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KRYSTYNA PATORA 1

ANALIZA KRYMINALNA JAKO DOWÓD 
W SPRAWACH KARNYCH

Wstęp

Analiza kryminalna pełni coraz większą rolę w praktyce organów, które 
zajmują się prowadzeniem postępowań przygotowawczych. Potrzeba ana-
lizy kryminalnej wynika z zakresu materiału dowodowego, który jest gro-
madzony w aktach sprawy. Ilość danych, które są zbierane w toku prowa-
dzenia sprawy — celem ustalenia stanu faktycznego — jest coraz większa 2. 
Można więc postawić tezę, że znaczenie analizy kryminalnej będzie rosło. 
Dlatego też zasadne jest poczynienie rozważań dotyczących nie tylko wagi, 
ale i pozycji analizy kryminalnej w procesie karnym, a ponadto udzielenie 
odpowiedzi na pytanie, czy analiza kryminalna może być uznana za dowód 
w sprawie i na podstawie jakich przesłanek. 

1  Krystyna Patora — od 1997 r. była zatrudniona w różnych jednostkach 
prokuratur okręgowych, w tym od 2009 r. w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi. 
W latach 2004–2008 była naczelnikiem Wydziału Śledczego Prokuratury Okrę-
gowej w Sieradzu. Od 2014 r. jest prokuratorem Prokuratury Regionalnej w Ło-
dzi. Ukończyła kilkanaście kierunków studiów podyplomowych, m.in. na Uni-
wersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim, 
Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Śląskim, w Szkole Głównej Handlo-
wej oraz Polskiej Akademii Nauk. Ukończyła kilkadziesiąt kursów, w tym kursy 
rachunkowości oraz roczne kursy stosowania Europejskiej Konwencji Praw Czło-
wieka i Neurolingwistycznego Programowania. Obecnie jest doktorantką na Wy-
dziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

   Adres do korespondencji: <kalifornia1@wp.pl>.
2  Chodzi tutaj przede wszystkim o dane, które są gromadzone w sprawach 

dotyczących tzw. przestępstw gospodarczych, w tym dotyczących oszustw po-
datkowych (szczególnie w zakresie podatku od towarów i usług), gdzie konieczne 
jest zestawianie danych zgromadzonych w fakturach oraz dokumentacji fi nan-
sowo-księgowej, a ponadto operacji na rachunkach bankowych podmiotów go-
spodarczych oraz osób fi zycznych. Analiza kryminalna dotyczy również danych 
związanych z kontaktami pomiędzy poszczególnymi osobami, przy czym kontak-
ty te obejmują swoim zakresem wszelkie dostępne obecnie na rynku narzędzia 
do porozumiewania się.
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Pojęcie dowodu w sprawie 

Na wstępie należy stwierdzić, że pojęcie dowodu w sprawie nie jest 
jednolicie rozumiane. Już na podstawie kodeksu postępowania karnego 
z 1969 r. 3, gdzie w tytule działu V użyto terminu „dowód”, wypracowa-
na została szeroka defi nicja pojęcia dowodu, która obejmowała zarówno 
źródła, środki, jak i czynności dowodowe 4. Stanisław Śliwiński uważał, 
że dowodem w sprawie jest przebieg rozumowania, który prowadzi do sądu 
o pewnym stanie rzeczy, samo badanie, jakie należy przeprowadzić, aby 
dojść do poznania okoliczności potrzebnych do rozstrzygnięcia, ostateczny 
wynik przebiegu myślowego, który ma na celu uzyskanie pewnego sądu, 
środek dowodowy, a ponadto podstawa dowodu 5. Marian Cieślak wyliczał 
dodatkowe znaczenia terminu „dowód” jako: odbieranie wrażeń zmysło-
wych przez organ procesowy, czynności mające doprowadzić do ujawnie-
nia okoliczności pozwalających na wyciąganie odpowiednich wniosków, 
fakt dowodowy oraz odmianę rozumowania w logice lub matematyce 6. Do-
wodem, w rozumieniu ograniczonym do czynności dowodowej, była każda 
czynność procesowa podjęta we właściwej formie, której celem (bezpośred-
nim lub pośrednim) było uzyskanie, zabezpieczenie bądź utrwalenie infor-
macji istotnych dla procesu oraz składających się na podstawę faktyczną 
rozstrzygnięć procesowych 7. 

Zupełnie inne oznaczenie dowodu zostało zaprezentowane przez Zyg-
munta Ziembińskiego, który przyjął, że jest to czynność dowodzenia, czyn-
ność uzasadnienia twierdzeń, informacja, źródło informacji, korzystanie 
ze źródła informacji, przedmiot poddany oględzinom, forma dokumento-
wania, żądanie wyzyskania określonego źródła informacji czy sposób ar-
gumentowania na rzecz jakiejś tezy 8.

Tomasz Grzegorczyk uważa, że dowód to każdy dopuszczalny przez pra-
wo karne procesowe środek służący dokonaniu określonych ustaleń, czyli 

3  Ustawa z 19 kwietnia 1969 r. — Kodeks postępowania karnego 
(DzU z 1969 r., nr 13, poz. 96 ze zm.; dalej jako k.p.k.). 

4  Przed wejściem w życie k.p.k. z 1969 r. pojęcie dowodu było głównie uży-
wane w dwóch znaczeniach jako środek dowodowy, tj. pewne źródło informacji, 
za pomocą którego ustala się prawdę materialną w procesie, oraz pewna okolicz-
ność faktyczna, tzn. fakt dowodowy mogący ustalić w sposób bezpośredni lub 
pośredni winę oskarżonego lub jej brak. Zob. S. Kalinowski, M. Siewierski, Ko-
deks postępowania karnego. Komentarz. Według stanu prawnego na 1 kwietnia 
1966 r., Warszawa 1966, s. 175.

5  S. Śliwiński, Polski proces karny przed sądem powszechnym. Zasady ogól-
ne, Warszawa 1948, s. 574.

6  M. Cieślak, Zagadnienia dowodowe w procesie karnym, t. I, Warszawa 
1955, s. 37—38; także: M. Cieślak, Wiadomości wstępne o dowodach [w:] S. Kali-
nowski (red.), Polski proces karny, Warszawa 1971, s. 280.

7  R. Ponikowski, Procesowe formy utrwaleń czynności dowodowych w spra-
wach karnych, Wrocław 1978, s. 9.

8  Z. Ziembiński, Logiczne problemy prawoznawstwa, Warszawa 1966, s. 173 
i nast. 
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służący ustaleniu okoliczności mających znaczenie dla rozstrzygnięcia 
sprawy 9. T. Grzegorczyk oraz Janusz Tylman przyjęli, że praktyczne rozu-
mienie pojęcia dowodu dotyczy:

 — źródła dowodowego, czyli źródła informacji o faktach, przy czym w tym 
znaczeniu za dowód uznaje się świadka zdarzenia czy dokument,
 — środka dowodowego, czyli informacji uzyskanych ze źródła dowodo-
wego w sposób określony przez prawo. W tym znaczeniu dowodami 
są zeznania świadka, opinia biegłego i treść dokumentu,
 — faktu dowodowego, czyli okoliczności udowodnionej za pomocą okre-
ślonych źródeł i środków. Ich celem jest dowodzenie faktu głównego, 
a więc związanego z przestępstwem,
 — czynności procesowej, która ma ujawnić okoliczności, a kolejno pod-
stawę do wnioskowania, np. konfrontacja,
 — sposobu przeprowadzenia dowodu, czyli przesłuchania osoby,
 — ostatecznego wyniku procesu myślowego, który powstaje na podstawie 
dowodu oraz jest przekonaniem o istnieniu pewnych okoliczności 10.
Już w latach 70. ubiegłego wieku pojawił się pogląd, że „dowodem w pro-

cesie karnym może być wszystko, co jest zdolne do wyrobienia przekonania 
sądu o winie lub niewinności oskarżonego” 11. Dowodem jest każdy rodzaj 
informacji pozostawionej podczas naruszenia jako fakt przestępstwa lub 
fakt uboczny umożliwiający w drodze rozumowania odtworzenie obrazu 
tego faktu 12. Stefan Kalinowski zwracał uwagę na to, że także nazwa „do-
wód” jest używana w przepisach w różnym znaczeniu, w tym jako osoba, 
przedmiot, zdarzenie, czynność, rozumowanie czy wypowiadanie sądów 13. 
Być może ze względu na mnogość defi nicji, określenie granic tego, co jest 
uznane za dowód w sprawie, następuje od strony negatywnej, a więc po-
przez wskazanie tego, co nie może być dowodem. Taka defi nicja dowodu 
od strony negatywnej została zaprezentowana w orzecznictwie sądowym 14. 

