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MARLENA KRAWCZYK 1

WIZERUNEK W KATALOGU DÓBR OSOBISTYCH 
CZŁOWIEKA A JEGO OKAZANIE
JAKO CZYNNOŚĆ PROCESOWA

Wprowadzenie 

Wizerunek stanowi jedno z dóbr osobistych przynależnych każdemu czło-
wiekowi. Każdy ma prawo do wizerunku, do dysponowania nim i do jego 
ochrony. Jest to prawo niezbywalne, niemajątkowe i niedziedziczne 2. 
W dzisiejszej dobie, gdy nastąpił tak gwałtowny rozwój mediów, ochrona 
wizerunku nabrała szczególnego znaczenia. Należy podkreślić, że wizeru-
nek należy do podstawowych dóbr osobistych i równocześnie dóbr naj-
silniej chronionych 3. Podstawą wszelkich wolności i praw człowieka jest 
jego godność jako osoby ludzkiej. Jest ona niezbywalna i podlega stałej 
i jednakowej dla wszystkich ochronie prawnej w myśl zasady, że „wszyscy 
są równi wobec prawa”. Przepisy dotyczące ochrony wizerunku zostały za-
warte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 4. Zgodnie z jej art. 47 „Każdy 
ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobre-
go imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym”. Przewidziane 
w nim gwarancje łączą się ze wspomnianą już godnością, o której mowa 
w art. 30 Konstytucji RP, w myśl którego: „Przyrodzona i niezbywalna god-
ność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest 
ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz 
publicznych”. Z kolei w art. 51 ust. 1 Konstytucja RP gwarantuje, że „nikt 
nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania 
informacji dotyczących jego osoby”, więc także i wizerunku. Chociaż wi-
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zerunek nie jest wskazany bezpośrednio to niewątpliwie stanowi element 
czci, prywatności, godności i wolności 5. 

Celem artykułu jest omówienie zagadnienia wizerunku i jego ochrony 
przewidzianej w prawie cywilnym i w prawie autorskim w kontekście prze-
pisów uprawniających do jego rozpowszechniania i wykorzystania przez 
Policję w trakcie wykonywania czynności procesowej okazania. 

Wizerunek jako dobro osobiste 

Pojęcie wizerunku 

W ujęciu jurydycznym wizerunek to dobro osobiste przynależne każ-
demu człowiekowi określone w art. 23 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. — 
Kodeks cywilny 6 oraz przedmiot ochrony określony w art. 81 ustawy 
z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 7. Zgodnie 
z art. 23 k.c. „Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wol-
ność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, ta-
jemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, 
artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną pra-
wa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach”. 
Z kolei art. 81 pr. aut. przesądza o tym, że „1) Rozpowszechnianie wize-
runku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraź-
nego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała 
umówioną zapłatę za pozowanie. 2) Zezwolenia nie wymaga rozpowszech-
nianie wizerunku: 1. osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykona-
no w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególno-
ści politycznych, społecznych, zawodowych; 2. osoby stanowiącej jedynie 
szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza”. 

Wizerunek jest również przedmiotem ochrony art. 13 ust. 2, 3 i 4 usta-
wy z 23 stycznia 1984 r. Prawo prasowe 8, zgodnie z którym: „2) Nie wolno 
publikować w prasie wizerunku i innych danych osobowych osób, prze-
ciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe, jak 
również wizerunku i innych danych osobowych świadków, pokrzywdzo-
nych i poszkodowanych, chyba że osoby te wyrażą na to zgodę. 3) Ogra-
niczenie, o którym mowa w ust. 2, nie narusza przepisów innych ustaw. 
Właściwy prokurator lub sąd może zezwolić, ze względu na ważny interes 
społeczny, na ujawnienie wizerunku i innych danych osobowych osób, 
przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe. 

5  K. Badźmirowska-Masłowska, Wizerunek. Czyli kiedy, kogo i jak można po-
kazywać w telewizji, Warszawa 2008, s. 13. 

6  Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (tekst jedn. DzU z 2019 r., 
poz. 1145).

7  Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst 
jedn. DzU z 2019 r., poz.1231); dalej jako pr. aut.

8  Ustawa z 26 stycznia 1984 r. — Prawo prasowe (tekst jedn. DzU z 2018 r., 
poz. 1914).
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4) Na postanowienie w przedmiocie ujawnienia wizerunku i innych danych 
osobowych osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowaw-
cze lub sądowe przysługuje zażalenie. Zażalenie na postanowienie proku-
ratora rozpoznaje sąd rejonowy, w którego okręgu toczy się postępowanie. 
Postanowienie wydane w toku postępowania przygotowawczego staje się 
wykonalne z chwilą uprawomocnienia”. 

Pojęcie wizerunku użyte zarówno w k.c. jak i pr. aut. dotyczy tego sa-
mego dobra prawnego 9. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 15 paź-
dziernika 2009 r. „wprawdzie nie ma w doktrynie jednolitego rozumienia 
pojęcia wizerunku, ale przeważa stanowisko, w którym na czoło wybijają 
się dostrzegalne, fi zyczne cechy człowieka, tworzące jego wygląd i pozwa-
lające na identyfi kację osoby wśród ludzi jako obraz fi zyczny, portret, roz-
poznawalną podobiznę” 10. 

