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ROMAN ZDYBEL 1

FUNKCJA WYKRYWCZA I DOWODOWA W POSTĘPOWANIU 
KARNYM. ZARYS PROBLEMATYKI. CZĘŚĆ II

Wykrywcze czynności pozaprocesowe a czynności wykrywczo-dowodowe 
wdrożone w ramach wstępnego postępowania karnego

Część pierwszą artykułu 2 w wywodzie naukowym oraz praktycznym po-
święcono próbie wyjaśnienia roli i znaczenia funkcji wykrywczej w eta-
powym postępowaniu karnym, próbie marginalizowania i zawężania roli 
oraz znaczenia przez niektórych teoretyków prawa karnego formalnego, 
funkcji wykrywczej w postępowaniu karnym i sprowadzania jej wyłącz-
nie do nauki kryminalistyki, taktyki oraz techniki i metodyki wspierania 
procesu dowodowo-wykrywczego poprzez zbieranie, weryfi kację i bada-
nie materiału zabezpieczonego na miejscu trafnie wytypowanego inkry-
minowanego zdarzenia. Takie wyłączne teoretyczne rozważania są du-
żym uproszczeniem i nie odzwierciedlają szerszego aspektu ustawowych 
oraz klauzulowych możliwości funkcji wykrywczwej. Legalizm ustawowego 
umocowania prawnego 3 uprawnia organy ścigania do wdrożenia bardziej 
skutecznych instrumentów prawnych pracy operacyjno-rozpoznawczej 
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w kierunku zdynamizowania całego procesu wykrywczego prowadzonego 
wstępnego (etapowego) postępowania w typowaniu bez możliwości ujaw-
nienia w funkcji dowodowej osobowych lub rzeczowych źródeł dowodowych 
do procesowego wykorzystania. Kompatybilne (prakseologiczne) sprzęgnie-
cie zarówno funkcji wykrywczej kryminalistyki, jak i funkcji wykrywczej 
postępowania karnego opartej na zintensyfi kowanej oraz pragmatycznej 
pracy operacyjno-rozpoznawczej daje wymierne efekty wykrycia zarówno 
osobowych, jak i rzeczowych źródeł dowodowych podlegających procesowej 
weryfi kacji w zakresie uprawdopodobnienia, a następnie udowodnienia 
zindywidualizowanego zarzucanego podejrzanemu (oskarżonemu) spraw-
stwa inkryminowanego czynu w postępowaniu jurysdykcyjnym. 

Postępowanie karne, zgodnie z regulacją ustawową, ma być tak ukształ-
towane, aby jego cele zostały osiągnięte, a podstawą rozstrzygnięć były 
prawdziwe ustalenia faktyczne 4. Zatem ogół skatalogowanych oraz usy-
stematyzowanych norm prawa karnego materialnego stanowi podstawę 
prawa dowodowego określającego ramy i zakres statusu prawnego mate-
riału procesowego niezbędnego w czynnościach dowodzenia zarzucanego 
sprawstwa inkryminowanego zdarzenia.

Trudno zgodzić się ze stanowiskiem, że w zakresie wdrażania wykryw-
czych czynności pozaprocesowych (operacyjno-rozpoznawczych) przez Po-
licję i inne ustawowo uprawnione organy, uzyskane materiały w postaci 
„[…] zbieranych informacji mogą być wykorzystane dla uzasadnienia po-
dejrzenia popełnienia przestępstwa” 5. Pogląd ten wyraża tezę, że u podstaw 
wszczęcia postępowania karnego wystarczy autonomiczna (automatyczna) 
w bycie samodzielnym informacja z działalności operacyjno-rozpoznawczej 
bez jej uprawdopodobnienia i wstępnego procesowego zweryfi kowania re-
gułami prawa dowodowego (czynności sprawdzających w trybie art. 307 
ustawy z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego 6). W ramach 
prowadzonego rozpracowania operacyjnego istnieje wymóg sprawdzenia 
(zweryfi kowania) przez powołanego konsultanta uzyskanej informacji 
o źródłach dowodowych oraz inkryminowanym zdarzeniu pod względem 
przydatności procesowej przed przekazaniem materiałów do postępowa-
nia przygotowawczego (Wydziałowi Dochodzeniowo-Śledczemu i uzyskania 
numeru z Rejestru Śledztw i Dochodzeń). Takie działania mają zapobiec 
bezzasadnemu wszczynaniu i prowadzeniu postępowań, angażowaniu or-
ganów ścigania i marnotrawieniu potencjału wykrywczo-dowodowego.

Regulacja prawna znowelizowanego w 2013 r. art. 304 § 3 k.p.k. wy-
raźnie wskazuje, że podstawą wszczęcia śledztwa, oprócz złożenia (przyję-
cia) zawiadomienia, mogą być „[…] własne dane świadczące o popełnieniu 
przestępstwa” 7, które Policja uzyskała w toku wdrożonych klauzulowych 
czynności pozaprocesowych (operacyjno-rozpoznawczych). Jednakże wspo-
mniane własne dane świadczące o popełnieniu przestępstwa warunkujące 

4  J. Gajewski, L.K. Paprzycki, M. Płachta, Kodeks postępowania karnego. Ko-
mentarz, t. I, Kraków 2003, s. 35.

5  R. Kmiecik (red.), Prawo dowodowe, Warszawa 2008, s. 169.
6  Tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 1987 ze zm.; dalej jako: k.p.k.
7  Tamże.
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wszczęcie postępowania nie posiadają bytu niezależnego, samoistnego 
i uniwersalnego, ponieważ podlegają one, po przekazaniu (uzyskaniu), ob-
ligatoryjnej analizie prawno-dowodowej przez prokuratora (prowadzącego 
postępowanie). Zatem wykrywcze czynności pozaprocesowe w aspekcie po-
zyskanej informacji nie mogą być w osnowie autonomiczną i bezpośrednią 
podstawą uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa warunku-
jącego obligatoryjne wszczęcie śledztwa. Mogą natomiast być podstawą 
zbadania zasadności decyzji o wszczęciu lub odmowie wszczęcia postępo-
wania 8. Regulacja prawna art. 303 k.p.k. po stronie przesłanek wszczęcia 
śledztwa wymienia jedynie domniemanie w zakresie ziszczenia się zdarze-
nia niepewnego i przyszłego w postaci „[…] zachodzenia uzasadnionego 
podejrzenia popełnienia przestępstwa” 9, nie konkretyzując „[…] w oparciu 
o jakie materiały to uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa 
ma polegać” 10. 

W praktyce śledczej materiały operacyjne przed przejęciem za podsta-
wę do wszczęcia postępowania karnego podlegają wnikliwej analizie pod 
kątem wartości dowodowej (możliwości przetworzenia na materiał pro-
cesowy), a dotychczasowe czynności utrwalania nieformalnego informa-
cji o źródłach dowodowych mają znaczenie w przypadku możliwości ich 
procesowego uwiarygodnienia. Brak ustawowej przejrzystości przesłanek 
i podstaw wszczęcia postępowania karnego rodzi perturbacje przedsta-
wione w pracy po stronie ich zaliczania przez organy ścigania w poczet 
materiału procesowego bez ich potwierdzenia w drodze formalnego postę-
powania dowodowego. 

Tak więc ponownie należy odwołać się do ugruntowanej praktyki śled-
czej, na podstawie której można postawić tezę, że systematyka, metodyka 
i zakres wykrywczych czynności pozaprocesowych w części ich realiza-
cji ma głównie na celu ukierunkowanie czynności procesowych zarówno 
w ich dynamice, jak i uzyskiwanych efektach (permanentnego dopływu 
informacji o źródłach dowodowych). Podstawowym kryterium legitymizu-
jącym upodmiotowienie wykrywczych czynności pozaprocesowych do wy-
korzystania w procesie karnym jest stwierdzenie ich legalności. Na gruncie 
regulacji art. 393 § 1 k.p.k. oraz orzeczenia Sądu Najwyższego z 22 wrześ-
nia 2009 r. 11 problem statusu dowodowego wykrywczych czynności poza-
procesowych uległ dalszemu skomplikowaniu w związku ze skutecznym 
i efektywnym uzyskaniem z tych czynności w toku operacyjnego typowa-
nia źródeł dowodowych, zarówno osobowych, jak i rzeczowych zbliżonych 
do dokumentów urzędowych 12. W osnowie wspomnianego wyroku stwier-
dzono, że „[…] o ile Policja w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywa-
nia przestępstw i wykroczeń oraz wykrycia i ustalenia sprawców ma pra-
wo podejmować czynności operacyjno-rozpoznawcze, o tyle niezbędnym 

 8  Tamże, art. 307 § 5.
 9  Tamże.
10  Tamże.
11  Wyrok Sądu Najwyższego z 22 września 2009 r., syg. akt III KK 58/09, 

OSNKW 2010, nr 3, poz. 28.
12  Art. 393 § 1 k.p.k.
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warunkiem uznania materiałów, zdobytych w rezultacie takiej czynności, 
za dowód w postępowaniu karnym, podlegającym ujawnieniu na podsta-
wie art. 393 § 1 k.p.k., jest stwierdzenie, że do jego uzyskania i utrwalenia 
doszło w sposób odpowiadający ustawowym rygorom, właściwym dla róż-
nych kategorii zagrożeń porządku prawnego, w związku z którymi czynno-
ści te są podejmowane” 13. 