9  T. Grzegorczyk, Dowody w procesie karnym, Warszawa 1998, s. 1; także: 
T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2007, s. 445.

10  T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne…, wyd. cyt., s. 446; 
także: M. Siewierski, J. Tylman, M. Olszewski, Postępowanie karne w zarysie, 
Warszawa 1971, s. 142; T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komen-
tarz, Zakamycze 1998, s. 329; J. Skorupka, Postępowanie w niezbędnym zakre-
sie [w:] R. Stefański (red.), Postępowanie przygotowawcze. System Prawa Karne-
go, t. X, Warszawa 2016, s. 319. 

11  S. Kalinowski, Polski proces karny…, wyd. cyt., s. 281.
12  K. Marszał, S. Stachowiak, K. Zgryzek, Proces karny, Katowice 2003, 

s. 214–215.
13  S. Kalinowski, Polski proces karny…, wyd. cyt.
14  Zob. wyrok Sądu Najwyższego z 7 czerwca 1978 r., sygn. I KR 66/78, 

GP 1978, nr 23, s. 6. W wyroku sąd wskazał, że za dowód winy oskarżonego 
może w świetle prawa zostać uznane tylko to, co zostało przeprowadzone w try-
bie przewidzianym przez prawo i ujawnione na rozprawie sądowej. Zob. postano-
wienie Sądu Najwyższego z 7 marca 2001 r., sygn. IV KKN 488/00, Lex nr 51100. 
Sąd Najwyższy wskazał, że w k.p.k. nie sformułowano zamkniętego katalogu 
dowodów, w związku z czym dowodem może być wszystko to, co przyczyni się 
do wyjaśnienia sprawy.
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Powyższe stanowisko zostało zaakceptowane przez doktrynę, która uważa, 
że wymaga ono tylko uzupełnienia o stwierdzenie, iż dowodem może być 
wszystko to, co nie zostało przez ustawę wyłączone z kręgu tego pojęcia 15. 

Trzeba także zauważyć, że reprezentowany jest pogląd, iż dowodem, 
w potocznym tego słowa znaczeniu, nie jest rezultat operacji myślowych, 
który ma być zgodny z przyjętymi w art. 7 k.p.k. 16 regułami poprawnego 
myślenia, lecz który w literaturze zwany jest dowodem logicznym lub ma-
tematycznym 17. Odnosząc tę tezę do analizy kryminalnej, trzeba podkre-
ślić, że analiza kryminalna nie jest tylko czystą operacją myślową. Wpraw-
dzie zestawienie danych odbywa się przy wykorzystaniu oprogramowa-
nia komputerowego, ale po pierwsze analityk kryminalny musi umieć 
prawidłowo odczytać dane przekazane do analizy, po drugie musi wy-
brać rodzaj oprogramowania, czyli narzędzie do analizy danych (właściwe 
do danego rodzaju danych), po trzecie musi wyciągnąć z przedstawionych 
dowodów (przy wybranej metodzie) wnioski, a po czwarte postawić hipotezy. 

W toku niniejszych rozważań trzeba odnieść się do sfery rozwiązań 
prawnych i stwierdzić, że w k.p.k. brak jest legalnej defi nicji dowodu, 
co wynika wprost z treści art. 167 kodeksu. Analiza treści działu V ko-
deksu, noszącego tytuł Dowody, wskazuje tylko na procedurę związaną 
z przeprowadzaniem dowodów oraz zakazy dowodowe.

Przy rozważaniach dotyczących dowodów istotne są fakty, które mogą mieć 
znaczenie, a nie wymagają udowodnienia. Zgodnie z treścią art. 168 k.p.k. 
fakty powszechnie znane nie wymagają udowodnienia, podobnie jak fak-
ty znane z urzędu, przy czym w odniesieniu do tych ostatnich należy zwró-
cić uwagę na nie stronom postępowania karnego. Chodzi przede wszyst-
kim o to, aby, w odniesieniu do faktów znanych z urzędu organowi pro-
cesowemu, istniała możliwość ich zakwestionowania i przeprowadzenia 
w tym zakresie dowodu 18. Przepis ten nie ogranicza jego adresatów, poza 
wynikającym z jego umieszczenia w k.p.k. wskazaniem, że dotyczy on eta-
pu procesowego sprawy. Przykładowo dla strony może mieć znaczenie przy-
jęcie notoryjności urzędowej, np. w postaci nagminności przestępstw 19. 

Jeżeli chodzi o fakty powszechnie znane, to obejmują one wiedzę nieograni-
czonej liczby osób w środowisku i miejscu, w którym toczy się postępowanie 20. 
Fakty powszechnie znane obejmują fakty życia codziennego oraz z dziedziny 
przyrody i prostej techniki, które są znane przeciętnym ludziom 21.

15  A. Gaberle, Dowody w sądowym procesie karnym, Kraków 2007, s. 39.
16  Ustawa z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego (DzU z 1997 r., 

nr 89, poz. 555 ze zm.; dalej jako k.p.k.).
17  A. Gaberle, Dowody w sądowym procesie…, wyd. cyt., s. 41.
18  Wyrok Sądu Najwyższego z 12 września 1997 r., sygn. V KKN 347/96, „Pro-

kuratura i Prawo” 1998, nr 3, poz. 9.
19  Jako notoryjność urzędowa uznana została w orzecznictwie sądowym nagmin-

ność przestępstw. Zob. wyrok Sądu Najwyższego z 16 października 1975 r., sygn. 
RW 513/75, OSNKW 1975, nr 12, poz. 171; także: wyrok Sądu Apelacyjnego w Kra-
kowie z 8 października 2008 r., sygn. II AKa 92/08, KZS 2008, nr 11, poz. 53.

20  S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 1996, s. 329.
21  Z. Gostyński (red.), Kodeks postępowania karnego, Warszawa 1998, s. 449.
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Pojęcie analizy kryminalnej

Początki analizy kryminalnej datują się na lata 60. ubiegłego wieku, kie-
dy to w Stanach Zjednoczonych Ameryki rozpoczęto interpretowanie i wią-
zanie ze sobą informacji, które były gromadzone w sprawach. Warto jednak 
zwrócić uwagę na to, że defi nicje analizy pojawiły się już w czasach starożyt-
nych, kiedy to grecki matematyk Papus wyjaśnił, że „[w] analizie zakładamy 
to, czego poszukujemy, jakby było już ustalone i dociekamy, z czego to wy-
nika (…) aż do momentu, gdy w naszym cofaniu się natrafi my na coś już 
znanego i będącego pierwszym w określonym porządku. Metodę tę nazywamy 
analizą, jako że jest to rozwiązanie >> do tyłu << (anapalin lysin)” 22. Również 
Kartezjusz zajmował się pojęciem analizy, przez którą rozumiał podział za-
gadnienia do najprostszych części z ich wyliczeniem 23. Bardzo zbliżoną defi -
nicję pojęcia analizy do pojęcia dowodu przedstawił Bertrand Russell, który 
stwierdził, że „[a]nalizę rozpoczynamy od wspólnej wiedzy, stanowiącej nasze 
dane wyjściowe. Przy bliższym oglądzie dane te okazują się być złożone, ra-
czej niejasne i przy tym współzależne logicznie. Poprzez analizę redukujemy 
je do sądów, które są tak proste i precyzyjne, jak to tylko możliwe, a następnie 
ustawiamy je w łańcuchy dedukcyjne, w których pewna liczba sądów stano-
wi logiczną gwarancję prawdziwości wszystkich pozostałych” 24. Dalej B. Rus-
sell pisał, że „[a]nalizę można zdefi niować jako odkrywanie części składo-
wych i sposobu, w jaki one składają się na daną całość. Całość ta jest czymś, 
z czym jesteśmy zaznajomieni; analiza jest zupełna, gdy zaznajomimy się 
z wszystkimi częściami składowymi i sposobami złożenia ich w całość (…)” 25. 