Za wizerunek, można uznać takie cechy zewnętrzne osoby fi zycznej, 
które umożliwiają jej rozpoznanie jako konkretnej osoby 11. Podobną defi -
nicję wizerunku kreuje Elżbieta Wojnicka, która za wizerunek uważa do-
strzegalne, fi zyczne cechy człowieka, tworzące jego wygląd i pozwalające 
na identyfi kację osoby wśród innych ludzi 12. Do wizerunku można zaliczyć 
cechy twarzy oraz całej postaci, jak również sposób poruszania się, wa-
runkiem jest jednak, by cechy te pozwoliły na identyfi kację konkretnej 
osoby 13. Oprócz naturalnych cech, jakie posiada człowiek na wizerunek 
składa się również fryzura, makijaż, okulary czy ubiór, gdy są charakte-
rystyczne dla konkretnej osoby 14. Cechą wizerunku, która pozwoli na roz-
poznanie osoby może być także sposób poruszania się 15, ton głosu, czy 
charakterystyczny śmiech 16, a nawet rekwizyt 17. Stanowisko to, znalazło 
odzwierciedlenie w wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 21 czerwca 
1991 r., który uznał, iż ochroną z art. 23 k.c. objęty jest nie tylko wizeru-
nek człowieka, ale też emitowany w telewizji jego głos 18. 

9  J. Barta, R. Markiewicz, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych- 
komentarz, Warszawa 2001, s. 533. 

10  Wyrok SN z 15 października 2009 r., sygn. I CSK 72/09, <https://www.
saos.org.pl/fi les/judgments/supreme/2009/10/15/5206e7ff3fa41d6b6ce5308736
9bfc4a.pdf>, 27 stycznia 2019 r.

11  W. Lis, Publikacja listu gończego a ochrona prawa do wizerunku, Lex 
nr 169849/1.

12  E. Wojnicka, Prawo do wizerunku w ustawodawstwie polskim, „Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1990, nr 5, s. 107. 

13  R. Koper, Jawność rozprawy głównej a ochrona prawa do prywatności 
w procesie karnym, Warszawa 2010, s. 160–161. 

14  W. Lis, Publikacja listu gończego…, wyd. cyt.; podobnie uważa J. Barta, 
R. Makiewicz, Wokół prawa do wizerunku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ja-
giellońskiego” 2002, nr 80, s. 12. 

15  D. Morgała, Ochrona prawna oraz naruszenie wizerunku sprawcy przestęp-
stwa, Bielsko-Biała 2015, s. 31. 

16  K. Święcka, Okoliczności wyłączające bezprawność…, wyd. cyt., s. 52. 
17  K. Badźmirowska-Masłowska, Wizerunek…, wyd. cyt., s. 15. 
18  Wyrok SA w Gdańsku z 21 czerwca 1991 r., sygn. I ACr 127/91, OSA 1992, 

nr 1, poz. 8, Lex nr 5435. 
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Podmiotem prawa do wizerunku nie może być osoba prawna 19. Zgodnie 
z wyrokiem Sądu Najwyższego z 7 marca 2003 r. wizerunek jako dobro 
osobiste wymienione w art. 23 k.c. nie daje się przypisać osobie prawnej 20. 
Nie jest więc wizerunkiem ani wizerunek siedziby, ani wizerunek organów 
osoby prawnej 21. 

Przesłanki uprawniające do rozpowszechniania wizerunku 

Rozpowszechnianie wizerunku, co do zasady, uzależnione jest od zgody 
osoby na nim przedstawionej. Niemniej jednak przepis art. 81 pr. aut. 
zawiera katalog przesłanek, które wyłączają konieczność uzyskania zgody 
na rozpowszechnianie cudzego wizerunku. Zgodnie z wyrokiem Sądu Ape-
lacyjnego w Warszawie z 12 lutego 1998 r. „zgoda na rozpowszechnianie 
wizerunku musi być niewątpliwa, zatem osoba jej udzielająca musi mieć 
pełną świadomość nie tylko formy przedstawienia jej wizerunku, ale także 
miejsca i czasu publikacji, zestawienia z innymi wizerunkami i towarzy-
szącego jej komentarza” 22. 

Zgoda nie jest potrzebna, jeżeli dana osoba otrzymała zapłatę za po-
zowanie. Przyjmuje się, że osoba, która otrzymała wynagrodzenie za po-
zowanie, jeśli nie dokona wyraźnego zastrzeżenia, w domyśle, zgadza się 
na rozpowszechnianie swojego wizerunku. Nawet w momencie zastrze-
żenia rozpowszechniania swojego wizerunku, nie może ona domagać 
się jego zniszczenia 23. Zgoda nie może być jednak udzielona, gdy byłoby 
to sprzeczne z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecz-
nego 24. Nie wymaga zgody rozpowszechnianie wizerunku osób powszech-
nie znanych, sporządzonego w związku z pełnieniem przez nie funkcji 
publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, czy zawodowych. 
Wystarczy wykazać chociażby pośredni związek polegający na sporządze-
niu wizerunku w momencie, kiedy osoba powszechnie znana znajdowała 
się w sytuacji, która miała znaczenie dla oceny jej zachowania jako osoby 
publicznej 25. Przyjmując powyższą interpretację, można uznać, że granicą 
rozpowszechniania wizerunku jest sfera intymności osoby powszechnie 
znanej 26. W doktrynie ukształtował się pogląd, zgodnie z którym bez zgody 

19  J. Sieńczyło-Chlabicz, J. Banasiuk, Cywilnoprawna ochrona wizerunku osób 
powszechnie znanych w dobie komercjalizacji dóbr osobistych, Warszawa 2014, 
s. 85. 

20  Wyrok SN z 7 marca 2003 r., sygn. I CKN 100/01, Lex nr 83833. 
21  Wyrok SN z 25 maja 1977 r., sygn. I CR 159/77, Lex nr 70901. 
22  Wyrok SA w Warszawie z 12 lutego 1998 r., sygn. I ACa 1044/97, Lex 

nr 81433. 
23  J. Sobczak, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa–Poznań 2000, 

s. 203-204. 
24  D. Morgała, Ochrona prawna…, wyd. cyt., s. 52. 
25  J. Barta, R. Markiewicz [w:] J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwią-

kalski, R. Markiewicz, E. Traple, Komentarz do ustawy o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych, Kraków 2005, s. 633. 