Należy zwrócić uwagę, że Sąd Najwyższy w tym orzeczeniu dla nadania 
statusu czynnościom pozaprocesowym znaczenia dowodowego wprowa-
dził do obrotu prawnego nową przesłankę, tj. „właściwych dla różnych 
zagrożeń” 14, które nie zostały wymienione w rozdziale V Dowody kodeksu 
postępowania karnego. Powstaje zatem pytanie, czy takie materiały w sta-
tusie dowodu są tożsame z pojęciem dokumentu urzędowego podlega-
jącego, zgodnie z regulacją prawną zawartą w znowelizowanym art. 393 
§ 1 k.p.k., odczytaniu na rozprawie? Dokument urzędowy określony 
w art. 115 § 14 ustawy z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny 15, to każdy 
przedmiot lub nośnik informacji służący do określenia środka dowodowe-
go pochodzący od powołanego do jego sporządzenia organu państwowego 
(korzysta z domniemania prawdziwości i autentyczności). Sądzę że zakaz 
substytucji wyrażony w art. 174 k.p.k. w zakresie odczytywania w procesie 
karnym notatek i zapisków obejmuje w całej rozciągłości nieprzetworzone 
na materiał procesowy materiały z czynności wykrywczych i pozaproce-
sowych, które nie podlegają, na zasadzie art. 393 § 1 k.p.k., ujawnieniu 
poprzez odczytanie w procesie kontradyktoryjnym na rozprawie głównej 
(przeciwne stanowisko prowadzi do naruszenia reguł procesowych).

Czynności wykrywczo-dowodowe przebiegają na płaszczyźnie pomocni-
czej i moblilizująco-celowościowej funkcji wykrywczej w aktywnym (dyna-
micznym) rozpoznawaniu środowisk kryminogennych, czynników sprzyja-
jących wiktymologicznemu popełnianiu przestępstw oraz innych zagrożeń 
bezpieczeństwa publicznego 16, a ponadto muszą zostać zachowane i pogłę-
biane metodami operacyjnymi. Nie podzielam stanowiska, że aspektu po-
mocniczości funkcji wykrywczej w procesie karnym w przedmiocie okre-
ślenia jej celu i zakresu nie da się określić, bowiem brak jest normatywnej 
defi nicji oprzyrządowania prawnego funkcji oraz umiejscowienia zadań 
operacyjnych poza przepisami prawa powszechnie obowiązującego 17. Fak-
tem natomiast jest, że do tej pory nie uchwalono kompleksowej ustawy 
o pracy operacyjnej, określając jej desygnaty prawne, w okolicznościach 
kiedy ustawodawca dostrzega celowość i zasadność oraz niezbędność sto-
sowania dla neutralizacji skali i dynamiki przestępczości, rozmieszcza-
jąc szczątkowe regulacje w różnych ustawach pragmatycznych organów 
ścigania. Z przywołanych już regulacji prawnych art. 14 ust. 1 ustawy 
z 6 kwietnia 1990 r. o Policji 18 oraz art. 9 ust. 1 ustawy z 12 października 

13  Tamże.
14  Tamże.
15  Tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 1600 ze zm.; dalej jako: k.k.
16  K. Marszał (red.), Proces karny, Warszawa 2017, s. 408.
17  Tamże, s. 409.
18  Tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 161 ze zm.; dalej jako: ustawa o Policji.
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1990 r. o Straży Granicznej 19 wyraźnie wynika, że celem czynności ope-
racyjno-rozpoznawczych jest rozpoznawanie, zapobieganie oraz wykry-
wanie przestępstw i wykroczeń. Dla bytu prawnego tak ustawowo okre-
ślonego przedsięwzięcia (wyprofi lowania) funkcji wykrywczej w procesie 
karnym niezbędna jest ich tajność zarówno uzyskiwanych informacji, 
jak i ochrona prawna informatorów oraz środków i metod stosowania.

Czynności operacyjno-rozpoznawcze zmierzające do wykrycia 
dowodu (informacji o źródle dowodowym) w postępowaniu karnym

Profesjonalizacja uprawnień śledczych i dowodowych organów ochrony 
prawnej w dobie wzrastającej skali oraz dynamiki przestępczości, jej bru-
talizacji i trassgranicznego wymiaru oraz globalizacji stała się bezwzględną 
koniecznością i wymogiem czasu. Trudno więc po upływie połowy wieku 
utrzymywać skostniały i zdegradowany czasowo model wschodni (sowie-
cki) łączenia w ramach organów ścigania funkcji wykrywczych (śledczych) 
i dowodowych. Likwidacja w 1950 r. instytucji sędziego śledczego, jak po-
kazuje praktyka rozwiniętych systemów prawnych państw europejskich, 
a także bogatych doświadczeń organów ochrony prawnej II Rzeczpospolitej 
i bezkrytyczne przyjęcie obcego sformalizowanego (inkwizycyjnego) modelu 
wschodniego procedury dowodowo-wykrywczej, była oczywistym błędem. 
Fakt ten do tej pory kładzie się negatywnym cieniem zarówno na dynamice 
prowadzonych, szczególnie skomplikowanych pod względem podmiotowo-
-przedmiotowym, śledztw, powodując ich nadmierną przewlekłość, jak 
i na jakości dowodowej zebranego materiału procesowego. 

Formy i metody pracy operacyjno-wykrywczej Policji kryminalnej, roz-
pracowania operacyjne, proste formy pracy operacyjnej czy rozpoznanie 
posesyjne prowadzone przez dzielnicowych regulowane są klauzulowymi 
instrukcyjnymi wewnętrznymi przepisami dodatkowo chronionymi prze-
pisami prawa karnego materialnego i ustawami szczególnymi.

Rozgraniczenie ustawowych uprawnień realizacji funkcji wykrywczej 
od funkcji dowodowej, personifi kacja kompetencji, określenie odpowie-
dzialności za jakość realizowanych czynności pomiędzy obecnymi organa-
mi ścigania (Policją) a prokuraturą po latach negatywnych doświadczeń 
z modelem wschodnim w dobie wysokiej profesjonalizacji zorganizowanych 
grup przestępczych ich uzbrojenia technicznego w Europie bez granic oraz 
nagłaśnianych medialnych potknięć, zarówno w warstwie wykrywczej, jak 
i dowodowej tych organów, jest pilnym wyzwaniem ustawodawcy w po-
rządkowaniu (standaryzowaniu i unifi kowaniu) prawa dowodowego oraz 
podnoszeniu sprawności wykrywczej działania struktur odpowiedzialnych 
za stan bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Wskazać tu należy na bez-
sporny fakt umiejscowienia przez ustawodawcę niektórych przepisów ob-
jętych klauzulowymi czynnościami funkcji wykrywczej po wyczerpaniu 

19  Tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 147 ze zm.; dalej jako: ustawa o Straży Gra-
nicznej.
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możliwości funkcji dowodowej w przepisach o postępowaniu karnym 20. 
Za jakość i efektywność prowadzonej pracy operacyjno-rozpoznawczej i jej 
sprzężenia z materiałem dowodowym prowadzonych postępowań przygo-
towawczych w ramach wyprofi lowanych struktur Policji winni odpowiadać 
przełożeni na różnych szczeblach organizacyjnych (do obsady tych stano-
wisk wymagane są: przygotowanie merytoryczne i wysoki profesjonalizm 
oraz autorytet kompetencji).

Zatem nadzór merytoryczny i systemowy nad wykonywaniem zadań Po-
licji kryminalnej w realizacji funkcji wykrywczej (skutecznego permanen-
tnego poszukiwania źródeł dowodowych do procesowego wykorzystania) 
nie sprawuje prokurator, lecz naczelnik wydziału i zastępca komendan-
ta w podległości służbowej komendantowi jednostki. Wyraźny dysonans 
pomiędzy funkcją wykrywczą a dowodową jest nie tylko widoczny w rea-
lizowanych sprawach operacyjnych (rozpracowaniach) i postępowaniach 
przygotowawczych, lecz również w sygnalizowanym niemerytorycznym 
nadzorze. 

Zarówno w obrocie prawnym procedury karnej, jak i ustawach prag-
matycznych służb mundurowych (szczególnie Policji) musi istnieć usta-
wowe rozgraniczenie odpowiedzialności wyprofi lowanych organów ochrony 
prawnej za akceptowany przez społeczeństwo stan bezpieczeństwa w re-
alizacji funkcji wykrywczej i funkcji dowodowej. Pomieszanie tych pojęć 
przez ustawodawcę można ponownie odczytać w art. 325f § 2 k.p.k., gdzie 
stwierdzono, po wydaniu postanowienia o umorzeniu dochodzenia z po-
wodu niewykrycia sprawcy, że Policja, na podstawie odrębnych przepisów 
klauzulowych regulujących tok i formę pracy operacyjno-wykrywczej, pro-
wadzi czynności w celu wykrycia sprawcy i uzyskania dowodów. 

Oczywistym jest, że w toku realizacji czynności operacyjno-wykrywczych 
prowadzonych przez Policję kryminalną nie uzyskuje się dowody proceso-
we, lecz jedynie informacje o źródłach dowodowych zarówno rzeczowych, 
jak i osobowych (świadków) — tak skonsolidowany materiał podlega, o ile 
jest przydatny dla procesu dowodowego, obligatoryjnemu przetworzeniu 
zgodnie z procedurą postępowania karnego na materiał procesowy, nato-
miast w przeciwnym razie nie ma żadnej wartości dowodowej i wymaga dal-
szego dopracowania oraz pogłębienia w toku realizacji funkcji wykrywczej. 

