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WPROWADZENIE

Metodyka obejmuje „ogół reguł, które opisują sposoby postępowania w danej sytuacji,
osiągnięcia określonego celu, realizacji zadania”1. Przenosząc to ogólne określenie na
sferę działalności prokuratora, metodykę pracy prokuratora w sprawach karnych moż‐
na zdefiniować jako „ogół reguł, określających sposób prowadzenia przez prokuratora
postępowania przygotowawczego, sprawowania nadzoru nad nim oraz udziału w po‐
stępowaniu sądowym, służących realizacji zadań postępowania karnego”. Mając na
uwadze takie określenie metodyki pracy prokuratora w sprawach karnych, w publikacji
zostały przedstawione sposoby prowadzenia przez prokuratora śledztwa lub docho‐
dzenia oraz sprawowania nadzoru procesowego i służbowego nad nimi, a także sposoby
jego zachowania w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji. Głównie rozważa‐
nia skoncentrowane są na postępowaniu przygotowawczym, gdyż jest ono podstawo‐
wym przedmiotem działalności prokuratorów, a nadto od dogłębnego i sprawnego
jego przeprowadzenia – w naszym modelu postępowania karnego – zależy w dużym
stopniu przebieg postępowania jurysdykcyjnego i ostateczny wynik całego postępo‐
wania. Wprawdzie rozprawa główna ma przewagę nad postępowaniem przygotowaw‐
czym, bowiem to na niej zapada rozstrzygnięcie o odpowiedzialności oskarżonego za
zarzucany mu czyn, lecz postępowanie przygotowawcze w znacznym stopniu wpływa
na dalszy bieg procesu. Świadczy o tym m.in. jeden z celów stawianych postępowaniu
przygotowawczemu, jakim jest zebranie, zabezpieczenie i w niezbędnym zakresie
utrwalenie dowodów dla sądu (art. 297 § 1 pkt 5 k.p.k.). Trafnie w doktrynie wskazuje
się, że „fasadą maskującą rzeczywisty stosunek wzajemny pomiędzy postępowaniem
przygotowawczym i merytorycznym rozpoznaniem jest więc ogólnik, iż postępowanie
przygotowawcze jedynie «przygotowuje» rozprawę główną”2.

Nie sposób wskazać reguł postępowania prokuratora w poszczególnych stadiach pro‐
cesu, a w szczególności w poszczególnych czynnościach procesowych bez znajomości
ustroju prokuratury, jej zasad organizacyjnych i zasad działania. Z tego też powodu
opracowanie rozpoczynają rozważania dotyczące miejsca prokuratury w systemie or‐
ganów państwowych, jej zasad organizacyjnych: jednolitości, centralizmu, jednooso‐
bowego kierownictwa, hierarchicznego podporządkowania i niezależności oraz zasad

1 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa, t. 21, Poznań 1999, s. 48.
2 L. Schaff, Zakres i formy postępowania przygotowawczego, Warszawa 1961, s. 130.
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działania prokuratury: zasady indyferencji, substytucji i dewolucji (rozdział I). Mają
one istotne znaczenie dla działań poszczególnych prokuratorów, z których wynika, że
w prokuraturze nie funkcjonują zasady rygorystycznej kompetencji oraz niezmien‐
ności podmiotu wykonującego czynności procesowe. Konieczne było wykazanie, że
organem procesowym jest prokurator, a prokuratura jako jednostka organizacyjna jest
urzędem, który stanowi zaplecze organizacyjno-techniczne dla zadań realizowanych
przez prokuratorów. Prokuratura jest tylko instytucją skupiającą prokuratorów. W ob‐
rębie prokuratury organami państwowymi działającymi w różnego rodzaju postępo‐
waniach są poszczególni prokuratorzy, a nie jednostki organizacyjne, będące zaś w ges‐
tii danej jednostki środki osobowe (urzędnicy i obsługa) oraz rzeczowe są do dyspozycji
nie tylko kierownika jednostki, lecz wszystkich zatrudnionych w niej prokuratorów.

Dla sprawnego i praworządnego wykonywania zadań przez prokuratora ważne znacz‐
nie ma właściwość zarówno rzeczowa, jak i miejscowa prokuratorów. Wyodrębnienie
tej problematyki i jej omówienie przed właściwymi rozważaniami dotyczącymi metod
wykonywania poszczególnych czynności procesowych (rozdział II) zapobiega uzasad‐
nianiu każdorazowo kompetencji prokuratora do jej wykonania lub udziału w niej.

Ze względu na rodzaj wykonywanych czynności, które niekiedy głęboko wkraczają
w sferę praw i wolności obywatelskich, konieczne jest zachowanie przez prokuratora
bezstronności, a jej gwarancję stanowi wyłączenie prokuratora. Zasadne zatem było
odrębne jej omówienie (rozdział III).

Skoro priorytetowe znaczenie zostało nadanie metodyce pracy prokuratora w postę‐
powania przygotowawczym, została ona ogólnie omówiona w poszczególnych for‐
mach postępowania przygotowawczego, tj. w śledztwie i dochodzeniu (rozdział IV).

Po tych ogólnych wskazówkach zostały omówione sposoby podejmowania czynności
w zakresie: wszczęcia śledztwa lub dochodzenia (rozdział V), zawiadomienia o prze‐
stępstwie (rozdział VI), postępowania sprawdzającego (rozdział VII), czynności pro‐
cesowych w niezbędnym zakresie (rozdział VIII), odmowy wszczęcia śledztwa lub do‐
chodzenia (rozdział IX), przedstawienia i modyfikacji zarzutów (rozdział X), stron
w postępowaniu przygotowawczym (rozdział XI), udziału stron w postępowaniu przy‐
gotowawczym (rozdział XII), zamknięcia śledztwa lub dochodzenia (rozdział XIII),
nadzoru prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym (rozdział XIV), udziału
prokuratora w czynnościach sądowych w postępowaniu przygotowawczym (rozdział
XV), merytorycznego zakończenia postępowania przygotowawczego (rozdział XVI).