26  P. Ślęzak, Ochrona prawa do wizerunku, Katowice 2009, s. 44. 
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osoby zainteresowanej, nawet jeśli jest to osoba publiczna, nie można 
wykorzystać jej wizerunku w celu komercyjnym. Dozwolone jest rozpo-
wszechnianie bez konieczności uzyskania zgody wizerunku osoby stano-
wiącej szczegół całości takiej, jak zgromadzenie, krajobraz czy publiczna 
impreza. Przez zgromadzenie należy rozumieć grupę ludzi niezwiązaną 
ze sobą. Za imprezę publiczną uznać należy imprezę otwartą dla nieokre-
ślonego kręgu osób, przy czym nie ma tu znaczenia miejsce, gdzie impreza 
się odbywa. Zarówno impreza odbywająca się w prywatnym miejscu może 
mieć publiczny charakter, jak i ta odbywająca się w miejscu publicznym, 
może mieć charakter prywatny 27. 

Oprócz przesłanek wskazanych w art. 81 pr. aut., w doktrynie 
i w orzecznictwie przyjmuje się także inne okoliczności wyłączające bez-
prawność naruszenia cudzego dobra osobistego w postaci wizerunku. 
Można do nich zaliczyć: działanie w ramach porządku prawnego, tj. dzia-
łanie dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa, wykonywanie prawa 
podmiotowego, zgodę pokrzywdzonego, działanie w obronie uzasadnionego 
interesu, jak też działanie w ramach obrony koniecznej czy stanu wyższej 
konieczności. Z uwagi na rozwój życia społecznego, lista okoliczności wy-
łączających bezprawność naruszenia dóbr osobistych nie ma charakteru 
zamkniętego, przez co niemożliwe jest stworzenie zamkniętego katalogu 28. 

Okazanie wizerunku 

Czynność procesowa okazania wizerunku 

Okazanie jest czynnością kryminalistyczno-procesową dokonywaną 
przez policjanta. Stanowi jedną z metod identyfi kacji, w której znaczącą 
rolę odgrywa pamięć rozpoznawcza osoby, która bierze udział w okaza-
niu 29. Jest uważane za jedną z najstarszych metod identyfi kacji krymi-
nalistycznej. Część przedstawicieli doktryny traktuje okazanie jako formę 
przesłuchania, część jak oględziny, jeszcze inni uważają, że jest rodzajem 
ekspertyzy kryminalistycznej 30. Okazanie wizerunku wymaga spisania pro-
tokołu zgodnie z dyspozycją art. 143 § 1 pkt 5 ustawy z 6 czerwca 1997 r. 
— Kodeks postępowania karnego 31. Niewątpliwie jego wynik ma wpływ 
na dalsze etapy postępowania przygotowawczego. To na organach ściga-
nia ciąży obowiązek przeprowadzenia okazania w sposób prawidłowy pod 

27  Tamże, s. 46. 
28  I. Dobosz, Działanie w obronie uzasadnionego interesu jako okoliczność wy-

łączająca bezprawność naruszenia dóbr osobistych [w:] J. Piątowski (red.), Dobra 
osobiste i ich ochrona w polskim prawie cywilnym, Wrocław 1986, s. 294. 

29  J. Kurdelek, Szczególne formy przesłuchania w postępowaniu karnym, 
Szczytno 2010, s. 47. 

30  J. Wójcikiewicz, Okazanie. Studium porównawcze z pogranicza kryminali-
styki i procesu karnego, Kraków 1985, s. 61. 

31  Ustawa z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego (tekst jedn. 
DzU z 2018 r., poz.1987 z późn. zm.).
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względem prawnym i kryminalistycznym, ponieważ jest czynnością nie-
powtarzalną. Okazanie wizerunku jest okazaniem pośrednim, gdyż pod-
miot okazywany nie ma osobistej styczności z rozpoznającym. Zapewnia 
to świadkowi bezpieczeństwo i komfort psychiczny. Zgodnie z wyrokiem 
Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 17 grudnia 2007 r. okazanie wizerun-
ku nie ma takiej wartości jak okazanie bezpośrednie, zatem należy dążyć 
do okazywania osoby, jeśli tylko to możliwe 32. Rozpoznanie wizerunku nie 
ma tak kategorycznej wymowy jak okazanie bezpośrednie i dlatego musi 
podlegać szczególnie wnikliwej ocenie. Wizerunek ma charakter statycz-
ny, nie ukazuje ujęcia okazywanego innego niż na fotografi i, jego mimiki, 
brakuje w nim sylwetki okazywanego, czy sposobu poruszania się. Przy 
wykonaniu zdjęcia twarzy zdarza się, że fotografowane osoby pozują, tak 
więc uwidoczniony na fotografi ach wyraz twarzy często nie ma charakteru 
naturalnego czy spontanicznego 33. 

Warto podkreślić, że prawo umożliwia przeprowadzenie w tym samym 
procesie czynności okazania wizerunku oraz czynności okazania osoby. 
Każdorazowo należy jednak rozważyć przydatność każdej z tych czynności, 
w zależności od ustaleń faktycznych i dowodowych 34. Okazanie wizerun-
ku stanowi samodzielną, istotną czynność procesowo-kryminalistyczną 
warunkującą skuteczność procesu wykrywczego i posiadającą określoną 
wartość dowodową 35. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie 
z 17 grudnia 2007 r. okazanie wizerunku należy uznać za konieczne, gdy 
nie można dokonać okazania bezpośredniego, albo wówczas, gdy z upły-
wem czasu zmienił się wygląd osoby rozpoznawanej i osoba rozpoznająca 
nie jest pewna, co do identyfi kacji sprawcy. W przeciwnym razie ten śro-
dek dowodowy nie powinien być uwzględniony, jako dostarczający miaro-
dajnego materiału dowodowego 36. 