 Analiza kryminalna jest pojęciem, którego defi nicji próżno szukać w prze-
pisach k.p.k. Również orzecznictwo sądowe nie zajmuje się problematyką 
analizy kryminalnej. Pojęcie analizy kryminalnej można spotkać w opracowa-
niach doktryny, przy czym trzeba stwierdzić, że ma ono bardzo ogólny zakres. 
Najogólniej analiza kryminalna oznacza interpretowanie informacji zgroma-
dzonych w sprawach, w których istnieje wiele powiązań oraz podmiotów 26. 

Podstawą prawną dla analizy kryminalnej jest art. 20 ust. 1 ustawy 
o Policji, który stanowi, że „Policja, z zachowaniem ograniczeń wyni-
kających z art. 19, może uzyskiwać informacje, w tym także niejawnie, 

22  J. Hintikka, U. Remes, The Method of Analysis, Dordrecht 1974, s. 8 [za:] 
J. Stelmach, B. Brożek (red.), Metody prawnicze. Logika. Analiza. Argumentacja. 
Hermeneutyka, Kraków 2006, s. 97.

23  Kartezjusz, Rozprawa o metodzie, Warszawa 2002, s. 157 [za:] J. Stelmach, 
B. Brożek, Metody prawnicze. Logika…, wyd. cyt., s. 97.

24  B. Russell, Our Knowledge of the External World, Londyn 1993, s. 214 [za:] 
J. Stelmach, B. Brożek (red.), Metody prawnicze. Logika…, wyd. cyt., s. 98.

25  B. Russell, Theory of Knowledge, Londyn 1984, s. 119 [za:] J. Stelmach, 
B. Brożek (red.), Metody prawnicze. Logika…, wyd. cyt., s. 100. 

26  K. Horosiewicz, Czynności operacyjno-rozpoznawcze w odniesieniu do prze-
stępstw gospodarczych [w:] P. Łabuda (red.) i in., Przestępczość gospodarcza. 
Istota zjawiska. Zasady odpowiedzialności, mechanizmy przestępcze i metody 
działania sprawców, Warszawa 2018, s. 320.
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gromadzić je, sprawdzać oraz przetwarzać” 27. Początkowo defi nicja anali-
zy kryminalnej znajdowała się w aktach o charakterze podustawowym 28. 
Waldemar Ignaczak uważa, że analiza kryminalna to metoda pracy Poli-
cji, która polega na konsekwentnym oraz zorganizowanym wyszukiwaniu 
i wykazywaniu związków pomiędzy danymi dotyczącymi przestępstwa 
a innymi możliwymi do wyróżnienia informacjami, które będą stanowiły 
podstawę do przygotowania wniosków wspomagających procesy decyzyj-
ne 29. W doktrynie reprezentowane są jeszcze defi nicje analizy kryminal-
nej, które sprowadzają się do stwierdzenia, że analiza kryminalna obej-
muje gromadzenie oraz przetwarzanie informacji w celu przewidywania, 
rozumienia i empirycznego wyjaśnienia przestępstw, a ponadto tworzenie 
taktycznych wskazówek dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwo-
ści 30. Defi nicja analizy kryminalnej, która została przyjęta w 1992 r. przez 
12 państw członków Interpolu, wskazuje na to, że za analizę kryminalną 
uważa się rozpoznanie i analizę zależności pomiędzy danymi o przestęp-
czości a innymi potencjalnie istotnymi (powiązanymi) danymi w kontek-
ście praktyki policyjnej i sądowej 31.

Ważny dla oceny czynności dowodowych podejmowanych przez anality-
ka był wymóg sporządzenia dokumentacji, która zawierała:

 — charakterystykę materiałów poddanych analizie, 
 — część opisową zawierającą wnioski lub hipotezy wraz z ich uzasadnieniem,
 — diagramy analityczne lub inne formy wizualizacji danych, jeśli ich spo-
rządzenie było niezbędne dla sprawy, 
 — zalecenia wskazujące kierunki i kolejność ewentualnych dalszych 
działań 32.
W tym miejscu trzeba zwrócić uwagę na część opisową analizy krymi-

nalnej, która zawierała wnioski i hipotezy, co oznacza, że analiza krymi-
nalna nie jest tylko prostym zestawieniem danych, ale także wyciąganiem 
wniosków z tych zestawień płynących oraz stawianiem hipotez.

Obecnie w ustawodawstwie obowiązuje zarządzenie nr 37 komen-
danta głównego Policji z 6 października 2014 r. zmieniające zarządzenie 
w sprawie stosowania przez Policję analizy kryminalnej, które zmieniło 

27  Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 2067 
ze zm.).

28  Zarządzenie nr 16-pf komendanta głównego Policji z 4 września 2002 r. 
w sprawie metod prowadzenia przez Policję współpracy z osobowymi źródłami 
informacji, obserwacji i wykorzystywania obiektów specjalnych oraz form wyko-
nywania czynności operacyjno-rozpoznawczych (niepubl.); także: zarządzenie 
nr pf-634 komendanta głównego Policji z 30 czerwca 2006 r. w sprawie metod 
i form wykonywania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych (niepubl.).

29  W. Ignaczak, Wybrane zagadnienia analizy kryminalnej, Szczytno 2005, s. 8.
30  M. Gabriel-Węglowski, Analiza kryminalna w pracy prokuratora, „Prokura-

tura i Prawo” 2016, nr 10, s. 127–128.
31  K. Horosiewicz, Czynności operacyjno-rozpoznawcze w odniesieniu…, wyd. cyt.
32  Zarządzenie nr 1012 komendanta głównego Policji z 23 września 

2004 r. w sprawie stosowania przez Policję analizy kryminalnej (Dz. Urz. KGP 
z 2004 r., nr 20, poz. 124), § 9 ust. 1.
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zarządzenie nr 1012 w sprawie stosowania przez Policję analizy kryminal-
nej 33, przy czym zmiany nie dotyczą wyżej wskazanych rozwiązań.

Należy dodać, że analiza kryminalna została wprowadzona również 
do terminologii stosowanej przez prokuraturę. Do zadań Biura Informaty-
zacji i Analiz należy w szczególności wdrażanie systemu analizy kryminal-
nej w jednostkach oraz prowadzenie analiz kryminalnych w Prokuraturze 
Krajowej 34. Ponadto w jednostkach prokuratury tworzone są są odrębne 
rejestry wykonywanych analiz kryminalnych w sprawach karnych, które 
oznacza się jako „Ak” 35. W komórkach organizacyjnych Prokuratury Kra-
jowej, prokuratur regionalnych oraz prokuratur okręgowych realizowane 
są m.in. czynności z zakresu spraw analitycznych, co wynika z § 179 za-
rządzenia z 3 marca 2016 r. 

Analiza kryminalna jest wykonywana, zgodnie z § 181 ust. 1 zarządze-
nia z 3 marca 2016 r., na wniosek prokuratora referenta po jego uwzględ-
nieniu przez kierownika komórki do spraw informatyzacji i analiz. Z kolei 
w § 183 ust. 1 wspomnianego zarządzenia mowa jest o analizie materiałów 
procesowych i pozaprocesowych zabezpieczonych w postępowaniu przygo-
towawczym.