Tryb rejestrowy określony w analizowanym art. 325f § 2 k.p.k. w mobili-
zacji ustawowej Policji do prowadzenia efektywnej pracy wykrywczej został 
zakreślony z ponoszonymi uwagami merytorycznymi niedoskonałości tego 
przepisu tylko do dochodzeń, a więc postępowań przygotowawczych o sto-
sunkowo niskiej szkodliwości czynu 21 z pominięciem śledztw określonych 
art. 309 k.p.k. jako czynności konkludentnych. Ustawodawca nie zdecy-
dował się w art. 322 § 1 k.p.k. na nałożenie obligatoryjnego obowiązku 
na Policję prowadzenia efektywnej pracy wykrywczej realizowanej w toku 
czynności operacyjnych w przypadku umorzenia śledztwa (w tym zawiłego) 
z powodu niewykrycia sprawcy. Ten fakt świadczy o niedocenianiu przez 

20  Art. 325f § 2–3 k.p.k.
21  Art. 325b § 1–2 k.p.k.
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ustawodawcę czynności operacyjno-wykrywczych w neutralizacji czynów 
(skali i dynamiki) o znacznym ciężarze gatunkowym wyczerpujących zna-
miona zbrodni (w tym tzw. zbrodni vatowskiej określonej w art. 271a § 1 
i 2 k.k. w związku z art. 277a § 1 k.k. do 277d k.k.) 22. 

Zatem należy zwiększyć uprawnienia wykrywczo-dowodowe Policji i in-
nych organów legitymizowanych do prowadzenia postępowań przygoto-
wawczych, dokonując odpowiednich nowelizacji zarówno w prawie kar-
nym formalnym, jak i szczególnie w ustawach pragmatycznych. W art. 19 
ust. 1 i 19a ust. 1 ustawy o Policji ustawodawca stwierdził, że przy wy-
konywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych przez 
Policję w celu zapobieżenia, wykrycia, ustalenia sprawców umyślnych 
przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, uzyskuje się i utrwala do-
wody, a ponadto w sprawach o przestępstwa „[…] czynności operacyjno-
-rozpoznawcze zmierzają do sprawdzenia uzyskanych informacji o prze-
stępstwie, ustalenia sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa” 23. 
Podobne niedoskonałości legislacyjne można odszukać w art. 9e ust. 1 
pkt. 16 i art. 9f ust. 1 pkt. 5 ustawy o Straży Granicznej, w wewnętrz-
nym źródle prawa 24, natomiast w zarządzeniu nr 4 komendanta główne-
go Policji z 9 lutego 2017 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewi-
dencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania 
przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym 25 
lakonicznie stwierdzono „[…] zapewnienie prawidłowej organizacji prowa-
dzenia czynności” 26 oraz „[…] zapewnienie systematyczności czynności 
w postępowaniu” 27. Niestety w obecnym wewnętrznym akcie prawnym, 
tj. w zarządzeniu nr 4, wzorem uchylonego zarządzenia 1426 komendan-
ta głównego Policji z 23 grudnia 2004 r. w sprawie metodyki wykonywa-
nia czynności dochodzeniowo-śledczych przez służby policyjne wyznaczo-
ne do wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców 28, nie przewidziano 
obligatoryjnego wdrożenia do realizacji w postępowaniu przygotowawczym 
planów czynności w zależności od konfiguracji organu prowadzącego 

22  Ściganie sprawców wystawiania tzw. pustych faktur dotyczących rzekomego 
zbycia towarów stało się jednym z najważniejszych zagadnień zarówno w teorii, jak 
i praktyce organów prowadzących (Policji) oraz nadzorujących postępowanie karno-
-skarbowe oraz postępowanie karne. Przedmiotem działań wspomnianych sprawców 
jest funkcjonowanie w obrocie gospodarczym tzw. karuzel podatkowych i narażanie 
Skarbu Państwa na uszczuplanie na wielką skalę należności publicznoprawnych. 
Nowela prawa karnego materialnego z 10 lutego 2017 r. (DzU z 2017 r., poz. 244) 
uznała za zbrodnie podrabiania, przerabiania, wystawiania oraz używania za auten-
tyczne pustych faktur. W celu organizacyjnego usprawnienia neutralizacji zjawiska 
wyłudzania podatku VAT ustawodawca przyjął ustawę z 16 listopada 2016 r. o Kra-
jowej Administracji Skarbowej (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 768 ze zm.).

23  Art. 19 ust. 1 ustawy o Policji.
24  Art. 87 ust. 1 Konstytucji RP.
25  Dz. Urz. KGP z 2017 r., poz. 9 ze zm.; dalej jako: zarządzenie nr 4.
26  Tamże, § 5 pkt 1.
27  Tamże, § 5 pkt 3.
28  Dz. Urz. KGP z 2005 r., nr 1, poz. 1; dalej jako: zarządzenie nr 1426 — stra-

ciło moc 29 lutego 2012 r.
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z wyraźnym rozdziałem czynności wykrywczych z wykorzystaniem form, 
metod i środków pracy operacyjnej od czynności dowodowych (proceso-
wych). Policjant obowiązany jest sporządzić „[…] plan śledztwa powierzone-
go do prowadzenia Policji w całości, lub w określonym zakresie albo plan 
czynności śledczych, tylko wówczas, jeżeli prokurator uzna, że zachodzi 
potrzeba jego sporządzenia” 29. Taka niespójna regulacja prawna prowadzi 
do marginalizacji i deprecjonowania czynności zarówno funkcji wykrywczej, 
jak i funkcji dowodowej. 

Trudno sobie wyobrazić prowadzenie śledztwa, szczególnie zawiłego 
pod względem przedmiotowo-podmiotowym, bez jego planu, więc w spo-
sób chaotyczny i przypadkowy. Policja nie może z powodu braku regulacji 
zawartej w zarządzeniu nr 4 biernie oczekiwać na inicjatywę prokuratora 
na sporządzenie planu śledztwa oraz uzyskanie wytycznych, będąc w tym 
zakresie pozbawiona inwencji wykrywczej. Zwłaszcza wówczas, kiedy po-
wierzone śledztwo prowadzi Policja w całości lub nawet w określonym 
zakresie, a merytoryczny wynik wykrywczo-dowodowy zależy od profesjo-
nalizmu, doświadczenia, indywidualnych predyspozycji i kwalifi kacji za-
wodowych prowadzącego śledztwo (śledczego). W jakim zakresie i stopniu 
w tak niespójnej określonej regulacji prawnej ma przebiegać kontrola efek-
tywności wykrywczej śledztwa przez uprawnionego przełożonego w nieza-
leżnym (szczególnym) od prokuratora nadzorze służbowym określonym 
w § 9 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 2 pkt. 1–2, § 10 ust. 1 pkt. 1–3 oraz ust. 2 
pkt. 1–5 i ust. 3–6 zarządzenia nr 4 oraz, co istotne, wydawania wiążących 
poleceń określających kierunki postępowania lub wykonania poszczegól-
nych czynności w karcie nadzoru przechowywanej w aktach kontrolnych, 
skoro nie bardzo wiadomo, jakie czynności wykrywczo-dowodowych poli-
cjant (kierownik grupy śledczej) wdrożył, a jakie zaplanował do wykonania 
zgodnie z częścią planu czynności do wykonania. Efektywność nadzoru 
służbowego polega na równoczesnej, permanentnej i systemowej analizie 
materiału dowodowego zgromadzonego w aktach głównych postępowania 
z planem śledztwa. Dowolność i fakultatywność sporządzania planu śledz-
twa nie wytrzymuje konfrontacji z materią regulacji § 6 ust. 1 pkt. 1–3 oraz 
ust. 2 zarządzenia nr 4 30, gdzie w sposób kazuistyczny określono materię 

29  § 2 zarządzenia nr 4.
30  W zarządzeniu nr 4 wprowadzono nowelizację zarządzeniem nr 16 komen-

danta głównego Policji z 27 stycznia 2018 r. w sprawie niektórych form orga-
nizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowy-
wania przez Policje dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym 
(Dz. Urz. KGP z 2018 r., poz. 18) poprzez zmianę brzmienia § 4 ust. 3 o treści: 
„Jeżeli do realizacji planu niezbędny będzie udział policjantów z różnych jed-
nostek Policji plan zatwierdza kierownik jednostki Policji lub komórki organi-
zacyjnej służby śledczej albo spraw wewnętrznych prowadzących postępowanie, 
po jego uzgodnieniu z kierownikami właściwych jednostek Policji lub komórek 
organizacyjnych służby śledczej lub służby spraw wewnętrznych Policji”. W tym 
akcie prawnym użyto określenia o zatwierdzeniu planu przez kierownika jed-
nostki (nie bardzo wiadomo jakiego, ponieważ, jeżeli chodzi o plan śledztwa, kie-
rownik go tylko akceptuje, a zatwierdza prokurator). 
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planu śledztwa i cele do realizacji ukierunkowane na wykrycie sprawcy 
inkryminowanego zdarzenia oraz przygotowanie spójnego dowodowo ma-
teriału procesowego do postępowania jurysdykcyjnego.