Okazanie w polskiej procedurze karnej zostało uregulowane w art. 173 
§ 1 k.p.k.,  zgodnie z którym „Osobie przesłuchiwanej można okazać inną 
osobę, jej wizerunek lub rzecz w celu jej rozpoznania. Okazanie powinno 
być przeprowadzone tak, aby wyłączyć sugestię”. Powyższy przepis sta-
nowi okoliczność wyłączającą bezprawność naruszenia dobra osobistego, 
jakim jest wizerunek, gdyż okazanie następuje w ramach działań dozwo-
lonych władzy państwowej zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa 
i porządku prawnego. Działania te prowadzą do naruszenia dóbr osobi-
stych lub ich zagrożenia, lecz są w pełni usprawiedliwione celem, któ-
remu służą. Dalsze instrukcje dotyczące prawidłowego przeprowadzenia 

32  Wyrok SA w Lublinie z 17 grudnia 2007 r., sygn. II AKa 273/07, Lex 
nr 357229.

33  Wyrok SA w Katowicach z 17 czerwca 2016 r., sygn. II Aka 149/16, Lex 
nr 2087866. 

34  R. Kmiecik, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 12 sierpnia 
2005 r., IV KK 117/05. Teza nr 2, Lex nr 55253/2. 

35  Wyrok SA w Białymstoku z 17 września 2015 r., sygn. II AKa 147/15, Lex 
nr 1934430. 

36  Wyrok SA w Lublinie z 17 grudnia 2007 r., sygn. II AKa 273/07, Lex 
nr 357229. 
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czynności okazania zawarte są w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości 
z 2 czerwca 2003 r. w sprawie warunków technicznych przeprowadzenia 
okazania 37 oraz w wytycznych nr 1 komendanta głównego Policji z 23 lip-
ca 2015 r. w sprawie wykonywania niektórych czynności dochodzeniowo-
-śledczych przez policjantów 38. 

Prawidłowe przeprowadzenie czynności okazania ma wpływ na jego wia-
rygodność i możliwość wykorzystania pozyskanych w jego efekcie informa-
cji. Stąd tak ważne jest, by podczas jego przeprowadzania wyeliminowane 
były jakiekolwiek formy sugestii. Zadawanie pytań konkretyzujących pod-
czas okazania wizerunku powinno przebiegać spokojnie i nie prowadzić 
do rozpoznania oskarżonego „za wszelką cenę”. Przykład wadliwie prze-
prowadzonej czynności okazania zawiera wyrok Sądu Apelacyjnego w Bia-
łymstoku z 17 lutego 2015 r. Czynność bezpośredniego okazania osoby 
poprzedzono okazaniem tablicy poglądowej z wyraźnie wyeksponowanym 
wizerunkiem podejrzanego, a następnie po trzech dniach od okazania tego 
wizerunku bezpośrednio okazano osobę wśród osób przybranych o zna-
cząco zróżnicowanych gabarytach, co więcej, jako jedyną ubraną w kurt-
kę 39. Przy okazaniu mają zastosowanie reguły odnoszące się do przesłu-
chania, i dyrektywy odnoszące się do postępowania dowodowego, w tym 
zasada swobodnej oceny dowodów 40. 

Dokonuje się tylu okazań osób, ich wizerunków lub rzeczy, ile osób jest 
przesłuchiwanych. Przez wizerunek osoby rozumie się również zapis audio-
wizualny na taśmie wideofonicznej lub innym nośniku. Przepis art. 173 § 
3 k.p.k. wskazuje, że podmiot okazywany musi znajdować się w grupie mi-
nimum 4 osób. Ustawodawca nie zdecydował się na określenie maksymal-
nej liczby osób znajdujących się w paradzie, co jest korzystnym zabiegiem, 
gdyż w świetle badań naukowych, następuje zmniejszenie „przypadkowego 
rozpoznania” w momencie zwiększenia liczby osób przybranych. Powyższe 
ma zastosowanie również w sytuacji okazywania wizerunku. Liczba okazy-
wanych wizerunków nie może być jednak skrajnie duża, ponieważ prowa-
dziłoby to do dekoncentracji rozpoznającego. Ze względu na sposób prze-
prowadzenia, można wyróżnić dwa rodzaje okazania-symultaniczne i sek-
wencyjne. W pierwszym przypadku jednocześnie okazuje się wszystkie 

37  Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 2 czerwca 2003 r. w spra-
wie warunków technicznych przeprowadzenia okazania (DzU z 2003 r., nr 104, 
poz. 981).

38  Wytyczne nr 1 komendanta głównego Policji z 23 lipca 2015 r. w sprawie 
wykonywania niektórych czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjan-
tów, <https://www.infor.pl/akt-prawny/U27.2015.033. 0000059,wytyczne-nr-1-
-komendanta-glownego-policji-w-sprawie-wykonywania-niektorych-czynnosci-
-dochodzeniowosledczych-przez-policjantow.html>, 9 stycznia 2019 r. 