Z podstawowego aktu wykonawczego 36, dotyczącego wykonywania ana-
lizy kryminalnej, wynika, że wspomniana analiza obejmuje:

 — udokumentowane czynności wykonywane w oparciu o proces myślowy, 
ukierunkowane na zidentyfi kowanie istniejących i poszukiwanie no-
wych powiązań pomiędzy informacjami dotyczącymi przestępstwa 
a wszelkimi danymi uzyskiwanymi z dostępnych źródeł w celu ich wy-
korzystania w postępowaniu karnym,
 — statystyczną lub grafi czną prezentację ustalonych powiązań przy za-
stosowaniu odpowiednich funkcji oprogramowania informatycznego.
Istotny z punktu widzenia analizy jako ewentualnego dowodu jest, 

wskazany w § 7 zarządzenia z 3 marca 2016 r., zakres analizy kryminal-
nej, który obejmuje:

 — wykaz materiałów przekazanych do analizy,
 — zakres i cel analizy,

33  Dz. Urz. KGP z 2014 r., nr 10, poz. 9.
34  Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 7 kwietnia 2016 r. — regu-

lamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych 
prokuratury (DzU z 2016 r., poz. 508; dalej jako rozporządzenie z 7 kwietnia 
2016 r.), § 19 ust. 11; także: obwieszczenie ministra sprawiedliwości z 18 maja 
2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra spra-
wiedliwości — regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek 
organizacyjnych prokuratury (DzU z 2017 r., poz. 1206).

35  Zarządzenie ministra sprawiedliwości z 3 marca 2016 r. w sprawie or-
ganizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji 
w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (tekst jedn. Dz. Urz. 
z 2017 r., poz. 174 ze zm.; dalej jako zarządzenie z 3 marca 2016 r.), § 89 ust. 1.

36  Zarządzenie nr 43/16 prokuratora generalnego z 14 czerwca 2016 r., 
nr PK I BP 020.76.2016. W odpowiednich jednostkach organizacyjnych prokura-
tury wydane zostały zarządzenia dotyczące analityki kryminalnej. 
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 — metodykę pracy analityka,
 — wykaz wykorzystanych narzędzi informatycznych,
 — ustalenia i wnioski z analizy,
 — niezbędne diagramy analityczne.
Regulacja ta jednoznacznie wskazuje, że analiza kryminalna, choć po-

czątkowo dotyczyła tylko czynności operacyjno-rozpoznawczych, zyskuje 
na znaczeniu jako analiza procesowa, co ma istotny wpływ w zakresie oce-
ny jej jako ewentualnego dowodu w sprawie.

Analiza kryminalna a opinia biegłego

Tak jak wcześniej wskazano, analiza kryminalna jest zestawieniem 
danych, które zgromadzone zostały w toku prowadzenia sprawy i które 
są dowodami w sprawie.

Powstaje jednak pytanie, czy tylko do prostego zestawienia danych 
sprowadza się analiza kryminalna, ponieważ z treści powołanych wyżej 
regulacji jasno wynika, że chodzi również o inne czynności, np. wybór na-
rzędzia do analizy danych, co sprowadza się do wyboru oprogramowania, 
wyciągania wniosków wedle określonych metod oraz stawiania hipotez. 
W tym celu zasadne jest wskazanie na czym polega praca biegłego (przy 
sporządzaniu opinii) w zestawieniu z pracą analityka kryminalnego.

Na wstępie trzeba stwierdzić, że opinia biegłego jest wynikiem jego 
pracy 37. Elementy składowe opinii biegłego wskazane zostały przez usta-
wodawcę w treści art. 200 § 2 k.p.k. Należą do nich m.in. sprawozdania 
z przeprowadzonych czynności i spostrzeżeń oraz oparte na nich wnioski. 
Biegły ma prawo wyboru metody badawczej oraz obowiązek przeprowa-
dzenia badań zgodnie z zasadą uczciwości i staranności. Natomiast jeżeli 
chodzi o interpretację wyników badań, to nie w każdym przypadku dyspo-
nuje regułami wykładni wyników badań 38.

Odnośnie charakteru prawnego opinii biegłego wypowiedział się Sąd 
Najwyższy, który w orzeczeniu z 20 marca 1956 r. wskazał, że biegły wy-
daje opinię według fachowej wiedzy, tj. na podstawie badań oraz analiz 
poddanych jego ocenie materiałów, okoliczności i zjawisk 39. 

Istotne znaczenie w zakresie oceny analizy kryminalnej jako dowodu 
w sprawie ma struktura analizy kryminalnej (opisana wyżej), a także to, 
czy analiza kryminalna może być uzupełniana poprzez dane, np. pozy-
skane z Internetu, które są powszechnie dostępne. Powstaje pytanie, 
czy pozyskane w ten sposób dane mogą stanowić, po pierwsze, wiary-
godne informacje, które mogą być podstawą ustaleń, a po drugie, czy 
dane te mogą być uznane za dane powszechnie znane, które nie wyma-
gają udowodnienia oraz których pozyskanie winno być tylko prawidłowo 

37  T. Tomaszewski, Dowód z opinii biegłego w procesie karnym, Kraków 1998, 
s. 22–23.

38  M. Kała, D. Wilk, J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa. Zagadnienia 
wybrane, Warszawa 2017, s. 36–37.

39  S. Kalinowski, Biegły i jego opinia, Warszawa 1994, s. 75.
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udokumentowane. Zestawienie danych, do którego włączone są dane po-
zyskane np. z Internetu, niewątpliwie stanowi podstawę do wyciągania 
wniosków, ale problem zasadniczy sprowadza się do odpowiedzi na pyta-
nie, czy analiza kryminalna może zawierać informacje, które nie wynikają 
ze zgromadzonego materiału dowodowego, czy też winna opierać się tylko 
na tych materiałach, które zostały pozyskane w toku prowadzenia sprawy. 

Kolejnym pytaniem, które wiąże się z tym problemem, jest ustalenie, czy 
jeżeli dopuszczalne jest wyciąganie wniosków na podstawie pozyskanych 
(poza sprawą) danych, to nadal mamy do czynienia z analizą kryminalną 
czy też nie. Wydaje się, że skoro analiza kryminalna na etapie prowadze-
nia postępowania przygotowawczego ma dotyczyć analizy dowodów, to nie 
jest możliwe wyciąganie wniosków na podstawie innych danych, chyba 
że chodzi o fakty powszechnie znane. Kwestią otwartą jest ustalenie, czy 
dane pozyskane z dostępnych, otwartych źródeł są danymi powszechnie 
znanymi, które mogą być uznane za notorię powszechną. Za tezą eliminu-
jącą aktywność analityka procesowego przemawia również jego pozycja, 
według której może być umieszczony w strukturze organu ścigania, ale nie 
może być uznany za organ prowadzący postępowanie, a więc gromadzący 
materiał dowodowy. Przy tym warto zwrócić uwagę, że ma on prawo do no-
toryjności powszechnej, więc w tej sytuacji należałoby uznać, iż analiza 
kryminalna, która zawiera tylko zestawienie dowodów, sama w sobie nie 
stanowi dowodu w sprawie, a jedynie jest formą pomocniczą zestawiania 
dowodów ze sobą celem uzupełniania materiału dowodowego. 

Należy jednak zastrzec, że w analizie kryminalnej dopuszczane jest 
przyjęcie notoryjności powszechnej oraz urzędowej, a ponadto nakazane 
jest wyciąganie wniosków z analizy dowodów oraz stawianie hipotez. Przy 
tym z wyżej przytoczonych aktów, które dotyczą analizy kryminalnej, jas-
no wynika, że w toku prowadzonych czynności istotne znaczenie ma rów-
nież wybór narzędzi oraz metod badawczych. Nie zawsze jest jednak tak, 
że analiza kryminalna jest tylko zestawieniem informacji w sprawie, szcze-
gólnie wtedy, gdy zawiera w sobie element twórczy w postaci formułowa-
nych wniosków, do wskazania których analityk jest, jak wyżej wskazano, 
zobowiązany. 