Plan śledztwa należy sporządzić w wyznaczonym przez prokuratora termi-
nie, uwzględniając jego pisemne wytyczne w celu zatwierdzenia po uprzed-
niej akceptacji przez przełożonego. Z literalnego brzmienia tej regulacji wy-
raźnie wynika, że policjant prowadzący śledztwo powierzone w całości lub 
w określonym zakresie wyłącznie na polecenie nadzorującego prokuratora 
sporządza plan czynności, dawniej zwany planem śledztwa, eksponując 
w nim bardziej lub mniej realistyczne wersje śledcze i czynności dowodo-
we do wykonania, które sam umieszcza lub zakreśla w pisemnych wytycz-
nych nadzorujący prokurator — takie rozwiązanie prawne jest wadliwe.

Zatem tylko od inwencji, inicjatywy i doświadczenia policjanta będzie za-
leżeć, czy zlecone pisemne wytyczne w funkcji dowodowej przez prokurato-
ra dla ich efektu wzmocni czynnościami funkcji wykrywczej realizowanymi 
(wdrożonymi) w toku pracy operacyjno-rozpoznawczej z wykorzystaniem 
form i metod oraz środków właściwych dla tej pracy, czy też z braku ini-
cjatywy i twórczej inwencji wykrywczo-dowodowej zawęzi pole dowodowe 
tylko do nieefektywnych czynności procesowych i w konsekwencji umorzy 
postępowanie z powodu niewykrycia sprawcy. Jeżeli doświadczony policjant 
uzna, że realizacja tylko funkcji dowodowej jest dalece niewystarczająca 
dla końcowego efektu merytorycznego zakończenia postępowania i z góry 
skazana jest na niepowodzenie, inicjuje przy czynnym udziale policjanta 
z komórki właściwej do prowadzenia pracy operacyjnej (wydziału kryminal-
nego) do sporządzenia odrębnego planu czynności operacyjno-rozpoznaw-
czych, zwanego dalej planem czynności operacyjnych, zgodnie z niejawnymi 
przepisami o pracy operacyjnej w Policji 31. Ten aspekt, dość istotny w re-
alizacji czynności wykrywczych w postępowaniu dowodowym, dotychczas 
nie jest podnoszony w najnowszych opracowaniach przedstawiających 
problematykę procesu karnego 32. W literaturze przedmiotu, co już podno-
siłem, funkcja wykrywcza utożsamiana oraz ograniczana jest wyłącznie 
z taktyką i techniką nauki kryminalistyki, natomiast formy, środki i me-
tody pracy operacyjnej tożsame dla funkcji wykrywczej w postępowaniu 
karnym nie są dostrzegane lub wręcz niezrozumiałe przez ustawodawcę, 
skoro wykazuje, że istotą tych czynności jest uzyskiwanie i utrwalanie do-
wodów. Postępowanie przygotowawcze, to uporządkowany ciąg czynności 
wykrywczych i procesowych, które są zależne od nieodzownego planowania 
przebiegu postępowania oraz od osobistego zaangażowania prowadzącego.

W intensywnie prowadzonym postępowaniu o obszernym materialne do-
wodowym warunkującym rozwój przedmiotowo-podmiotowy pod względem 
faktycznym lub prawnym ustawodawca dla zintensyfi kowania czynności 
wykrywczo-dowodowych uprawdopodabniających, a następnie rozstrzygają-
cych o winie i karze zarzucane podejrzanemu (oskarżonemu i skazanemu) 

31  § 2 ust. 7 zarządzenia nr 4.
32  R. Koper i in., Proces karny. Przebieg postępowania, Katowice 2012, 

s. 69 i nast.
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zindywidualizowane sprawstwo inkryminowanego czynu przewiduje dla usy-
stematyzowania materiału procesowego korzystanie z form, metod i środków 
pracy operacyjnej. W celu wykrycia zorganizowanej przestępczości i spraw 
zawiłych powołuje się grupę śledczą, w skład której włącza się policjantów 
z odpowiednich jednostek organizacyjnych Policji 33. Kierownik grupy śledczej 
kieruje grupą, w tym wyznacza zadania członkom grupy i określa termin re-
alizacji czynności 34. Z prerogatyw kierownika grupy śledczej nie bardzo wia-
domo na podstawie jakiej dokumentacji dotyczącej grupy śledczej, określonej 
§ 8 ust. 2 zarządzenia nr 4, wyznacza się zadania członkom grupy i określa 
termin realizacji czynności — czy jest to plan śledztwa określony w desyg-
natach § 5 pkt.1–4 i § 6 ust.1 pkt. 1–3 zarządzenia nr 4, czy inny bliżej nie-
dookreślony dokument. Z materii uregulowania wspomnianego zarządzenia 
nr 4 wynika, że „Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do planu czyn-
ności śledczych” 35. Powstaje wątpliwość, czy plan czynności śledczych jest 
tożsamy z planem śledztwa, bowiem integralną częścią planu śledztwa jest 
wycinkowy stanowiący integralną część plan czynności śledczych do syste-
matycznego wykonania. Efektywne działanie grupy śledczej winno opierać się 
na zintegrowanym i na bieżąco aktualizowanym planie śledztwa, czynności 
funkcji wykrywczej i funkcji dowodowej oraz prakseologicznej permanentnej 
analizie dotychczas zebranego i zweryfi kowanego pod względem przydatności 
procesowej materiału dowodowego.

W poprzednim stanie faktyczno-prawnym i dowodowym można było 
sporządzić wspólny plan czynności operacyjno-rozpoznawczych i proceso-
wych, zwany dalej planem czynności operacyjno-procesowych 36.W przypad-
ku powołania grupy operacyjno-procesowej, dawniej operacyjno-śledczej, 
wspólny plan realizacji funkcji wykrywczej i funkcji dowodowej sporządzał 
umocowany do tych czynności kierownik grupy 37. Ten wyraźny rozdział 
i podział czynności wykrywczych od dowodowych ze szkodą dla jakości 
materiału procesowego weryfi kowanego następnie w procesie kontradyk-
toryjnym 38 postępowania jurysdykcyjnego przed sądem powoduje niezro-
zumiałe dla opinii społecznej spory kompetencyjne i obniżenie sprawności 
działania organów śledczych. Planu czynności operacyjnych, zgodnie z § 29 
ust. 5 uchylonego zarządzenia nr 1426 (zagadnienie merytorycznej strony 
sporządzania i zatwierdzania planu śledztwa regulują obecnie wytyczne 
nr 3 komendanta głównego Policji z 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wykony-
wania niektórych czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów) 39, 

33  § 7 ust. 1–2 zarządzenia nr 4.
34  Tamże, § 7 ust. 5.
35  Tamże, § 6 ust. 3.
36  § 24 ust. 7 zarządzenia nr 1426.
37  Tamże, § 27.
38  R. Zdybel, Odwrócona zasada kontradyktoryjności w prawie dowodowym po no-

welizacji prawa karnego formalnego, „Przegląd Policyjny” 2016, nr 4, s. 127–152.
39  Dz. Urz. KGP z 2017 r., poz. 59 ze zm. W materii tego aktu prawnego skon-

kretyzowano i usystematyzowano tylko wykonywanie przez policjantów czynności 
procesowych, przyjmowania zawiadomienia o przestępstwie, prowadzenia postępo-
wania sprawdzającego, czynności procesowych w niezbędnym zakresie dla zabez-
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nie weryfi kował i nie zatwierdzał prokurator, podobnie jak planu czynno-
ści operacyjno-procesowych, lecz przełożony policjanta prowadzącego po-
stępowanie przy akceptacji kierownika komórki właściwej do prowadzenia 
pracy operacyjnej, z tym że zatwierdzeniu przez prokuratora podlega w tym 
przypadku tylko część procesowa planu. Ten swoisty dualizm czynności 
wykrywczych realizowanych w toku pracy operacyjno-rozpoznawczej przez 
Policję i inne uprawnione organy do prowadzenia czynności procesowych 
wykonywanych bądź nadzorowanych przez prokuraturę na etapie postę-
powania przygotowawczego bez kompatybilności oraz, co istotne, związku 
przyczynowo-skutkowego powoduje nie tylko obniżenie sprawności orga-
nów ochrony prawnej, lecz deprecjonuje cały system prawny. Policja przez 
odpowiednie ustawowe umocowania prawne winna być rozliczana z efek-
tywnie prowadzonego rzeczywistego procesu wykrywczego wspierającego 
proces dowodowy w aktywnie i systemowej prowadzonej pracy operacyjno-
-rozpoznawczej z wyłączeniem funkcji śledczych prokuratury, która winna 
skoncentrować się tylko na dowodowej analizie uzyskanego i zweryfi kowa-
nego spójnego materiału procesowego przez Policję oraz popieraniu w ery-
styce aktu oskarżenia w postępowaniu jurysdykcyjnym przed sądem.

Poprzedni system wprowadzony zarządzeniem nr 350 komendanta głów-
nego Policji z 1 lipca 2003 r. w sprawie zbierania, gromadzenia i przetwarza-
nia danych statystycznych o przestępczości oraz zamachach samobójczych 
i wypadkach tonięcia 40 w rankingu prowadzonego aktywnie współzawodni-
ctwa między jednostkami Policji w zakresie efektywności wykrywczej prowa-
dzonych postępowań przygotowawczych szczególnie eksponuje sprawność 
procesu wykrywczego w realizacji funkcji dowodowej z wykorzystaniem ma-
teriałów własnych uzyskanych z typowanych źródeł dowodowych w ramach 
pracy operacyjno-rozpoznawczej. Fakt ten podlega obligatoryjnemu odnoto-
waniu w stosownych drukach ewidencji statystycznej Policji 41.

pieczenia śladów i dowodów przestępstwa przed ich utratą, zniekształceniem lub 
zniszczeniem, wydania postanowienia o wszczęciu dochodzenia, czynności dowo-
dowo-objaśniających ogólnych, przesłuchania świadka, przedstawienia zarzutów 
i przesłuchania podejrzanego, zebrania danych o podejrzanym, dokonania oględzin 
miejsca, osoby i rzeczy, eksperymentów procesowych, zatrzymania rzeczy i danych 
informatycznych, przeszukania osoby, miejsca, urządzenia zawierającego dane in-
formatyczne i systemu informatycznego, konfrontacji, okazania, środków przymu-
su w postępowaniu przygotowawczym, przedłużania okresu prowadzenia i zawie-
szenia postępowania, wyłączania materiałów i łączenia postępowań, zamykania 
postępowania, kończenia postępowania przeciwko osobie, umorzenia postępowa-
nia, postępowania zażaleniowego, podjęcia na nowo i wznowienia postępowania.