39  Wyrok SA w Białymstoku z 17 lutego 2015 r., sygn. II AKa 9/15, Lex 
nr 1659036. 

40  A. Sikora, Oskarżony obiektem okazania. Uwagi dotyczące obowiązku 
oskarżonego poddania się okazaniu w celach rozpoznawczych, <http://www.
tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/137283195/IPP_2017_/3bdd9b74-4c47-
4d32-b297-6f5f6a42aac0#page=57>, 9 stycznia 2019 r.
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osoby przybrane do parady identyfi kacyjnej, gdzie oskarżony sam wybiera 
swoje miejsce. W drugim zaś wizerunki okazywane są sekwencyjnie. Oka-
zanie symultaniczne pozwala osobie, która ma rozpoznać sprawcę czynu 
na dłuższe zastanowienie się przed wskazaniem, zaś podczas okazania 
sekwencyjnego osoba wskazująca musi dokonać tego w chwili, kiedy wi-
dzi wizerunek, nie wiedząc ile osób zostanie jej jeszcze zaprezentowanych. 
Badania naukowców wskazują, że większość trafnych identyfi kacji przy-
pada podczas okazania symultanicznego, dlatego właśnie w ten sposób 
powinno być przeprowadzane 41. W dyspozycji art. 173 k.p.k. nie zostały 
wskazane osoby, co do których okazanie może zostać przeprowadzone. 
Okazywanym zatem, oprócz oskarżonego, może być podejrzany, czy osoba 
podejrzana na co wskazuje art. 74 § 2 k.p.k. w związku z art. 71 § 3 k.p.k. 
oraz art. 74 § 3 k.p.k. Zgodnie z wytycznymi nr 3 komendanta głównego 
Policji z 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wykonywania niektórych czynności 
dochodzeniowo-śledczych przez policjantów 42 Policja nie dokonuje okaza-
nia w sprawach o przestępstwa popełnione z użyciem przemocy lub groź-
by bezprawnej lub określone w rozdziałach XXIII (przestępstwa przeciwko 
wolności), XXV (przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajno-
ści) i XXVI (przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece) ustawy z 6 czerwca 
1997 r. — Kodeks karny 43, jeżeli pokrzywdzony nie ukończył 15 lat,  jak 
również w sprawach o przestępstwa określone w art. 197–199 k.k. Oka-
zania wizerunku dokonuje się w przypadkach określonych w § 85 wytycz-
nych nr 3. Policjant okazuje wizerunek osoby, jeżeli osoba podejrzana 
ukrywa się, przebywa za granicą, w odległym miejscu lub jest obłożnie 
chora. Kiedy sprawca przestępstwa nie jest znany, ale można przypusz-
czać, że jego zdjęcie jest umieszczone w kartach albumowych również 
dokonuje się okazania wizerunku. Kolejnym przypadkiem, kiedy okazuje 
się wizerunek osoby jest sytuacja, w której okazanie jawne byłoby przed-
wczesne lub niepożądane, natomiast okazanie, o którym mowa w art. 173 
§ 2 k.p.k. łączyłoby się z nadmiernymi trudnościami lub byłoby niemoż-
liwe. Wizerunek okazuje się również w sytuacji, kiedy osoba podlegająca 
rozpoznaniu zaginęła lub nie żyje. W przypadku osoby zmarłej zamiast 
wizerunku można okazać rekonstrukcję lub model jej wyglądu. Zgodnie 
z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 25 października 2007 r. oka-
zanie wizerunku jest jedną z metod ustalania tożsamości sprawcy, póki 
nie ma możliwości bezpośredniego okazania sprawcy. Rozpoznanie wy-
maga oceny w całokształcie zebranego materiału dowodowego, by elimi-
nować możliwość popełnienia omyłki, zwłaszcza gdy rozpoznanie dotyczy 
wizerunku 44. 

41  Tamże.
42  Wytyczne nr 3 komendanta głównego Policji z 30 sierpnia 2017 r. w spra-

wie wykonywania niektórych czynności dochodzeniowo-śledczych przez poli-
cjantów, <http://isp.policja.pl/isp/aktualnosci/prawo/11554,Wytyczne-nr-3-Ko-
mendanta-Glownego-Policji-z-dnia-30-sierpnia-2017-r.html>, 28 stycznia 2019 r.

43  Ustawa z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 
1600 z późn.zm.).

44  Wyrok SA w Krakowie z 25 października 2007 r., sygn. II Aka 111/07, 
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Oceniając wartość dowodową okazania, zarówno pośredniego, jak i bez-
pośredniego, także kiedy nie dochodzi do niego bezpośrednio po zdarzeniu, 
szczegółowej analizie poddać należy takie okoliczności, jak: czas obserwa-
cji przez świadka potencjalnego sprawcy, wzajemne położenie tych osób, 
pole obserwacji, wystąpienie obiektywnych przeszkód utrudniających 
obserwację, takich jak ukształtowanie terenu, ruch uliczny, oświetlenie, 
oślepienie słońcem, dynamikę obserwowanego zdarzenia, pozycję świadka 
względem osoby obserwowanej, a także czynniki szczególne, jak emocje to-
warzyszące obserwacji, charakter obserwowanego zdarzenia czy też wresz-
cie wystąpienie czynników, które mogły spowodować utrwalenie w pamięci 
świadka wizerunku obserwowanej osoby 45. 

Zasady i przebieg czynności okazania wizerunku 

Zdjęcie osoby okazuje się w zestawie zdjęć innych osób podobnych, za-
sadne jest by pochodziło ono, w miarę możliwości, z najbliższego okre-
su, w którym rozpoznający widział osobę okazywaną. Przy doborze zdjęć 
wskazane jest, by zdjęcia barwne okazywać z barwnymi, a czarno-białe 
z czarno-białymi. Przed okazaniem wizerunku, policjant sporządza tablicę 
poglądową przez trwałe połączenie zdjęcia z podłożem tablicy, numeru-
je zdjęcia, na prawych dolnych rogach zdjęć odciska pieczęć obejmują-
cą także podłoże, oznacza tablicę danymi identyfi kującymi postępowanie, 
w związku z którym została sporządzona, a także danymi wskazującymi 
na to, kto ją sporządził, zaś na odwrocie tablicy poglądowej umieszcza 
wykaz osób, których zdjęcia okazano, nie udostępniając ich rozpoznają-
cemu. Jeżeli w postępowaniu przygotowawczym sporządzono kilka tablic 
poglądowych, nadaje się im kolejne numery porządkowe. Jeżeli policjant 
okazuje tablice poglądowe ze zdjęciami, czyni o tym wzmiankę w protokole 
okazania z podaniem nazwiska osoby rozpoznanej i numeru odpowiednie-
go zdjęcia. Tablica poglądowa stanowi załącznik do protokołu okazania. 
Można ją okazywać kolejnym osobom w tym samym postępowaniu, jeżeli 
wiadomo, że nie mogły się ze sobą porozumieć, co do wyniku okazania. 
Wówczas w treści protokołów z tych czynności należy uczynić stosow-
ną wzmiankę identyfi kującą tablicę. Tablicy poglądowej nie załącza się 
do protokołów z kolejnych okazań, sporządza się ją tylko raz. Do okazania 
rekonstrukcji lub modelu wizerunku osoby albo zapisu obrazu lub dźwię-
ku nie przybiera się innych rekonstrukcji, modeli lub zapisów. W razie 
okazywania wizerunku osoby w postaci zapisu audiowizualnego na noś-
niku, nośnik ten stanowi załącznik do protokołu. Do sporządzenia tablic 
poglądowych w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych w spra-
wach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego można wykorzy-
stywać zdjęcia uzyskane na podstawie art. 20 ust. 1c ustawy z 6 kwietnia 