Odnosząc się do zestawienia analizy kryminalnej do opinii sądowej, 
trzeba stwierdzić, że pierwsza podstawowa różnica dotyczy sposobu 
powołania biegłego oraz sporządzenia wniosku o przeprowadzenie ana-
lizy kryminalnej. Zgodnie z art. 194 k.p.k. powołanie biegłego nastę-
puje z chwilą wydania postanowienia o powołaniu biegłego, do którego 
zadań często zalicza się również analizę zgromadzonego materiału do-
wodowego oraz wyciągnięcie wniosków płynących z tej analizy 40. Jeżeli 
chodzi o analizę kryminalną, to do jej sporządzenia niezbędne jest 
skierowanie do odpowiedniej komórki organizacyjnej wniosku o doko-
nanie analizy kryminalnej. Co istotne, wniosek taki może być skiero-
wany tylko przez wskazany podmiot, który nie prowadzi postępowania 
przygotowawczego. 

40  Mowa o k.p.k. z 1997 r.
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Druga różnica dotyczy pozycji podmiotu sporządzającego opinię, którym 
jest powołany w sprawie biegły, i analizy kryminalnej, która zostaje spo-
rządzona przez analityka kryminalnego. 

Istotny z punktu widzenia wymogów ustawowych jest stawiany biegłe-
mu wymóg posiadania wiadomości specjalnych, które obejmują również 
szczególne i wykraczające poza przeciętne umiejętności praktyczne 41. Ana-
lityk jest niewątpliwie inną osobą niż biegły powołany w sprawie. Kwestią 
dyskusyjną jest jednak to, czy zakres jego wiedzy nie powinien być zaliczo-
ny do wiadomości specjalnych 42. 

Ponadto analityk kryminalny nie może być pouczony o odpowiedzialno-
ści karnej za wydanie fałszywej opinii, co wynika wprost z treści przepisu 
art. 205 k.p.k. Oznacza to, że analityk kryminalny, w toku prowadzonego 
postępowania, może być traktowany jako świadek i pouczony o treści art. 
233 § 1 kodeksu karnego 43, co świadczy o tym, że w sprawie występuje 
jako świadek, choć nie jest świadkiem w ścisłym znaczeniu tego słowa, 
ponieważ nie zaobserwował zjawiska, których ustalenie jest przedmiotem 
sprawy 44. Analityk kryminalny zajmuje się analizą dowodów, które mają 
doprowadzić do ustalenia stanu faktycznego, co oznacza, że przydzielenie 
mu roli świadka w sprawie nie jest słusznym rozwiązaniem. 

Analiza kryminalna a profi lowanie kryminalistyczne

Przydatne w czynionych rozważaniach staje się porównanie analizy kry-
minalnej do profi lowania kryminalistycznego. Za profi lowanie kryminali-
styczne uważane jest badanie nierozwiązanych zbrodni w celu ustalenia 
prawdopodobnych cech osobowościowych i cech zachowania zidentyfi ko-
wanych sprawców zbrodni 45. W. Ignaczak uważa, że profi lowanie krymina-
listyczne jest formą analizy kryminalnej, która nazywana jest także portre-
tem psychologicznym sprawcy 46.

W literaturze amerykańskiej podkreśla się, że profi lowanie kryminali-
styczne jest procesem wnioskowania, który dotyczy osobowości osób od-
powiedzialnych za popełnienie czynów kryminalnych 47. Przez niektórych 
autorów profi lowanie kryminalistyczne uznawane jest jako usiłowanie za-
opatrzenia osób prowadzących sprawę w większą liczbę informacji, które 

41  Z. Doda, A. Gaberle, Dowody w procesie karnym, Warszawa 1995, s. 90.
42  P. Chlebowicz, W. Filipkowski, Analiza kryminalna. Aspekty kryminali-

styczne i prawnodowodowe, Warszawa 2011, s. 60. 
43  Ustawa z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (tekst jedn. DzU z 2018 r., 

poz. 1600).
44  Tamże.
45  J.E. Douglas i in., Criminal profi ling from crime scene analysis, „Behavioral 

Sciene & The Law” 1986, Vol. 4, No. 4, s. 406.
46  W. Ignaczak, Wybrane zagadnienia analizy…, wyd. cyt., s. 19.
47  B. Turvey, Criminal Profi ling: An Introduction to Behavioral Ewidence, San 

Diego 2002, s. 35.
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dotyczą sprawcy przestępstwa 48. Trzeba wskazać także, że profi lowanie 
kryminalistyczne jest w literaturze zagranicznej uważane za naukową pró-
bę dostarczenia śledczym specyfi cznych informacji na temat typu osoby, 
która popełniła przestępstwo 49. 

W doktrynie polskiej defi nicję profi lowania kryminalistycznego stworzył 
Brunon Hołyst, który uznał, że jest to szereg czynności związanych z ana-
lizą śladów kryminalistycznych powstałych na miejscu zdarzenia, zacho-
waniem sprawcy oraz ofi ary na miejscu zdarzenia, a ponadto zbieraniem 
danych wiktymologicznych, ich klasyfi kacją, weryfi kacją, które w rezulta-
cie zmierzają do zbudowania logicznej, spójnej i zwięzłej charakterystyki 
sprawcy 50.

Profi lowanie jest formą analizy, która łączy dowody ze sobą i jako taka 
może być uznana za dowód w sprawie 51. Zdaniem Bogdana Lacha profi lo-
wanie kryminalistyczne jako wynik ostateczny procesu myślowego, który 
jest ukształtowany na podstawie dowodów o innych znaczeniach i prowa-
dzi organ procesowy do uzyskania przekonania o zaistnieniu określonych 
okoliczności, stanowi dowód 52.

T. Grzegorczyk uważa, że profi l kryminalistyczny nie stanowi dowodu 
ścisłego, który jest przeprowadzany wedle określonych rygorów prawa, ale 
można go zaliczyć do dowodu swobodnego, gdzie nie trzeba zachowywać 
wszelkich wymogów proceduralnych 53. Wsparciem dla powyższej tezy jest 
pogląd wyrażony przez Romualda Kmiecika, który uważa, że procedura 
karna nie zawiera zakazu wykorzystania opinii jako dowodu na ustalenie 
stanu faktycznego 54. 

Wydaje się, że problem z uznaniem profi lowania kryminalistycznego nie 
tkwi tylko w uznaniu go za dowód lub nie, ale przede wszystkim w tym, 
że jest to nowa metoda, która budzi obawy co do jej niezawodności, a więc 
powinna być naukowo potwierdzona. Oczywiście przy profi lowaniu krymi-
nalistycznym tak nie jest, ponieważ wynik czynności profi lera nie ma cha-
rakteru kategorycznego. Jednak nie może to być elementem odbierającym 
profi lowaniu kryminalistycznego charakteru dowodu w sprawie, bowiem 
istnieje szereg dowodów, które nie mają cech kategorycznego wnioskowa-
nia, a są uznawane za dowody. 

48  S.A. Egger, A Working Defi nition of Serial Murder and the Reduction of Link-
age Blindness, „Journal of Police Science and Administration” 1984, Vol. 12, 
No. 3, s. 348–357.  

49  V. Geberth, The signature Aspect in criminal Investigation, „Law and Order 
Magazine” 1994, No. 43(11), s. 45.

50  B. Hołyst, Psychologia kryminalistyczna, Warszawa 2006, s. 34–35.
51  Zob. T. Grzegorczyk, Dowody w procesie…, wyd. cyt., s. 1. Autor wskazuje, 

że dowodem w procesie karnym jest każdy dopuszczalny przez prawo środek do-
wodowy, który zmierza do ustalenia okoliczności mających istotne znaczenie dla 
rozstrzygnięcia sprawy.

52  B. Lach, Profi lowanie kryminalistyczne, Warszawa 2014, s. 62.
53  T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego, Kraków 2003, s. 424. 
54  R. Kmiecik (red.), Prawo dowodowe. Zarys wykładu, Warszawa 2008, s. 206.
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Wobec powyższego należy wspomnieć, że w praktyce amerykańskiej 
oraz angielskiej profi lowanie kryminalistyczne stanowi dowód w sprawie 55.