40  Zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem nr 1293 komendanta główne-
go Policji z 2 grudnia 2011 r. w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania 
i opracowywania danych statystycznych o przestępczości oraz zamachach samo-
bójczych i wypadkach tonięcia (Dz. Urz. KGP z 2003 r., nr 10, poz. 73) poprzez 
dodanie załącznika, katalogu symboli cyfrowych przestępstw, części A, B i C. 

41  Decyzja nr 165 komendanta głównego Policji z 25 lipca 2017r w spra-
wie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (Dz. Urz. KGP 
z 2017 r., poz. 51 ze zm.; dalej jako: decyzja nr 165).
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Realizacja funkcji wykrywczej Policji została przez ustawodawcę wyraź-
nie wyartykułowana w art. 14 ust. 1 ustawy o Policji, gdzie stwierdzono, 
że w granicach swoich zadań Policja w celu rozpoznawania, zapobiega-
nia i wykrywania przestępstw i wykroczeń wykonuje czynności operacyjo-
-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe. 
Zatem czynności operacyjno-rozpoznawcze w realizacji funkcji wykryw-
czej postępowania muszą być koncyliacyjne z realizacją funkcji dowodo-
wej czynności procesowych. Spektrum wykonania czynności operacyjno-
-rozpoznawczych w realizacji funkcji wykrywczej umocowania ustawo-
wego Policji, zgodnie z art. 15 ust. 5a ustawy o Policji, umożliwia także 
rejestrację dźwięków towarzyszących zdarzeniom mającym znaczenie dla 
materializacji czynności wykrywczych. Katalog czynności operacyjno-roz-
poznawczych, wdrażanych przez Policję dla wzmocnienia funkcji dowo-
dowej, został poszerzony regulacją prawną art.19 ustawy o Policji, gdzie 
stwierdzono, przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, 
podejmowanych przez Policję w celu zapobieżenia, wykrycia ustalenia 
sprawców, a także uzyskania i utrwalenia dowodów ściganych z oskar-
żenia publicznego, umyślnych, w sposób kazuistyczny wymienionych 
we wspomnianym artykule w ust. 1–5, przestępstw popełnionych w za-
miarze bezpośrednim, że Policja może, po spełnieniu ustawowych wymo-
gów, wdrożyć kontrolę operacyjną (treści korespondencji, zawartości prze-
syłek, podsłuchów telefonicznych). Ponownie należy podnieść, że specyfi ką 
czynności operacyjno-rozpoznawczych co do zasady jest, iż wymagają one 
przetworzenia na materiał procesowy w celu udowodnienia przed sądem 
zarzucanego podejrzanemu sprawstwa czynu, orzeczenia o winie i karze. 

Istnieje jednak pewien gatunek czynności operacyjno-rozpoznawczych, 
do których należy kontrola treści korespondencji, zawartości przesy-
łek, podsłuch telefoniczny czy zakup kontrolowany 42, gdzie po dopełnie-
niu zakreślonego reżimu ustawowego stają się one przez swoistą kon-
walidację materiałem dowodowym. Oczywiście taka regulacja ustawowa 
znacznie poszerza płaszczyznę realizacji funkcji wykrywczej i przyczy-
nia się do umocnienia materiału dowodowego. Słusznie więc zauważył 
ustawodawca w analizowanym art. 19a ustawy o Policji, że w drodze tak 
umocowanych czynności operacyjno-rozpoznawczych można skutecznie 
sprawdzić wcześniej uzyskane informacje pod względem ich wiarygodności 
o przestępstwie, ustalenia sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa 
(informacji o źródłach dowodowych — R.Z.). Tak skodyfi kowana regulacja 
prawna stanowi wyjątek bezpośredniego nadania statusu prawnego dowo-
du procesowego uzyskanego w drodze czynności operacyjno-rozpoznaw-
czych. Funkcję wykrywczą Policji wzmacnia też upoważnienie ustawowe 
art. 20 ustawy o Policji w zakresie umocowania do prowadzenia odrębnej 
niejawnej bazy danych o uzyskanych informacjach operacyjnych i proce-
sowych, weryfi kacji tych informacji pod względem przydatności dowodo-
wej, dokonywania operacyjnych sprawdzeń i bieżącego przetwarzania. 

42  Art. 19a ustawy o Policji.
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Dodatkowym źródłem znacznie wzmacniającym funkcję wykrywczo-
-dowodową realizowaną przez Policję jest wprowadzony pod koniec 
l. 90. XX w. do badań ekspertyz kryminalistycznych Automatyczny Sy-
stem Identyfi kacji Daktyloskopijnej (ang. Automated Fingerprint Identi-
fi cation System, dalej jako: AFIS) polegający na komputerowej obróbce 
około 4,5 mln kart daktyloskopijnych wprowadzonych do systemu osób 
wcześniej daktyloskopowanych. Wprowadzony do wykonywanych czynno-
ści przez Policję i inne uprawnione organy kontroli elektroniczny czytnik 
linii papilarnych z bezpośrednim połączeniem z bazą danych eliminuje 
konieczność sporządzania kart daktyloskopijnych lub innych nośników 
w celu elektronicznego przesłania do bazy danych. Na bazie skuteczności 
systemu AFIS budowany jest system oparty na genotypie, śladach pozo-
stawionych na miejscu zdarzenia do badań biologicznych ustalenia kodu 
DNA 43 czy kryminalistycznych ekspertyzach osmologicznych 44. Policja, 
w realizacji funkcji wykrywczo-dowodowej, dysponuje specjalistycznymi 
laboratoriami oraz wysokiej klasy biegłymi do prowadzenia wyprofi lowa-
nych badań kryminalistycznych i wydawania opinii dla potrzeb organów 
ochrony prawnej.

Legitymizacja czynności administracyjno-porządkowych 
organów ścigania w wykryciu informacji o źródłach dowodowych 

w postępowaniu karnym

Pojęcie wymienionych w art. 14 ust. 1 ustawy o Policji czynności admi-
nistracyjno-porządkowych nie zostało zdefi niowane ani usystematyzowane 
przez ustawodawcę. Zatem należy przyjąć, że w materii zadaniowej orga-
nu ścigania stanowią one odrębną czynność ukierunkowaną na kontrolę 
przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych w związku 
z działalnością publiczną 45. O odrębności działania prawnych form Poli-
cji w zakresie realizacji czynności administracyjno-porządkowych niech 
świadczy fakt ich końcowego ustawowego wymienienia za czynnościami 
dochodzeniowo-śledczymi oraz operacyjno-rozpoznawczymi. Szczegóło-
wy katalog czynności administracyjno-porządkowych może być ustalo-
ny na podstawie ustaw szczególnych oraz prawnego usytuowania Policji 
w strukturze organów administracji rządowej (zespolenie rzeczowe, osobo-
we i kompetencyjne). 

43  Art. 21a–21e ustawy o Policji.
44  R. Zdybel, Meandry ekspertyzy osmologicznej. Problemy techniczne czy pro-

cesowe, „Przegląd Policyjny” 1998, nr 3–4, s. 55–70; także: R. Zdybel, Krymi-
nalistyczne aspekty śladów osmologicznych w procesie dowodowo-wykrywczym, 
„Przegląd Policyjny” 1999, nr 3, s. 155–172; R. Zdydel, Merytoryczno-prawna 
warstwa śladu osmologicznego, „Przegląd Policyjny” 1999, nr 4, s. 52–74; R. Zdy-
bel, Ślady osmologiczne w śledczym badaniu miejsca zdarzenia, „Przegląd Sądo-
wy” 2000, nr 4, s.70–88.