<https://www.saos.org. pl/judgments/265379>, 7 stycznia 2019 r. 
45  Wyrok SA w Katowicach z 17 czerwca 2016 r., sygn. II Aka 149/16, Lex 

nr 2087866. 
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1990 r. o Policji 46, zgodnie z którym Policja jest uprawniona do przetwa-
rzania informacji, w tym danych osobowych, w zakresie niezbędnym 
do realizacji zadań ustawowych lub wykonywania uprawnień związanych 
z prowadzeniem postępowań administracyjnych, realizacją czynności ad-
ministracyjno-porządkowych oraz innych czynności, do przeprowadzenia 
których funkcjonariusze Policji są uprawnieni na podstawie innych ustaw, 
z wyłączeniem danych dotyczących kodu genetycznego oraz na podstawie 
art. 20 ust. 2 ad ustawy o Policji, zgodnie z którym Policja może pobierać, 
uzyskiwać, gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać informacje w celu rea-
lizacji zadań ustawowych, w tym dane osobowe, o następujących osobach, 
także bez ich zgody i wiedzy: 
1. wskazanych we wniosku złożonym na podstawie Konwencji dotyczącej 

cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej 
w Hadze 25 października 1980 r., które uprowadziły osobę podlegającą 
władzy rodzicielskiej lub pozostającą pod opieką lub które osobę tę za-
trzymały lub ją ukrywają; 

2. zobowiązanych postanowieniem sądu o odebraniu osoby podlegającej 
władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką do jego wykonania, 
w przypadkach gdy sąd lub inny uprawniony organ zwrócił się do Poli-
cji o ustalenie miejsca pobytu osoby podlegającej odebraniu na podsta-
wie tego postanowienia; 

3. uprowadzonych lub zatrzymanych w rozumieniu konwencji haskiej, 
o której mowa w pkt 1 lub podlegających odebraniu na podstawie po-
stanowienia, o którym mowa w pkt 2. 
Przy okazji omawianego zagadnienia należy wspomnieć, że 6 lutego 

2019 r. weszła w życie ustawa z 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych 
osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem 
przestępczości 47, która wdraża do polskiego porządku prawnego posta-
nowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 
z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fi zycznych w związku z prze-
twarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobie-
gania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykry-
wania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swo-
bodnego przepływu takich danych oraz uchylającej decyzję ramową Rady 
2008/977/WSiSW. W kontekście tematu będącego przedmiotem niniej-
szego opracowania warto zwrócić uwagę na art. 13 ust. 1 ustawy, zgodnie 
z którym Policja może przetwarzać dane osobowe (w tym i wizerunki) wy-
łącznie w zakresie niezbędnym do zrealizowania uprawnienia lub spełnie-
nia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. W rozdziale 4 ww. ustawy 
określono uprawnienia przysługujące osobie, której dane są przetwarzane, 
do których należą m.in. prawo do uzyskania od administratora informacji, 
czy jej dane są przetwarzane, celu i podstawie prawnej ich przetwarzania, 

46  Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 161 
z późń. zm.); dalej jako ustawa o Policji.

47  Ustawa z 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarza-
nych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (tekst jedn. DzU 
z 2019 r., poz. 125).
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kategorii przetwarzanych danych osobowych, odbiorcach, którym dane 
osobowe zostały ujawnione, w szczególności odbiorcach w państwach 
trzecich lub organizacjach międzynarodowych, okresie przechowywania 
danych osobowych, możliwości wniesienia wniosku do administratora 
o sprostowanie usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobo-
wych, prawie wniesienia skargi w wyniku naruszenia praw osoby w wy-
niku przetwarzania jej danych osobowych, źródle pochodzenia danych. 
Na szczególną uwagę zasługuje również przepis art. 54 ust. 1, w którym 
ustawodawca dokonał penalizacji czynu polegającego na przetwarzaniu 
danych osobowych związanych z zapobieganiem i zwalczaniem przestęp-
czości, w sytuacji gdy ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne lub przez 
nieuprawniony do tego przetwarzania organ, chroniąc tym samym interesy 
osób fi zycznych. 