W literaturze, która dotyczy analizy kryminalnej, zwraca się uwagę jesz-
cze na inny aspekt, a mianowicie pozycję profi lera, do którego, jak się wy-
daje, nie mogą mieć zastosowania przepisy art. 205 obecnie obowiązują-
cego k.p.k. o udziale specjalisty w toku oględzin miejsca zdarzenia. Rzeczą 
pożądana jest, aby udział profi lera w najwcześniejszym stadium postępo-
wania karnego miał miejsce, w tym przede wszystkim w oględzinach, ale 
nie zawsze tak się dzieje. Gdy profi ler wstępuje do sprawy na późniejszym 
etapie postępowania, jego zadaniem nie jest zabezpieczanie śladów, co na-
leży do zadań specjalisty, a ich analiza, która pozostaje poza sferą zabez-
pieczania. Ponadto, z punktu widzenia procesowego, specjalista jest osobą 
posiadającą wiedzę niezbędną do wykonywania czynności technicznych 
na miejscu zdarzenia, co wynika wprost z treści art. 205 k.p.k. Do czynno-
ści tych zaliczane są: wykonanie pomiarów, obliczeń i zdjęć oraz utrwale-
nie śladów. S Kalinowski, charakteryzując rolę specjalisty, wskazuje na to, 
że, biorąc udział w oględzinach, czyni on fachowe spostrzeżenia, dostrze-
gając szczegóły (cechy, stany, okoliczności indywidualizujące dany przed-
miot, układ przedmiotów lub stany psychiki) tylko dzięki swym specjali-
stycznym wiadomościom i następnie te spostrzeżenia przekazuje organowi 
prowadzącemu postępowanie 56.

Trzeba zgodzić się z tym, że specjalista nie może być uznany za quasi-
-biegłego — przede wszystkim ze względu na rodzaj wiedzy, którą dyspo-
nuje biegły oraz specjalista. W odniesieniu do specjalisty, wiedza ta obej-
muje posługiwanie się urządzeniami, takimi jak przyrządy pomiarowe lub 
inne urządzenia, które służą gromadzeniu materiału dowodowego bez jego 
analizy i wyciągania wniosków z tej analizy płynących 57. Tymczasem głów-
nym zadaniem profi lera pozostaje nadal analiza śladów, ich zestawianie 
i wyciąganie wniosków z tych czynności wynikających. Wsparciem dla 
tezy, jakoby profi lowanie kryminalistyczne nie było tylko czynnościami 
technicznymi wykonywanymi przez osobę, która posiada wiedzę specja-
listyczną, jest także treść art. 206 § 2 k.p.k., z którego wynika, że spe-
cjalista może być przesłuchany w toku prowadzonego postępowania jako 
świadek 58. Jeżeli zadaniem profi lera nie jest tylko obserwacja, która jest 
charakterystyczna dla świadków, a zestawianie dowodów w sprawie, ana-
lizowanie ich i wyciąganie wniosków, to zadania profi lera znacznie wykra-
czają poza to, co jest oczekiwane od typowego świadka. 

Kolejną istotną okolicznością jest to, że specjalista może być wezwa-
ny tylko do czynności technicznych, które są enumeratywnie wymienione 
w treści art. 205 k.p.k. i niewątpliwie nie należy do nich analiza zgro-
madzonych danych 59. Teza taka wynika z samej wykładni tego przepisu, 

55  J. Douglas, M. Olshaker, Journey into darkness, New York 1997, s. 9.
56  S. Kalinowski, Biegły i jego opinia…, wyd. cyt., s. 152.
57  A. Gaberle, Dowody w sądowym procesie…, wyd. cyt., s. 214.
58  T. Tomaszewski Dowód z opinii biegłego…, wyd. cyt., s. 21; także: P. Kruszyński 

(red.), Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym, Warszawa 2015, s. 43.
59  T. Tomaszewski, Dowód z opinii biegłego…, wyd. cyt., s. 20.
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gdzie wprawdzie znajduje się określenie „w szczególności”, które wskazuje 
na przykładowe wyliczenie czynności, ale trzeba zastrzec, że dotyczy ono 
tylko czynności technicznych, a analiza i wyciąganie z niej wniosków oraz 
stawianie hipotez nie są tylko czynnościami technicznymi.

Tak więc zadania, które są stawiane przed profi lerem w ramach sporzą-
dzanego profi lu kryminalistycznego, są inne niż zadania, które stawia się 
przed świadkiem.

Słusznie zauważa Tadeusz Tomaszewski, że wezwanie specjalisty nie 
wymaga wydania w tym zakresie żadnego postanowienia, co na płasz-
czyźnie proceduralnej stanowi kolejną przesłankę do tego, że specjalista 
ma inną rolę, zadania i pozycję w procesie karnym 60. 

Treść czynności, które wykonuje profi ler, zbliża go do biegłego, który 
jest powoływany w sprawie. B. Lach uważa, że nie ma żadnych przeszkód 
prawnych do tego, aby profi ler wchodził w skład grupy dokonującej oglę-
dzin miejsca zdarzenia jako biegły 61. Jeżeli profi lowanie kryminalistyczne 
jest formą opiniowania w sprawie, to pozostają do określenia wymogi sta-
wiane osobie, która sporządza profi l kryminalistyczny, bowiem jest ona 
biegłym w sprawie. Chodzi przede wszystkim o wymogi dotyczące wiedzy 
specjalistycznej, a ponadto usytuowanie profi lerów w strukturach orga-
nów ścigania w kontekście zarzutów o brak stronniczości, ale te kwestie, 
z uwagi na to, że nie stanowią przedmiotu rozważań, choć są niezwykle 
istotne, należy pominąć 62. 

Na marginesie należy tylko zauważyć, że posiadanie wiedzy specja-
listycznej, niezbędnej do wydania opinii, stawiane jest jako wymóg by-
cia biegłym przez rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 24 stycznia 
2005 r. w sprawie biegłych sądowych, gdzie w § 12 jednym z warunków 
jest posiadanie teoretycznych i praktycznych wiadomości specjalnych 
w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także każdej innej 
umiejętności, dla której dana osoba została ustanowiona jako biegły 63.

Tak więc profi lowanie kryminalistyczne stanowi formę opinii, która jest 
wydawana w danej sprawie i która niewątpliwie stanowi dowód. 

Rola analityka kryminalnego w procesie karnym

Odnosząc się do roli analityka kryminalnego w procesie karnym, na-
leżałoby porównać ją do roli, jaką pełni biegły sądowy, specjalista oraz 
pomocnik procesowy. Kwestie te po części zostały już omówione. Tak 
więc wystarczy tylko wskazać, że zadaniem biegłego sądowego jest prze-
prowadzenie badań i na ich podstawie wydanie opinii w zakresie, który 

60  Tamże, s. 20.
61  B. Lach, Profi lowanie kryminalistyczne…, wyd. cyt., s. 59.
62  Zob. postanowienie Sądu Najwyższego z 13 października 2004 r., 

sygn. V KK 126/04, Lex nr 137470. W orzeczeniu stwierdzono, że sam fakt usy-
tuowania biegłego w strukturze organów ścigania nie przesądza o braku obiek-
tywizmu.

63  DzU z 2005 r., nr 15, poz. 133.
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został wskazany w postanowieniu o powołaniu biegłego. Biegły sądowy 
musi dysponować wiedzą specjalistyczną w zakresie, w którym się wy-
powiada. Z kolei kwestia wymagań stawianych analitykom nie jest tak 
oczywista 64.

