia mo liwo ci zatrudnienia, je li nie wycofa swoich oskar  

przeciwko niemu w sprawie ze stosunku pracy. Tak e tutaj czynno  

zawiadomienia o przest pstwie by a prowadzona w kierunku stwierdzenia, e 

pokrzywdzony nie sk ada wniosku o ciganie w sprawie o czyn z art. 190 k.k.  

i z powodu braku takiego wniosku oraz braku potwierdzenia czynu z art. 245 

k.k. odmówiono wszcz cia postepowania, co prokurator zatwierdzi ., cho  nie 

zadano adnego pytania zmierzaj cego do wyja nienia, czy istotnie czyn z art. 

245 k.k. mia  miejsce. 

6. W sprawie 2 Ds. 147/13 Prokuratury Rejonowej w T. doniesienie o gro bie 

maj cej na celu zmian  przez niego wyja nie  w innej sprawie z  Tomasz 

S. Z doniesienia wynika o, e, przyznaj c si  do kradzie y narz dzi 

elektrycznych i spalinowych, pomówi  o wspó udzia  Paw a P. Jak wskaza   

w doniesieniu, Pawe  P. grozi  jemu pobiciem, a jego rodzicom o wiadczy , e 

ma torebki po narkotykach z jego odciskami palców i przeka e je Policji je li 

Tomasz S. nie odwo a swego pomówienia i nie zap aci mu 1000 z . W ramach 

wyja niania okoliczno ci wskazanych w doniesieniu, rozpytano jedynie 

Tomasza S. i Paw a P., po czym odmówiono wszcz cia post powania 

wskazuj c, e doniesienia nie mo na potwierdzi . 

7. O nieporadno ci organów cigania wiadczy odmowa wszcz cia 

post powania w sprawie Ds. 592/12 Prokuratury Rejonowej w A.  

Z post powania Ap.V Ds.25/10 Prokuratury Apelacyjnej w Gda sku 

wy czono odpis protoko u wyja nie  Andrzeja S., który w przes uchaniu 

stwierdza , e obci eni przez niego o handel narkotykami bracia Marek  

i Sebastian T. przy okazji spotka  gro  mu gestami podrzynania gard a, 

naje aj  samochodem symuluj c kolizj  drogow , a przede wszystkim 

rozpowszechniaj  informacje o wyznaczeniu nagrody za jego zabicie w kwocie 

100 000 z . Poniewa  w innej sprawie (wy czonej ze wskazanej V Ds. 25/10) 

prowadzonej przez S d Okr gowy w Ostro ce o czyn z art. 258 § 1 k.k.,  
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w której Andrzej S. ma status wiadka, a bracia T. s  oskar onymi, okazje do 

gró b s  cz ste, Andrzej S. o wiadczy , e obawia si  o swoje ycie i prosi   

o ochron . Realno  zagro enia dokumentuje notatka funkcjonariusza CB ,  

z której wynika równie , e wcze niej by o ju  prowadzone post powanie  

o gro by przeciwko Sebastianowi T. zako czone umorzeniem. Jedyn  

czynno ci  by o przes uchanie Andrzeja S. w celu odebrania zawiadomienia  

o przest pstwie. O wiadczy , e adnego zawiadomienia nie z y. Z tre ci 

przes uchania wynika, e w sprawie g ównej chciano mu da  ochron , ale 

odmówi . Po tej czynno ci odmówiono wszcz cia post powania wobec braku 

mo liwo ci potwierdzenia okoliczno ci wynikaj cych z wy czonego materia u. 

8. Trudno te  pozytywnie wyrazi  si  o odmowie wszcz cia post powania  

w sprawie 2 Ds. 1020/13 Prokuratury Rejonowej W-W. Sk adaj cy doniesienie 

wskaza , e pozostaje w sporze przed s dem z by ym pracodawc , który 

podszed  do niego na korytarzu przed rozpraw daj c wycofania pozwu  

z bie cej i innych spraw, bo w przeciwnym razie go zniszczy, pozbawi 

maj tku i mieszkania. Mia  to mówi  w obecno ci pe nomocnika 

zg aszaj cego. Jedyn  czynno ci  podj  dla wyja nienia doniesienia by o 

przes uchanie zaprotoko owane jako zawiadomienie o przest pstwie, 

powtarzaj ce w bardziej lakoniczny sposób tre  doniesienia. Po tym 

przes uchaniu sporz dzono postanowienie o odmowie wszcz cia 

post powania z powodu braku obiektywnego ród a dowodowego 

„pozwalaj cego zweryfikowa  zeznanie pokrzywdzonego” i dlatego „nale y 

umorzy  post powanie wobec braku danych dostatecznie uzasadniaj cych 

podejrzenie pope nienia przest pstwa z art. 190 § 1 k.k.”. Oczywi cie nie 

próbowano nawet rozmawia  z pe nomocnikiem. ( ! ? ). 

9. W sprawie 1 Ds. 93/13 Prokuratury Rejonowej w S. podstaw  rejestracji  

w repertorium i zlecenia czynno ci sprawdzaj cych stanowi y materia y 

przekazane przez s d ze sprawy o rozgraniczenie. Wp yw mia  by  wywierany 

na bieg ego powo anego przez s d w celu wydania opinii w tej sprawie przez 

uniemo liwienie mu dost pu do rozgraniczanych nieruchomo ci poprzez 

przytrzymywanie i gro  spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Odmowa 
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wszcz cia post powania nast pi a po stwierdzeniu, e bieg emu wprawdzie 

odmówiono wst pu na dzia , ale nie stosowano wobec niego przemocy, 

tak e nie wypowiadano wobec niego jakichkolwiek gró b. Prawid owa ocena 

materia u zapobieg aby przekazywaniu go do prokuratury. 