Okazanie głosu

Okazanie głosu jako środek dowodowy jest stosowane niezwykle rzadko 
głównie ze względu na brak szczegółowej metodyki dotyczącej przepro-
wadzania tego rodzaju okazania. Niekiedy czynność ta jest jednak bar-
dzo przydatna, zwłaszcza w sytuacji, kiedy głos jest jedyną zapamiętaną 
cechą pozwalającą rozpoznać sprawcę czynu. Często czynność okazania 
głosu jest mylona z eksperymentem procesowym, chociaż zdaniem Józe-
fa Wójcikiewicza okazanie mowy powinno przybrać status eksperymentu 
procesowego, co prowadziłoby do utraty dotychczasowego statusu „szcze-
gólnej formy przesłuchania”. Wtedy czynność ta stałaby się elementem 
ekspertyzy dokumentowanej w formie opinii biegłego, a nie jak do tej pory, 
w formie protokołu okazania 48. Okazanie głosu podlega takim samym ry-
gorom taktycznym i procesowym, jak innego rodzaju okazania. Przepis 
art. 173 § 1 k.p.k. wskazuje, że „Osobie przesłuchiwanej można okazać 
inną osobę, jej wizerunek lub rzecz w celu jej rozpoznania. Okazanie po-
winno być przeprowadzone tak, aby wyłączyć sugestię”. Mimo, że w po-
wyższym przepisie nie wskazuje się bezpośrednio, że osobę można rozpo-
znać na podstawie głosu, to w doktrynie ukształtował się pogląd, że jest 
to czynność prawnie dopuszczalna 49. Zgodnie z postanowieniem Sądu Naj-
wyższego z 26 maja 2004 r. „Rozpoznanie osoby na podstawie głosu jest 
czynnością prawnie dopuszczalną przez przepisy Kodeksu postępowania 
karnego, i jeżeli polega na identyfi kacji głosu „okazywanego” osobie prze-
słuchiwanej w taki sposób, że ma ona rozpoznać ów głos i przez to tę oso-
bę, po wysłuchaniu odpowiednich kwestii wypowiadanych przez osoby 
okazywane, stanowi czynność okazania i podlega rygorom przewidzianym 

48  Por. J. Wójcikiewicz, Temida pod mikroskopem. Judykatura wobec dowodu 
naukowego 1993–2008, Toruń 2009.

49  R.A. Stefański i in., Kodeks postępowania karnego. Komentarz t. I, War-
szawa 2003, s. 767–768. Por. wyrok SA w Lublinie z 15 kwietnia 1999 r., sygn. 
II AKa 54/99, Lex nr 38045.
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w art. 173 k.p.k., jest bowiem okazaniem tej osoby poprzez jej głos w celu 
rozpoznania” 50. 

Rozpoznanie głosu jest czynnością trudną, dodatkowo przed czynnoś-
cią okazania głosu należy ustalić, czy świadek ma zdolność słyszenia 
w granicach normy fi zjologicznej. W doktrynie nie jest natomiast uregu-
lowane kto ma dokonać tej oceny, wydaje się zasadne wyjście z założe-
nia, że wstępnej oceny powinien dokonać policjant przed przystąpieniem 
do czynności okazania głosu, zaś w przypadku rozpoznania głosu, aby 
dowód ten miał jakąkolwiek wartość, zasadne jest zasięgnięcie opinii bie-
głego co do posiadanych zdolności do rozpoznawania i zapamiętywania 
głosu przez świadka. Podczas czynności okazania głosu, w celu uniknięcia 
sugestii, rozpoznający nie powinien widzieć osób, których głosy ma usły-
szeć. Istotne jest również aby wypowiadany tekst był w miarę długi, gdyż 
im dłuższy tekst, tym więcej jest w nim zawartych informacji pomagają-
cych w identyfi kacji sprawcy 51. Przepis art. 173 § 3 k.p.k. wskazuje, aby 
osoba, której głos ma być rozpoznawany, była w grupie co najmniej czte-
rech osób. Osoby, których głos ma być przedstawiany powinny wypowia-
dać takie same kwestie. Przebieg czynności okazania głosu powinien być 
utrwalony na taśmie wideofonicznej lub innym nośniku, który stanowi 
załącznik do protokołu okazania 52. Zgodnie z § 1 rozporządzenia ministra 
sprawiedliwości z 2 czerwca 2003 r. w sprawie warunków technicznych 
przeprowadzenia okazania 53 okazanie głosu powinno odbyć się w przysto-
sowanym do tego pomieszczeniu, które powinno być wygłuszone tak aby 
dźwięki nie przeszkadzały w rozpoznaniu. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach okazanie głosu może zostać przeprowadzone poza siedzibą 
organu, który dokonuje okazania. Dokonuje się tylu okazań głosu, ile osób 
jest przesłuchiwanych, przy czym osoby te nie mogą się ze sobą kontak-
tować. Osoby, których głos ma być okazywany powinny być tej samej płci 
i w zbliżonym wieku. Osoba, której głos ma być rozpoznany sama wybie-
ra kolejność w grupie osób przybranych. Ponadto świadek dokonujący 
rozpoznania głosu nie powinien wcześniej słyszeć oskarżonego w sytuacji 
wskazującej na jego rolę procesową 54. 

Podsumowanie 

Dowód z okazania jest dowodem, który wymaga niezwykle sta-
rannej i krytycznej oceny, w trakcie której należy uwzględnić fakt, 

50  Postanowienie SN z 26 maja 2004 r., sygn. V KK 22/04, Lex nr 121992.
51  Wyrok SA w Lublinie z 15 kwietnia 1999 r., sygn. II AKa 54/99, Lex 

nr 38045.
52  M. Ciarka, Okazanie głosu, Lex nr 119066.
53  Rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 2 czerwca 2003 r. w spra-

wie warunków technicznych przeprowadzenia okazania (DzU z 2003 r., nr 104, 
poz. 981).