45  S. Płowucha, M. Filar (red.), Straże komunalne. Prawne podstawy działa-
nia, kompetencje w zakresie bezpieczeństwa lokalnego, Toruń 1995, s. 38.
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Nadzór merytoryczny prokuratora nad postępowaniem karnym oraz 
efektami funkcji wykrywczej aktywizującej pole dowodowe 

Zadania i uprawnienia prokuratora w zakresie merytorycznego nadzoru 
na etapie postępowania przygotowawczego w sposób syntetyczny zostały 
określone w art. 57 § 1 i art. 63 § 1 ustawy z 28 stycznia 2016 r. — Prawo 
o prokuraturze 46. Z literalnego brzmienia tych regulacji nie wynika, że w ra-
mach prowadzonego lub nadzorowanego postępowania w sprawach karnych 
prokurator wszczyna i prowadzi z własnej inicjatywy postępowanie przygo-
towawcze. Prokurator sprawuje merytoryczny nadzór na postępowaniami 
prowadzonymi przez inne ustawowo upoważnione organy (Policję) poprzez 
wydawanie zarządzeń, które dla tych organów są prawnie i merytorycznie 
wiążące. Dla wzmocnienia funkcji dowodowej zbieranego i weryfi kowanego 
materiału procesowego istnieje prawna możliwość wdrożenia instrumentów 
prawnych funkcji wykrywczej poprzez sprawowanie kontroli nad czynnoś-
ciami operacyjno-rozpoznawczymi i wgląd w materiały zgromadzone w toku 
kontroli operacyjnej, zakupu kontrolowanego, kontrolowanego wręczenia 
lub przyjęcia korzyści majątkowej albo przesyłki niejawnie nadzorowanej 
w warunkach przewidzianych dla przekazania, przechowywania i udostęp-
niania informacji niejawnych 47. Legitymizowanymi do kontroli klauzulowa-
nych czynności operacyjno-rozpoznawczych są: minister sprawiedliwości, 
prokurator generalny, prokurator krajowy lub upoważniony przez nich 
prokurator. Przepis art. 57 § 2 ustawy o prokuraturze co do zasady w ka-
talogu zamkniętym enumeratywnie wymienia rodzaj, zakres i przedmiot 
kontroli czynności operacyjno-rozpoznawczych, natomiast co do wyjątku 
określonego w dyspozycji art. 57 § 3 ustawy o prokuraturze tylko proku-
rator generalny może zwrócić się o przeprowadzenie czynności operacyjno-
-rozpoznawczych podejmowanych przez właściwe uprawnione organy, jeżeli 
pozostawałyby one w bezpośrednim związku z toczącym się postępowaniem 
przygotowawczym. Prokurator generalny może tylko osobiście zapoznać się 
z materiałami zgromadzonymi w toku takich czynności bez prawnej możli-
wości upoważnienia do tej czynności innego prokuratora. Taka konstrukcja 
prawna dostępności do klauzulowanych materiałów operacyjnych enume-
ratywnie wymienionych prokuratorów jest właściwa ze względu na możli-
wość zdekonspirowania agentury, ujawnienia techniki i taktyki pracy ope-
racyjnej, rozpracowania operacyjnego czy gry operacyjnej. Na szczególną 
uwagę zasługuje regulacja prawna zawarta w art. 57 § 3 ustawy o pro-
kuraturze, gdzie ustawodawca wprost upoważnił prokuratora generalnego 
do rozciągnięcia czynności operacyjno-rozpoznawczych na postępowania 
przygotowawcze, w których wdrożenie oprzyrządowania prawnego funkcji 
wykrywczej dla rozwoju przedmiotowo-podmiotowego śledztwa jest nieod-
zowne do wykrycia źródeł dowodowych aktywizujących i wspomagających 
czynności procesowe funkcji dowodowej w jej ograniczonych możliwościach 

46  Tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 740 ze zm.; dalej jako: ustawa o prokuraturze.
47  Tamże, art. 57 § 2.
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warunkujących merytoryczne zakończenie prowadzonego śledztwa. Nad-
to w szczególnie uzasadnionych przypadkach prokurator generalny może, 
na potrzeby postępowania przygotowawczego i skutecznej realizacji funkcji 
wykrywczej, znieść lub zmienić klauzulę tajności nałożoną na dokument 
lub materiał przez uprawniony organ 48. Ustawodawca również w tym akcie 
prawnym nie rozróżnia zasadniczych pojęć tożsamych tylko dla funkcji wy-
krywczej i funkcji dowodowej (czynności operacyjno-wykrywczych od dowo-
dowo-procesowych).

Własne postępowanie prokuratorskie siłą faktu osadzone jest wyłącznie 
w sferze realizacji funkcji dowodowo-procesowej, ponieważ organ ten nie 
ma umocowania prawnego do każdorazowego wdrożenia przez zlecenie czyn-
ności operacyjnych Policji lub innemu uprawnionemu organowi w realizacji 
funkcji wykrywczej w typowaniu osobowych lub rzeczowych źródeł dowodo-
wych oraz stosowania innych form tej pracy (wyjątek stanowią: podsłuch te-
lefoniczny, zakup kontrolowany, kontrola treści korespondencji i zawartości 
przesyłek). Sieć agenturalna będąca w dyspozycji tylko Policji kryminalnej, 
wykorzystywana i zadaniowana do zwalczania i neutralizacji przestępczo-
ści w pełnej realizacji funkcji wykrywczej nie jest dostępna dla prokurato-
ra jako organu ochrony prawnej, więc jego nadzór merytoryczny nad postę-
powaniem przygotowawczym w tym zakresie jest wyłączony i ograniczony. 
Potwierdzenie tego stanu faktyczno-prawnego można odnaleźć w regulacji 
prawnej § 128 ust. 1 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 14 kwietnia 
2016 r. — Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek 
organizacyjnych prokuratury 49, gdzie ustawodawca, godząc się i prawnie 
sankcjonując rozdzielenie funkcji wykrywczej od funkcji dowodowej postę-
powania, stwierdził, że „[…] powierzenie Policji albo innemu uprawnionemu 
organowi przeprowadzenie śledztwa w całości lub w określonym zakresie 
może nastąpić w szczególności wtedy, gdy zachodzi konieczność korzystania 
w szerokim zakresie ze znajdujących się w ich dyspozycji środków. Ustawo-
dawca wskazał wprost na funkcję wykrywczą i pracę operacyjną w pozyski-
waniu niezbędnych źródeł dowodowych. Zarządzenia prokuratora w postę-
powaniu przygotowawczym, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o prokuraturze, 
dla prowadzącego organu (Policji), są wiążące za wyjątkiem materii czynności 
klauzulowych, operacyjno-rozpoznawczych, do których prokurator nie ma do-
stępu. Może się tylko w określonym upoważnieniu ustawowym zapoznać 
z materiałami — bez możliwości zadaniowania tajnych współpracowników. 

Słuszny jest postulat praktyków prawa w zakresie scentralizowania 
funkcji wykrywczej i dowodowej poprzez ich pełną kompatybilność w sferze 
działań ustawowych jednego organu ochrony prawnej (Policji) oraz nadzoru 
merytorycznego prokuratora nad jakością tak uzyskanego materiału proce-
sowego. Takie legislacyjne uporządkowanie narastającego problemu przy-
czyni się do wzrostu wykrywalności przestępstw kryminalnych i gospodar-
czych (szczególnie zorganizowanych mafi jnych struktur), spersonifi kowania 

48  Zagadnienie to reguluje art. 6 ust. 1 ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 
informacji niejawnych (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 742 ze zm.).

49  Tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1206. 
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odpowiedzialności w strukturze jednego organu za pełną realizację obu 
funkcji postępowania, odciąży prokuraturę od formalnego nadzoru na spra-
wami na etapie wykrywczym postępowania przygotowawczego, wzmocni or-
ganizacyjnie i kompetencyjnie Policję w strukturze organów ścigania, upo-
rządkuje istniejące spory kompetencyjne pomiędzy organami ścigania oraz 
podniesie prestiż Policji i prokuratury. Nie ulega wątpliwości, że pozorne 
rozdzielenie, jak to miało miejsce dotychczas, zarówno prawne, jak i or-
ganizacyjne w strukturach organów ścigania realizacji funkcji wykrywczej 
od dowodowej, oraz pomieszanie legislacyjne przez ustawodawcę tych pojęć, 
a w konsekwencji ich marginalizowanie, powoduje utrzymywanie swoistej 
fi kcji, co odbija się negatywnie na skuteczności działania w szerszym po-
jęciu organów ochrony prawnej i krytykę przez społeczeństwo. Należy więc 
nie tylko pilnie uporządkować problem poprzez uchwalenie ustawy o pra-
cy operacyjnej, lecz właściwie rozłożyć akcenty o odpowiedzialności wypro-
fi lowanych organów ochrony prawnej za jej efektywność, nowelizując za-
równo w tym zakresie ustawę o Policji oraz innych organów uprawnionych 
do prowadzenia postępowań przygotowawczych i pracy operacyjnej 50, jak 
i ustawę o prokuraturze. Prokurator, jak do tej pory, samodzielnie decydu-
je o tym, czy prowadzić osobiste śledztwo bez możliwości realizacji funkcji 
wykrywczej, a tym samym znacznie zawęzić pole wartości procesowej ma-
teriału, czy też uznać, że należy dla podniesienia wartości dowodowej po-
stępowania skutecznie wdrożyć realizację instrumentów prawnych funkcji 
wykrywczej poprzez konieczność i niezbędność korzystania ze znajdujących 
się w dyspozycji Policji środków operacyjno-technicznych. Ponadto proku-
rator nadzorujący postępowanie nie ma instrumentów prawnych intensy-
fi kujących pracę wykrywczą Policji w kierunku typowania źródeł dowodo-
wych i ich procesowego wykorzystania ani też wglądu do prowadzonych 
rozpracowań operacyjnych w tym przepływu informacji operacyjnej aktyw-
nie zasilającej materiał procesowy w ramach struktur Policji (odrębność).