Jeżeli chodzi o pozycję analityków kryminalnych w prokuraturze, 
to sprawa ta nie została uregulowana ani w ustawie o prokuraturze 65, ani 
w powołanym wcześniej rozporządzeniu z 7 kwietnia 2016 r. 66 Wymaga-
nia, jakie zostały postawione analitykom, którzy zostali zaliczeni do pio-
nu orzeczniczego, są ogólnie wskazane w akcie wykonawczym 67. Trzeba 
też zwrócić uwagę na to, że pion orzeczniczy dotyczy osób, które podej-
mują decyzje merytoryczne w prowadzonych postępowaniach i uznanie 

64  Zob. decyzja nr 137 komendanta głównego Policji z 11 marca 2008 r. 
w sprawie kwalifi kowania policjantów na analityków kryminalnych w Policji 
(Dz. Urz. KGP z 2008 r., nr 5). Z decyzji wynika, że na stanowisko analityka 
kryminalnego w Policji typują kierownicy komórek organizacyjnych Policji właś-
ciwych w sprawach analizy kryminalnej policjantów: pozostających w służbie 
stałej i posiadających co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy w służbie kry-
minalnej, związanej z prowadzeniem form pracy operacyjnej lub postępowań 
przygotowawczych, a ponadto znających obsługę komputera, posługujących się 
edytorem tekstu oraz arkuszem kalkulacyjnym.

65  Ustawa z 28 stycznia 2016 r. — Prawo o prokuraturze (tekst jedn. 
DzU z 2017 r., poz. 1767 ze zm.).

66  Załącznik nr 1 do rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z 3 marca 
2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników 
i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędnicze-
go (DzU z 6 marca 2017 r., poz. 485 ze zm.; dalej jako rozporządzenie z 3 mar-
ca 2017 r.). W tekście określone zostały stanowiska, na których są zatrudnieni 
urzędnicy w sądach i prokuraturze oraz kwalifi kacje wymagane do zajmowania 
tych stanowisk. Analityk kryminalny zaliczony został z jednej strony do katego-
rii osób wspomagających pion orzeczniczy, a z drugiej strony postawiony obok 
referenta sprawy oraz referendarza (w przypadku sądów), spośród których szcze-
gólnie referent sprawy podejmuje decyzje procesowe — w tym związane z groma-
dzeniem materiału dowodowego.

67  Rozporządzenie z 3 marca 2017 r. stawia analitykowi kryminalnemu wyma-
gania w postaci wykształcenia wyższego na poziomie studiów pierwszego stopnia 
oraz znajomości obsługi komputera. W załączniku zostały także przewidziane wy-
magania stawiane analitykom kryminalnym w postaci wyższego wykształcenia, 
jednak bez dalszego określenia kierunku studiów, oraz znajomości obsługi kom-
putera. Ponadto nie zostało wskazane wymaganie co do znajomości programów 
komputerowych, które są używane przy analizach kryminalnych. Wymagania 
faktyczne stawiane analitykom kryminalnym w trakcie naboru w powszechnych 
jednostkach organizacyjnych prokuratury dotyczą, w zakresie kompetencji me-
rytorycznych, głównie znajomości obsługi komputera oraz posiadania wyższego 
wykształcenia pierwszego stopnia. Wśród wymagań dodatkowych znajdują się: 
ukończenie studiów II stopnia na kierunku ekonomiczno-fi nansowym, prawni-
czym lub informatycznym, biegła znajomość pakietów biurowych Microsoft Offi -
ce, przeszkolenia w zakresie analiz kryminalnych z wykorzystaniem określonego 
oprogramowania.
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analityków za osoby wspomagające pion orzeczniczy nie tłumaczy, czy 
mają uprawnienia orzecznicze, jednak stawia ich na równi z osobami po-
siadającymi uprawnienia orzecznicze, a więc dotyczące decyzji meryto-
rycznych. Co ciekawe, stanowisko analityka kryminalnego nie zostało 
przewidziane dla sądów, tylko dla powszechnych jednostek organizacyj-
nych prokuratury, choć potrzeba sporządzenia analizy (na etapie postę-
powania sądowego) nie jest przecież wykluczona.

Zakres wymagań co do przygotowania merytorycznego jest bardzo ogól-
nie określony, podobnie zresztą jak przy wymogu posiadania wiedzy spe-
cjalnej przez biegłych sądowych, przy czym, uwzględniając zapotrzebo-
wanie na analizę coraz większej ilości danych pochodzących z różnych 
źródeł, trzeba jasno powiedzieć, że minimalne wymagania dla analityków 
kryminalnych nie wystarczą, chociażby przy formułowaniu wniosków, na-
wet na uzupełnienie materiału dowodowego. 

Dokonując oceny postępowania biegłego sądowego oraz analityka kry-
minalnego w zakresie podejmowanych czynności, trzeba jednak zauważyć, 
że nie w każdym przypadku konieczne jest przeprowadzenie badań w ści-
słym tego słowa znaczeniu. Istnieje znaczna liczba spraw, do których zali-
czane są tzw. sprawy gospodarcze, podczas których badanie polega prze-
de wszystkim na analizie dokumentacji fi nansowo-księgowej, zestawianiu 
wynikających z niej danych ze sobą na wskazany we wniosku o analizę 
kryminalną czas lub na osi czasu oraz wyciągnięciu wniosków. Czynno-
ści te niewątpliwie są bardzo zbliżone, wręcz niekiedy mogą być tożsame 
z czynnościami, jakie wykonuje analityk, który przy wydawaniu analizy 
nie musi korzystać ze specjalistycznych badań. Podobna sytuacja może 
dotyczyć analityka kryminalnego oraz biegłego informatyka, gdzie zakres 
wiedzy oraz wykonywanych analiz i narzędzi, z których należy korzystać, 
jest co najmniej zbliżony.

Oczywiście różnica dotyczy sposobu powołania biegłego i wymagań 
formalnych co do posiadanej wiedzy stawianej biegłemu, choć od ana-
lityków w praktyce wymaga się także wiedzy specjalistycznej. Ponadto 
różnica odnosi się do większego zakresu opinii w porównaniu do anali-
zy kryminalnej, chociażby o przeprowadzenie specjalistycznych badań 
celem wydania opinii. Jednak w dalszym zakresie różnice te nie są już 
tak oczywiste, ponieważ analitycy kryminalni (podobnie jak biegli) mają 
obowiązek przedstawienia metod i narzędzi, które wykorzystali przy spo-
rządzaniu analizy.

Wydaje się, że konieczne jest także porównanie pozycji analityka kry-
minalnego oraz specjalisty. Podstawowa różnica sprowadza się do zakre-
su czynności specjalisty określonych w art. 205 k.p.k., a więc czynności 
o charakterze technicznym. Przy analizie kryminalnej nie chodzi tylko 
o tego typu czynności, ale przede wszystkim, przy wykorzystaniu opro-
gramowania, o zestawianie ze sobą danych i informacji gromadzonych 
w sprawie, przedstawianie ich w czytelnej formie (najczęściej w formie 
wykresów i diagramów), wyciąganie wniosków oraz stawianie hipotez. 
Piotr Chlebowicz słusznie wskazuje, że „[a]naliza kryminalna przekracza 
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zatem czynności techniczne polegające na porządkowaniu materiałów 
w aktach” 68. 

Tak więc rola analityka kryminalnego w postępowaniu przygotowaw-
czym jest zupełnie inna niż specjalisty. Różny jest także zakres stawianych 
im zadań. 

Trzeba także zauważyć, że w procesie istnieje możliwość korzystania 
z pomocników procesowych, do których zaliczani są głównie tłumacze 69. 
Ich zadaniem jest umożliwienie przeprowadzenia dowodu, a ponadto 
zachowanie gwarancji, które przysługują osobie w związku z nieznajo-
mością języka. Tłumacze dokonują ponadto tłumaczenia dokumentów 
na język polski oraz z języka polskiego na język obcy celem ustalenia 
ich treści, a ponadto przeprowadzenia dowodu poza granicami Polski 
przy wykorzystaniu organów państwa obcego. Rolą tłumaczy, jako po-
mocników procesowych, jest jak najwierniejsze przetłumaczenie tekstu 
lub wypowiedzi ustnych. Oczywiście dokonywana jest analiza tekstu, ale 
pod kątem jak najwierniejszego tłumaczenia, co nie zawsze jest łatwe, 
ze względu na wieloznaczność słów czy odrębność instytucjonalną. Nie 
dokonują oni jednak zestawienia informacji w sprawie oraz nie wyciągają 
wniosków.