54  Wyrok SA we Wrocławiu z 8 września 2010 r., sygn. II AKa 103/10, Lex 
nr 776875.
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że zapamiętywane obrazy na skutek upływu czasu zacierają się w ludzkiej 
pamięci. By dowód z okazania nabrał pełnej wartości powinien być prze-
prowadzony ze skrupulatnym zachowaniem reguł określonych w art. 173 
k.p.k. 55 Błędne rozpoznanie przez świadków jest główną przyczyną pomy-
łek sądowych, w związku z powyższym nie wolno bezkrytycznie traktować 
wyników okazania, trzeba je postrzegać w kontekście całego materiału 
dowodowego. Z czynnością okazania wiąże się szereg zagrożeń dla prawo-
rządności postępowania karnego, dlatego w postępowaniach o najpoważ-
niejsze przestępstwa, bądź gdy okazanie jest jedynym dowodem spraw-
stwa, to wówczas to prokurator, a nie policjant powinien osobiście czuwać 
nad jego organizacją i przebiegiem. Niedopuszczalne jest okazanie „na pró-
bę”, ponieważ otwiera ono możliwość sugestii. Na policjancie dokonującym 
okazania wizerunku ciąży obowiązek uprzedzenia świadka, że wśród oka-
zywanych mu zdjęć może nie być wizerunku sprawcy. Taki zabieg z jednej 
strony przyczynia się do wykluczenia ewentualnych błędnych rozpoznań, 
a z drugiej do eliminowania wskazania sprawcy „za wszelką cenę” przez 
osoby biorące udział w okazaniu, które nie są pewne swej decyzji 56. 

Wykorzystanie wizerunku podczas czynności jego okazania niewątpli-
wie stwarza konfl ikt pomiędzy interesem prywatnym, jakim jest ochrona 
dóbr osobistych, ochrony prawa do wizerunku, dobrego imienia, a dobrem 
wymiaru sprawiedliwości i ochroną bezpieczeństwa i porządku publiczne-
go. W interesie publicznym leży bowiem ustalenie sprawcy przestępstwa 
i pociągniecie go do odpowiedzialności za swój czyn, jednakże „w sposób 
cywilizowany”, z poszanowaniem przysługujących mu wolności i praw. 
Czynność okazania wizerunku jest więc usprawiedliwiona interesem pub-
licznym i dobrem wymiaru sprawiedliwości, w tym dobrem toczącego się 
postępowania.

55  Wyrok SA w Katowicach z 4 listopada 2004 r., sygn. II AKa 337/04, Lex 
nr 154988. 

56  Wyrok SA w Katowicach z 26 października 2012 r., sygn. II AKa 415/12, 
Lex nr 1285048. 
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Summary: Personal image is one of the 
personal rights of every human being. 
Everyone has a right of personal image: 
to use it and to protect it. It is an inal-
ienable, non-property and nonhereditary 
right. Nowadays, in the era of the rapid 
development of media, personal image 
protection has become particularly im-
portant. It should be stressed that per-
sonal image is one of the basic personal 

Słowa kluczowe: wizerunek, ochrona 
wizerunku, okazanie wizerunku, 
prawo do wizerunku, dobra osobiste 
człowieka

Streszczenie: Wizerunek stanowi jedno 
z dóbr osobistych przynależnych każde-
mu człowiekowi. Każdy ma prawo do wi-
zerunku, do dysponowania nim i do jego 
ochrony. Jest to prawo niezbywalne, nie-
majątkowe i niedziedziczne. W dzisiejszej 
dobie, gdy nastąpił tak gwałtowny roz-
wój mediów ochrona wizerunku nabrała 
szczególnego znaczenia. Należy podkre-
ślić, że wizerunek należy do podstawo-



Nr 2(134)        Wizerunek w katalogu dóbr osobistych człowieka a jego okazanie… 221

rights and the most protected ones. Hu-
man dignity is the foundation of civil 
liberties and human rights. It is inal-
ienable and protected by law in accord-
ance with the principle that everyone 
is equal before the law. Personal image 
regulations were included in the Con-
stitution of the Republic of Poland. The 
aim of this article is to discuss the is-
sue of personal image and its protection 
provided for in the civil and copyright 
law in the context of regulations enti-
tling to its dissemination and use by the 
police in procedural actions of presen-
tation. Witness misidentifi cation is the 
main cause of miscarriages of justice. 
Therefore, the results of the presenta-
tion must not be treated uncritically. 
They should be seen in the context 
of all the evidence. The use of the image 
during its presentation creates a con-
fl ict between private interest (personal 
rights protection, right of personal im-
age protection, good name protection) 
and the interest of justice, security 
protection and public order. The deter-
mination of a perpetrator and bringing 
him or her to justice is in the public 
interest. Consequently, the procedural 
action of image presentation is justi-
fi ed by the public interest and the in-
terest of justice including the interest 
of an ongoing proceeding.

wych dóbr osobistych i równocześnie 
dóbr najsilniej chronionych. Podstawą 
wszelkich wolności i praw człowieka jest 
jego godność jako osoby ludzkiej. Jest 
ona niezbywalna i podlega stałej i jedna-
kowej dla wszystkich ochronie prawnej 
w myśl zasady, że „wszyscy są równi wo-
bec prawa”. Przepisy dotyczące ochrony 
wizerunku zostały zawarte w Konsty-
tucji Rzeczypospolitej Polskiej. Celem 
artykułu jest omówienie zagadnienia 
wizerunku i jego ochrony przewidzianej 
w prawie cywilnym i w prawie autorskim 
w kontekście przepisów uprawniających 
do jego rozpowszechniania i wykorzy-
stania przez Policję w trakcie wykony-
wania czynności procesowej okazania. 
Błędne rozpoznanie przez świadków jest 
główną przyczyną pomyłek sądowych, 
w związku z powyższym nie wolno bez-
krytycznie traktować wyników okaza-
nia, trzeba je postrzegać w kontekście 
całego materiału dowodowego. Wykorzy-
stanie wizerunku podczas jego okazania 
stwarza konfl ikt pomiędzy interesem 
prywatnym, jakim jest ochrona dóbr 
osobistych, ochrony prawa do wizerun-
ku, dobrego imienia, a dobrem wymiaru 
sprawiedliwości i ochroną bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego. W intere-
sie publicznym leży bowiem ustalenie 
sprawcy przestępstwa i pociągniecie 
go do odpowiedzialności za swój czyn. 
Czynność procesowa okazania wizerun-
ku jest więc usprawiedliwiona interesem 
publicznym i dobrem wymiaru spra-
wiedliwości, w tym dobrem toczącego się 
postępowania. 