Czy w tym swoistym galimatiasie prawnym i faktycznym nie jest lepiej 
oraz czytelniej umocować Policję i inne organy uprawnione do prowadze-
nia postępowań przygotowawczych oraz bezpośredniej odpowiedzialności 
za skuteczną realizację wspierającą proces dowodowy funkcją wykrywczą 
z zaangażowaniem będących w jej dyspozycji środków, metod i form ope-
racyjno-technicznych, zamiast przenosić je na organ prokuratury, nad któ-
rymi organ ten nie ma żadnych kompetencji nadzorczych? Nie bardzo zro-
zumiałe jest powierzanie mocą rozporządzenia ministra sprawiedliwości 
z 7 kwietnia 2016 r. — Regulamin wewnętrznego urzędowania powszech-
nych jednostek organizacyjnych prokuratury 51 przez prokuratora śledz-

50  Straży Granicznej, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Żandarmerii Wojskowej.

51  Tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1206, § 128 ust. 1. Powierzenie Policji 
lub innemu uprawnionemu organowi przeprowadzenia śledztwa w całości lub 
w określonym zakresie może nastąpić, gdy zachodzi konieczność korzystania 
w szerokim zakresie ze znajdujących się w ich dyspozycji środków (operacyjno-
-rozpoznawczych w celu skutecznego typowania źródeł dowodowych osobowych 
i rzeczowych dla aktywizacji procesowej funkcji dowodowej — R.Z.).



Nr 2(134)        Funkcja wykrywcza i dowodowa w postępowaniu karnym… 203

twa Policji w uznaniu, że zachodzi konieczność i niezbędność korzystania 
ze środków operacyjno-technicznych w typowaniu osobowych lub rzeczowych 
źródeł dowodowych, nad wykorzystaniem których prokurator nie ma żad-
nego władztwa, uznając przy tym, że sama realizacja będąca w jego dyspo-
zycji jest dla bytu merytorycznego zakończenia śledztwa niewystarczająca.

Prokurator, powierzając Policji albo innemu uprawnionemu organo-
wi przeprowadzenie śledztwa, w całości lub w określonym zakresie w for-
mie zarządzenia akcentuje w nim konieczność wykorzystania środków 
operacyjno-technicznych bez ich specyfi kacji, zapewne mając na uwadze 
pełne wdrożenie przy ich udziale funkcji wykrywczej wzmacniającej funk-
cję dowodową i weryfi kującą cały dotychczas zebrany materiał procesowy 
do skierowania śledztwa na właściwe tory wykrywcze. Nie ma zatem sensu 
obarczać prokuratora za całokształt śledztwa, jeżeli na realizację jego funk-
cji wykrywczej, w tym zastosowanie form i metod oraz środków operacyjo-
-technicznych stosowanych przez Policję, nie ma większego wpływu. Organ 
ten winien skoncentrować się na analizie jakości dowodowej materiału pro-
cesowego uzyskanego w wyniku realizacji funkcji wykrywczej przez Policję 
i w tym zakresie wydawać wiążące prowadzącemu postępowanie (Policji) 
zarządzenia. Taki tok rozumowania jest właściwy bowiem mobilizuje on Po-
licję do większej aktywności w sferze realizacji funkcji wykrywczej z zaan-
gażowaniem środków, metod i form pracy operacyjno-technicznej w kie-
runku ich przełożenia na żądany przez prokuratora materiał dowodowy.

Pomiędzy realizacją funkcji wykrywczej i funkcji dowodowej istnieje peł-
na synchronizacja i nie ma możliwości bez szkody dla jakości postępowa-
nia przygotowawczego ich rozdzielenia. Funkcja wykrywcza zawsze winna 
poprzedzać funkcję dowodową prowadzonego postępowania. Kreatywność 
organów ścigania w realizacji funkcji wykrywczej na poziomie postępowa-
nia przygotowawczego jest niezwykle istotna i jak pokazuje doświadczenie 
ostatniego okresu rzutuje bezpośrednio na wiarygodność demokratycznego 
państwa prawnego. Zatem nowy model prokuratury i wspierającej ją Policji 
winien zostać oparty na rozdzielności i odpowiedzialności za pełną realiza-
cję funkcji wykrywczej i funkcji dowodowej oraz, co istotne, umiejscowienie 
prokuratury w jej kreatywności dowodowej (erystyce) w sądzie, a nie, jak do-
tychczas, w postępowaniu przygotowawczym. Oskarżyciel publiczny (proku-
rator) nie może być umocowany, jak to bywa obecnie, ustawowo w upraw-
nieniach śledczego na etapie postępowania przygotowawczego w dublowa-
niu (markowaniu) realizacji funkcji wykrywczej, bowiem w tym zakresie nie 
ma żadnego umocowania i jest to wyłączna domena Policji i innych organów 
ustawowo uprawnionych do wdrożenia czynności operacyjno-technicznych, 
sprowadzając ten organ na tym etapie postępowania wyłącznie do realizacji 
kompetencji z zakresu sędziego śledczego. Prokurator nie ma instrumentów 
prawnych na etapie skutecznej realizacji funkcji wykrywczej w typowaniu 
źródeł dowodowych zarówno rzeczowych, jak i osobowych do procesowe-
go wykorzystania rzutujących bezpośrednio na jakość dowodową mate-
riału po stronie udowodnienia inkryminowanego zindywidualizowanego 
sprawstwa zarzucanego podejrzanemu czynu. W Polsce przyjęto ustawo-
we rozdzielenie roli prokuratora jako organu procesowego wykonującego 
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czynności i podejmującego decyzje procesowe w trybie i na zasadach ko-
deksu postępowania karnego od czynności operacyjno-rozpoznawczych 
przewidzianych do realizacji na mocy ustawy o Policji lub innych ustaw 
określających kompetencje organów do wykonywania tych czynności. 

Prokurator nie ma prawnych i technicznych możliwości prowadzenia 
takich czynności, kierowania nimi ani nawet ich inicjowania. Jako or-
gan procesowy korzysta z materiałów zebranych w toku kontroli operacyj-
nej na zasadach określonych w przepisach procedury karnej. Prokurator 
może także objąć nadzorem postępowanie, o którym mowa w art. 307 
k.p.k. W tym artykule ustawodawca umocował prokuratora do obowiąz-
ku czuwania nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem całego nadzo-
rowanego przez siebie postępowania, zaznajamiania się z zamierzeniami 
prowadzonego postępowania, wskazywania kierunku postępowania oraz 
wydawania co do tego zarządzenia, żądania przedstawienia sobie mate-
riałów zbieranych w toku postępowania, uczestniczenia w czynnościach 
dokonywanych przez prowadzących postępowanie, osobistego ich przepro-
wadzania albo przejęcia sprawy do swego prowadzenia, wydawania posta-
nowienia, zarządzania lub polecania oraz zmieniania i uchylania postano-
wienia oraz zarządzenia wydawanego przez prowadzącego postępowanie. 

Przedstawiony syntetyczny katalog uprawnień nadzorczych prokuratora 
nad prowadzącym postępowanie przygotowawcze przez funkcjonariusza 
Policji lub innego uprawnionego organu dotyczy wyłącznie realizacji funk-
cji dowodowej postępowania, a nie istotnej dla niej funkcji wykrywczej. 
Ostateczne przejęcie postępowania do osobistego prowadzenia przez pro-
kuratora moim zdaniem jest równoznaczne z jego zmarginalizowaniem, 
bowiem następuje wyłączna jego koncentracja na ograniczonym uzyski-
wanym materiale dowodowym z czynności procesowych bez konieczne-
go wspomagania tego materiału w rozwoju przedmiotowo-podmiotowym 
ustawowo dopuszczalnymi metodami wykrywczymi (operacyjnymi) upraw-
nionego do ich prowadzenia organu (Policji). Ponownie należy stwierdzić, 
że prokurator nadzorujący postępowanie nie ma instrumentów prawnych 
intensyfi kujących pracę wykrywczą Policji, względnie objęcia jej kontrolą 
merytoryczną w kierunku typowania źródeł dowodowych i ich proceso-
wego wykorzystania, ani też wglądu do prowadzonych rozpracowań ope-
racyjnych, względnie gry operacyjnej w tym przepływu informacji opera-
cyjnej aktywnie zasilającej materiał procesowy w ramach struktur Policji. 

Na obecnym etapie regulacji prawnej prokuratura ma ograniczone moż-
liwości śledcze, ponieważ może tylko stymulować proces dowodowy pod 
warunkiem uzyskania przez Policję, szczególnie w skomplikowanych i wie-
lowątkowych śledztwach, odpowiedniego materiału procesowego przetwo-
rzonego zgodnie z procedurą karną z materiału operacyjnego. Prokurator, 
zgodnie z obiegową opinią, jest skuteczny kompetencją i zaangażowaniem 
swojego śledczego — ta obiegowa prawda nie wymaga szerszego komenta-
rza. Na potwierdzenie prakseologicznego aspektu, słuszności i racjonalności 
podnoszonej problematyki należy dodać, że za bezpośrednią odpowiedzial-
ność skuteczności procesu wykrywczego funkcji dowodowej przemawiał za-
równo wdrożony do wewnętrznego obrotu prawnego były System Statystyki 
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Policyjnej „TEMIDA”, jak i nowa regulacja zawarta w decyzji nr 165 nakła-
dająca na struktury dochodzeniowo-śledcze i kryminalne Policji obowiązek 
aktywizacji pracy operacyjno-rozpoznawczej jako źródła wszczęcia postępo-
wania oraz merytorycznego zakończenia efektywności wykrywczej prowa-
dzonych postępowań przygotowawczych w oparciu o realizację desygnatów 
funkcji wykrywczej. 