Reasumując, trzeba stwierdzić, że analityk kryminalny jest nową in-
stytucją podczas procesu. Zakres zadań analityka kryminalnego zależy 
oczywiście od rodzaju sprawy oraz oczekiwań co do efektów jego pracy. 
Jednak, dokonując porównania modelowego z innymi osobami lub pod-
miotami uczestniczącymi w procesie, trzeba stwierdzić, że rola i zada-
nia analityka kryminalnego najbardziej zbliżone są do instytucji biegłego 
sądowego, choć trzeba podkreślić, że nie jest to biegły sądowy. Zakres 
zbieżności będzie w znacznym stopniu uzależniony od tego czy analiza 
kryminalna i wnioski z niej płynące będą oparte tylko na analizie prze-
kazanego materiału, czy też analityk kryminalny będzie mógł wykorzy-
stać notoryjność powszechną lub urzędową, co jest na podstawie art. 168 
k.p.k. dozwolone, a ponadto jaka jest treść wyciąganych wniosków oraz 
stawianych hipotez. W tym miejscu trzeba stwierdzić, że nie ma żadnych 
uregulowań dotyczących granic treści wniosków, które formułuje analityk 
kryminalny, jednak trzeba przypomnieć, że analiza kryminalna zawiera 
część opisową, w której znajdują się wskazane oraz wykorzystane metody 
i narzędzia, a ponadto wnioski lub hipotezy wraz z ich uzasadnieniem.

Wnioski końcowe

W dzisiejszych czasach analiza kryminalna staje się wręcz niezbęd-
na w toku prowadzenia postępowania przygotowawczego, w którym wy-
stępuje wiele osób lub zdarzeń faktycznych wymagających ustalenia ich 

68  P. Chlebowicz, Perspektywy wykorzystania analizy kryminalnej w praktyce 
prokuratorskiej, „Prokuratura i Prawo” 2013, nr 7–8, s. 274. 

69  A.  Gaberle, Dowody w sądowym procesie…, wyd. cyt., s. 214.
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przebiegu oraz związku ze sprawą. Dane, które są gromadzone w aktach 
sprawy, muszą być zestawione ze sobą w celu wyciągnięcia prawidłowych 
wniosków i postawienia trafnych hipotez. Z uwagi na zakres gromadzo-
nych danych niezbędne jest ich zestawianie za pomocą odpowiednich pro-
gramów i w odpowiedniej, czytelnej formie, a ponadto wyciąganie z nich 
wniosków. 

Ilość i rodzaj danych wskazują jednoznacznie na to, że analiza kry-
minalna ma coraz większe znaczenie w zakresie prowadzonych spraw. 
Dlatego też wydaje się, że analiza kryminalna winna być uznana za do-
wód w sprawie, który jest zbliżony do opinii biegłego, jednak wskaza-
ne wyżej różnice oraz brak bardziej szczegółowych regulacji pokazują, 
że w obecnym stanie prawnym analiza kryminalna, która polega tylko 
na prostym zestawieniu danych, jest analizą dowodów w sprawie, a nie 
dowodem 70. 

Tam, gdzie analiza zawiera dodatkowe informacje lub wnioski, które 
oparte są na wiedzy analityka, wykorzystaniu narzędzi, wyborze metod, 
winna być traktowana jako dowód w sprawie w tym znaczeniu, że jest 
procesem myślowym, którego efektem są wnioski z analizy lub postawione 
hipotezy.

Jeżeli analiza miałaby stać się dowodem w sprawie, to konieczne byłoby 
uregulowanie pozycji analityków kryminalnych w akcie rangi ustawy, aby 
z jednej strony nie byli świadkami, bo takowymi nie są, a z drugiej strony, 
choć nie są biegłymi, to zakres czynności, które wykonują, ciężar usta-
leń, które czynią, wniosków, które wyciągają, uzasadniałby przyznanie 
im uprawnień oraz obowiązków, jakie posiadają biegli, a co za tym idzie 
odpowiedniej pozycji w procedurze karnej, a tym samym w strukturze or-
ganów.

Wnioskiem de lege ferenda jest uregulowanie w aktach rangi ustawy 
pozycji oraz zakresu zadań analityka kryminalnego, nawet jako odrębnego 
podmiotu, obok prokuratora, funkcjonariusza Policji, biegłego, specjalisty 
czy pomocnika procesowego. Analityk kryminalny różni się od wskazanych 
uczestników procesu i nie ma powodu, aby odrębności te nie zostały ure-
gulowane celem określenia pozycji oraz zadań analityka.

Trzeba także zauważyć, że należałoby uporządkować kwestię odpowie-
dzialności za formułowane przez analityków wnioski i stawiane hipotezy. 
Tak jak wcześniej wykazano, doniosłość wniosków i hipotez jest znaczna, 
a poza tym analitycy kryminalni formułują je w ramach czynności zawo-
dowych. Analizy kryminalne, które są sporządzane przez analityków kry-
minalnych, mogą być w niektórych znaczeniach pojęcia dowodu uznane 
za dowód w sprawie i w większości analiz tak jest. Tak przecież stało się 
z ekspertyzami osmologicznymi i takie postulaty są formułowane w odnie-
sieniu do profi lowania kryminalistycznego. 

Wskazuje to, że, przy szerokim ujęciu pojęcia dowodu i tylko od stro-
ny negatywnej określeniu co nie jest dowodem, to praktyka decyduje 
co jest dowodem w sprawie. Dlatego przepisy proceduralne winny nadążać 

70  Zob. M. Gabriel-Węglowski, Analiza kryminalna…, wyd. cyt., s. 135.
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Streszczenie: Artykuł dotyczy pojęcia 
analizy kryminalnej oraz roli i pozycji 
analizy kryminalnej w polskim oraz 
międzynarodowym prawie. Wskazano 
podstawy prowadzenia analizy kry-
minalnej w Policji oraz prokuraturze. 
Poruszona została kwestia pojęcia do-
wodu zarówno w polskiej procedurze, 
orzecznictwie, jak i doktrynie. Pojęcie 
dowodu zostało zestawione z faktami 
dowodowymi czy dowodami nauko-
wymi. Podjęta została także próba 
odpowiedzi na pytanie, czy analiza 
kryminalna jest dowodem w proce-
sie. Przedmiotem rozważań jest także 
kwestia granic analizy kryminalnej, 
w szczególności w zakresie korzysta-
nia z notorii powszechnej oraz otwar-
tych źródeł informacji. Dokonano tak-
że porównania kompetencji analityka 
kryminalnego, biegłego, profi lera kry-
minalistycznego, specjalisty, tłumacza 
oraz pomocnika procesowego.

Keywords: criminal analysis, 
criminal analyst, evidence, 
evidence, recognition and analysis 
of dependencies, connoiseur, criminal 
profi ler, facts commonly known

Summary: The article concerns the no-
tion of criminal analysis, the types of 
criminal analysis and its role and po-
sition in the Polish Law as well as in 
the International Law. The basics of 
conducting the analysis are indicated 
both in Police and Prosecutor’s Offi ce. 
The question of the notion of proof in 
Polish procedure was mentioned and 
moreover in case of law and doctrine. 
The notion of proof was juxtaposed with 
evidence facts or scientifi c evidence. It 
was also attempted to answer the ques-
tion whether the criminal analysis is 
the evidence in the trial. The subject of 
consideration is also a question of the 
border of criminal analysis, especially 
in the range of the use of the common-
place notoriety as well as open sources 
of information. The comparison of com-
petence of criminal analyst, profi cient, 
criminal profi ler, expert, translator and 
process helper was made.

za potrzebami wynikającymi z coraz bardziej skomplikowanych postępo-
wań przygotowawczych, natomiast pozycję nowych, jakże niezbędnych, 
uczestników postępowania niezwłocznie uregulować. Dalsze zaniechanie 
w tym zakresie, z uwagi na coraz większą potrzebę korzystania z analizy 
kryminalnej, wydaje się bezzasadne.