10. Musi zaskakiwa  z powodu nadania kwalifikacji prawnej zdarzeniu 

postanowienie o odmowie wszcz cia post powania sporz dzone przez 

prokuratora w sprawie 3 Ds.70/13 Prokuratury Rejonowej w W. Wed ug 

doniesienia czyn mia  polega  na uderzaniu r  w g ow , przewróceniu  

i przyciskaniu do ziemi osoby przes uchiwanej przez policjanta w celu 

zmuszenia jej do potwierdzenia informacji o obrocie narkotykami. Prokurator 

uzna  zdarzenie za kwalifikowane z art. 231 § 1 k.k. i art. 245 k.k. w zw. z art. 

11 § 2 k.k., zapominaj c o tre ci art. 246 k.k., który nale o przy tym opisie 

czynu zastosowa  zamiast art. 245 k.k.. W uzasadnieniu postanowienia 

wskazano jako podstaw  odmowy brak danych dostatecznie uzasadniaj cych 

podejrzenie pope nienia przest pstwa, mimo e nie podj to adnych 

czynno ci, których rezultaty wskazywa yby na inny ni  wynikaj cy  

z doniesienia przebieg zdarzenia. 

11. Niedostatek przes anek uzasadniaj cych odmow  wszcz cia post powania 

karnego wynika z materia ów zgromadzonych w sprawie Ds. 1263/13 

Prokuratury Rejonowej w I. W doniesieniu pokrzywdzony wskaza , ze jest 

wiadkiem w sprawie karnej przeciwko sprawcy kradzie y z omu. W dniu 

14.06.13. zosta  przez tego  sprawc  trzy razy uderzony w twarz i w 

nast pstwie przewrócony na ziemi  (porusza  si  o kulach z powodu 

wypadku) przy jednoczesnej gro bie, e je li nie zmieni zezna  w sprawie  

o kradzie  z omu, to znajdzie si  pod krzakami. Z opresji wybawi  go 

szczegó owo opisany m czyzna, po którego interwencji sprawca si  oddali . 

Jedyny materia  w sprawie stanowi  dwie notatki. Z pierwszej wynika, e nie 

ustalono osoby interweniuj cej, ani adnych wiadków zdarzenia (brak 

informacji o monitoringu okolicy), a z drugiej, z rozmowy ze sprawc ,  

e pokrzywdzony si  go czepia. 
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12. W sprawie 4 Ds. 26/13 Prokuratury Rejonowej w E. podstaw  czynno ci 

sprawdzaj cych stanowi  przes any przez S d Okr gowy w Elbl gu wypis  

z protoko u rozprawy dotycz cej handlu narkotykami przez zorganizowan  

grup  przest pcz  Podczas rozprawy jeden z oskar onych stwierdzi  pod 

adresem wiadka koronnego, e zastrzeli by go za zeznanie nieprawdy o nim. 

wiadek koronny do tego samego protoko u zezna , e gro by tej si  

jednoznacznie obawia, bo sprawca ma mo liwo  jej spe nienia. Nie uda o si  

uzyska  kontaktu ze wiadkiem koronnym chronionym przez CB .  

W postanowieniu stwierdzono, e z powodu tej ochrony gro ba nie mo e by  

uznana za realn . Za alenia na postanowienie nie z ono. 

13. Z powodu braku znamion przest pstwa w czynie przedstawionym  

w doniesieniu prokurator odmówi  wszcz cia w sprawie Ds. 2011/12 

Prokuratury Rejonowej w . Urz d Celny w Szczecinie przes  do prokuratury 

notatk  funkcjonariusza. Wynika o z niej, e przes uchana w charakterze 

wiadka w sprawie handlu odzie  z podrabianymi metkami znanych marek 

Teresa Lidia A. czuje si  zagro ona z powodu swych zezna , poniewa   

w Internecie zamieszczony zosta  wpis osoby handluj cej tak  odzie , 

wskazuj cy, e to w nie Teresa Lidia A. jest ród em informacji dla organów 

celnych. Nast pnie ukaza  si  wpis jednego ze sprzedawców „topi  kreta”. 

Postanowienie o odmowie wszcz cia z powodu braku znamion przest pstwa 

nie zawiera uzasadnienia. Nie zlecono adnych sprawdze  u administratora 

portalu. Nie za dano nawet kopii wpisów. 

14. Za oczywi cie zasadne uzna  nale y postanowienie odmawiaj ce wszcz cia 

post powania w sprawie Ds. 483/13 Prokuratury Rejonowej w L. po 

kuriozalnym doniesieniu, w którym, w trakcie procesu o rozwód, ona 

zawiadomi a, e substytut pe nomocnika jej m a próbowa  w sposób 

przewidziany w art. 245 k.k. wp yn  na tre  jej zezna , poniewa  podczas 

rozmowy telefonicznej sk ania  j  do stawienia si  w wyznaczonym terminie  

w s dzie, bo w przeciwnym razie mo e przegra  proces. Doniesienie 

sprawia o wra enie sporz dzonego w profesjonalnym biurze. Nie mo e 

zaskakiwa  odmowa wszcz cia post powania w tej sprawie. 
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