Dla organów prokuratury wskaźnik wykrywalności poszczególnych ka-
tegorii przestępstw jest obojętny, ponieważ sprawność organizacyjna tej 
struktury oceniana jest wyłącznie od strony skuteczności realizacji funkcji 
dowodowej przed sądem. W tym zakresie niezbędne jest stworzenie pod-
walin prawnych pod nowy model funkcjonowania prokuratury sądowej 
i swoistej ekspansji erudycji profesjonalnej prokuratorów w determinacji 
popierania wnoszonych aktów oskarżenia. Nowoczesny model prokuratury 
winien realizować się nie w budynkach prokuratur, lecz w kontradyktoryj-
nym procesie dowodowym przed sądem (erystyce), dogłębnej znajomości 
zasad prawa dowodowego, bankowego, fi nansowego, spółek handlowych 
itp. Wschodni model prokuratury z niejasnymi kompetencjami wykryw-
czymi 52 i dowodowymi skoncentrowanymi wyłącznie na etapie postępo-
wania przygotowawczego z licznymi zastępstwami na posiedzeniach sądu 
pod nieobecność prokuratora prowadzącego lub nadzorującego skompli-
kowane śledztwa to anachronizm. Wzrastająca skala i dynamika prze-
stępczości kryminalno-gospodarczej, w tym o podłożu transgranicznym 53, 
a także wznowiona dyskusja parlamentarna i prasowa nad pilną dosto-
sowawczą reorganizacją organów ochrony prawnej i procesowego prawa 
karnego do obecnej rzeczywistości, nakłada na ustawodawcę i organy 
ochrony prawnej (ścigania) nowe wyzwania, poszukiwania skutecznych 
i efektywnych metod wykrywczo-dowodowych, wdrożenia przedsięwzięć 
prewencyjno-zapobiegawczych i organizacyjno-technicznych neutralizują-
cych skalę i dynamikę przestępczości. Brutalizacja i bezwzględność spraw-
stwa przestępczości kryminalnej oraz profesjonalizacja działań znamion 
czynów gospodarczych w skomplikowanym obrocie bankowym (paraban-
ków) powoduje konieczność permanentnego śledzenia nie tylko literatury 
fachowej, lecz, co istotne, podnoszenia profesjonalizmu poszczególnych 
kompatybilnych struktur organów ścigania Policji i prokuratury jako pod-
stawowych struktur ustawowo odpowiedzialnych za utrzymanie pożąda-
nego stanu bezpieczeństwa w zakresie zwalczania i neutralizacji uciążliwej 
dla społeczeństwa i gospodarki przestępczości pospolitej. Zatem wskaźnik 
wykrywalności przestępstw w ogólnej statystyce sprawności struktury jest 
wymiernym, wręcz namacalnym (wzrokowym) odzwierciedleniem nie tylko 
stanu bezpieczeństwa w regionie (kraju), lecz odsłanianiem słabości Policji 
i prokuratury w dostosowawczym aspekcie.

52  R. Zdybel, Zatrzymanie osoby w świetle praw i wolności obywatelskich de-
mokratycznego państwa prawnego, „Przegląd Policyjny” 2006, nr 3, s. 70–92.

53  M.J. Malinowski, S. Musiał, Unia Europejska a bezpieczeństwo Polski, 
Gdańsk 2011, s. 125–130.
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Zakończenie

Na wstępie rozważań nad istotą problematyki różnic pomiędzy systemo-
wą aktywnością dowodową organów procesowych podejmowanych i wdra-
żanych dla podniesienia wykrywczych efektów postepowania karnego 
a funkcjonujących w obrocie prawnym ustawowo umocowanych czynności 
pozaprocesowych należy wskazać na kompatybilny (polaryzacyjny) cha-
rakter tych przedsięwzięć, które mają służyć jednemu celowi poniesienia 
aktywizacji pola dowodowego. Stosunkowo wąski charakter instrumentów 
prawnych zaangażowanych w ramach wykonania funkcji dowodowej po-
stępowania nie pozwala w ograniczonym i sformalizowanym zakresie (ma-
terii) na merytoryczne osiągniecie celów określonych art. 2 § 1 k.p.k. Praca 
operacyjna (czynności pozaprocesowe) jest zatem w dobie profesjonalizacji 
i brutalizacji skali i dynamiki przestępczości zespołem skomplikowanych 
czynności klauzulowanych zmierzających w usługodawczej roli do wzmoc-
nienia efektów procesowych. 

W ramach realizacji tylko czynności dowodowych organu procesowego 
działającego w swoistym osamotnieniu możliwości wykrywczych aktyw-
ność pola dowodowego w zakresie zbierania i weryfi kacji uprawdopodob-
nienia sprawstwa zarzucanego czynu oraz udowodnienia w postępowaniu 
jurysdykcyjnym jest znacznie ograniczona. Zatem czynności pozaproceso-
we, podobnie jak kryminalistyka w funkcji wykrywczej, stanowią swoisty 
konglomerat wspierający osiągniecie (zmaterializowanie) tez dowodowych 
czynności procesowych.

Powodzenie wykonania systemowych zadań określonych w czynnoś-
ciach pozaprocesowych (operacyjno-rozpoznawczych), odwrotnie jak 
w jawnej działalności dowodowej, oparty jest na tajności działania. Cele 
zarówno działalności dowodowej, jak i operacyjnej są tożsame (wykrywa-
nie przestępstw, neutralizacja przestępczości, ustalenie i zatrzymywanie 
sprawców). Różnice natomiast występują w celach, umocowaniu prawnym 
i ustawowej legitymizacji organów do ich realizacji oraz możliwości uzy-
skania efektów wykrywczych. 

Zatem można postawić znak równości pomiędzy działalnością dowodo-
wą a operacyjną w zakresie tożsamości celów. Rozwarstwienie pracy opera-
cyjnej polega na tym, że część czynności pozostaje bezwzględnie klauzulo-
wana, niedostępna dla organu realizującego aspekty dowodowej działalno-
ści (praca z agenturą, agentami manewrowymi, celnymi, na dokumentach 
legalizacyjnych itp.), natomiast inna objęta jest kontrolą organu proceso-
wego (prokuratora i sądu w zakresie zgody na wdrożenie kontroli opera-
cyjnej, analizy uzyskanego materiału pod kątem aktywności i przydatności 
dowodowej itp.). Sfera dowodowa weryfi kacji materiału pozaprocesowego 
zastrzeżona jest wyłącznie dla działalności organu procesowego, a nie ope-
racyjnego. W czynnościach pozaprocesowych (operacyjnych), co do zasady 
w realizacji celów i zadań funkcji wykrywczej, bez względu na ich rodzaj 
i specyfi kę, można tylko zbierać informacje o źródłach dowodowych, we-
ryfi kować i systematyzować, w ramach rozpracowania operacyjnego, pod 
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kątem realizacji celów określonych w czynnościach dowodowych (możli-
wości transformacji na materiał procesowy). Nie ulega wątpliwości, że me-
tody pracy operacyjnej wkraczają, co stanowi dylemat demokratycznego 
państwa prawnego, w sferę praw i wolności obywatelskich chronionych nie 
tylko materią konstytucyjną, lecz ratyfi kowanymi przez Polskę umowami 
międzynarodowymi. Pomimo tych wątpliwości czynności pozaprocesowych 
funkcji wykrywczej nie da się wyrugować z obrotu prawnego ani też w ca-
łości poddać sądowej kontroli.
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Summary: The article refl ects the cur-
rent issues of the place, role and signifi -
cance of the detection function in crimi-
nal proceedings in the scope of effective-
ly specifying sources of evidence for trial 
use in the prerogative function of prov-
ing in individualization of the alleged 
perpetrator of committing an incrimi-
nated event. Synchronization of legal in-
struments of both functions to increase 
the detection of socially and economi-
cally inconvenient crime in neutralizing 
the scale and dynamics of dangerous 
and organized crime groups is indis-
pensable and is a challenge for the en-
tire globalization of crime. Narrowing 
the detachment of the detection func-
tion only to the achievements of foren-
sic science without locating a more op-
erative and effective detecting function 
in criminal proceedings (national legal 
space), despite arming it with statutory 
prerogatives is a misunderstanding and 
marginalization of all socially expected 
and accepted process of combating 
crime and questioning the efficiency 
of law enforcement and justice.
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Streszczenie: Artykuł odzwierciedla ak-
tualną problematykę miejsca, roli i zna-
czenia funkcji wykrywczej w postępo-
waniu karnym w zakresie skutecznego 
typowania źródeł dowodowych do proce-
sowego wykorzystania w ramach prero-
gatyw funkcji dowodowej udowadniania 
w indywidualizacji zarzucanego sprawcy 
popełnienia inkryminowanego zdarze-
nia. Synchronizacja instrumentów praw-
nych obu funkcji dla podniesienia wy-
krywalności uciążliwej społecznie i go-
spodarczo przestępczości w neutralizacji 
skali oraz dynamiki niebezpiecznych 
i zorganizowanych grup przestępczych 
jest nieodzowna i stanowi wyzwanie dla 
całej globalizacji przestępczości. Zawę-
żanie wyodrębnienia funkcji wykrywczej 
tylko do osiągnięć nauki kryminalistyki 
bez umiejscowienia bardziej operatywnej 
i skutecznej funkcji wykrywczej w postę-
powaniu karnym (krajowej przestrzeni 
prawnej) pomimo uzbrojenia jej w usta-
wowe prerogatywy jest nieporozumie-
niem oraz marginalizowaniem całego 
oczekiwanego społecznie i akceptowane-
go procesu skutecznego oraz efektywne-
go zwalczania przestępczości i kwestio-
nowania sprawności działania organów 
ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości.