Doceniając znaczenie rozprawy głównej dla rozstrzygnięcia o odpowiedzialności
oskarżonego za zarzucane mu przestępstwo, przedstawiono rolę prokuratora w sądo‐
wym postępowaniu pierwszoinstancyjnym. Zaprezentowane zostały sposoby zacho‐
wania się prokuratora w tym postępowaniu w konkretnych sytuacjach, jakie występują
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zarówno w fazie przygotowania do rozprawy głównej, na jej wstępie oraz w trakcie
dalszego jej przebiegu (rozdział XVII).

Pominięty został udział prokuratora w postępowaniu odwoławczym, kasacyjnym
i wznowieniowym przede wszystkim ze względu na znacznie mniejszy krąg prokura‐
torów biorących w nich udział oraz z reguły już doświadczonych, a także ze względu
na to, że jego omówienie znacznie rozszerzyłoby – i tak już dużą – objętość opraco‐
wania. Z tego ostatniego powodu nie zostało też przedstawione postępowanie dowo‐
dowe oraz stosowanie środków przymusu, w tym środków zapobiegawczych. Nie spo‐
sób było omówić wszystkich zagadnień, a konieczne było dokonanie ich selekcji.

Przy omawianiu poszczególnych zagadnień związanych z działaniami prokuratora
uwzględniane były przede wszystkim przepisy kodeksu postępowania karnego, mające
w tej kwestii podstawowe znaczenia, a także ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo
o prokuraturze3 oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia
2016 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organiza‐
cyjnych prokuratury4. W argumentacji proponowanych rozwiązań zostały wykorzys‐
tane wypowiedzi doktryny oraz w szerokim zakresie orzecznictwo Sądu Najwyższego
i sądów apelacyjnych. To ostatnie jest często cytowane z względu na jego znaczenie dla
praktyki sądowej i prokuratorskiej.

Omawiając postępowanie przygotowawcze, nie sposób było nie uwzględnić wypowie‐
dzi zawartych w Systemie Prawa Karnego Procesowego, t. X, Postępowanie przygoto‐
wawcze, red. R.A. Stefański, Warszawa 2016. Jest to opracowanie pogłębione i aktualne,
toteż niektóre partie są in extenso powieleniem moich rozważań zawartych w tym
dziele. Trudno byłoby oderwać się od zawartych w nim rozwiązań, jeśli się zważy, że
tekst do Systemu był opracowany nie tak dawno. Wykorzystane zostały również inne
moje opracowania dotyczące problematyki będącej przedmiotem tej publikacji.

Warszawa, marzec 2017 r.

Ryszard A. Stefański

3 Dz.U. poz. 177 ze zm.
4 Dz.U. poz. 508 ze zm.





Rozdział I

PROKURATURA W SYSTEMIE ORGANÓW
PAŃSTWOWYCH

1. Prokuratura jako organ państwowy

Prokuratura stanowi system organów o skomplikowanym charakterze prawnoustro‐
jowym. Określenie jej pozycji w strukturze organów państwowych jest trudne, ponie‐
waż z jednej strony jest podporządkowana rządowi poprzez to, że Prokuratorem Ge‐
neralnym jest Minister Sprawiedliwości, a z drugiej strony prokuratorzy przy wyko‐
nywaniu swych zadań są niezależni. W myśl art. 10 Konstytucji RP ustrój Rzeczypo‐
spolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej,
sprawowanej przez Sejm i Senat, władzy wykonawczej – sprawowanej przez Prezydenta
i Radę Ministrów oraz władzy sądowniczej – sprawowanej przez sądy i trybunały.

Ponadto prokuratura nie ma rangi organu konstytucyjnego, gdyż Konstytucja RP
z dnia 2 kwietnia 1997 r. zasadniczo całkowicie pominęła ustrojową pozycję i zadania
prokuratury. Prokurator Generalny został w niej wymieniony tylko w art. 191 wśród
podmiotów uprawnionych do występowania do Trybunału Konstytucyjnego z wnios‐
kami o stwierdzenie zgodności aktów prawnych z Konstytucją i ustawami, co nie prze‐
sądza o jego usytuowaniu wobec innych organów państwa5. Z faktu tego wyprowadza
się wniosek że Konstytucja RP nie zezwala na łączenie przez Ministra Sprawiedliwości
funkcji Prokuratora Generalnego, skoro Ministra Sprawiedliwości wymienia jako od‐
rębny podmiot (art. 187); są to podmioty spełniające dwie różne funkcje i na tyle różne,
że można przyjąć konstytucyjną niepołączalność tych funkcji w jednej osobie. Wska‐
zuje się, że jeżeli Konstytucja RP zezwala na łączenie funkcji podmiotów w niej prze‐
widzianych, to daje temu wyraz w odrębnym przepisie kompetencyjnym, np. w art. 147
ust. 1 przewiduje łączenie funkcji ministra z funkcją Prezesa Rady Ministrów6. Twierdzi

5 A. Herzog, Z dziejów prokuratury polskiej, Prok. i Pr. 2013, nr 1, s. 15.
6 R. Kmiecik, Prokuratura w Konstytucji RP, GS 1998, nr 12, s. 9; tenże, Prokurator w „demokratycznym

państwie prawnym” (refleksje sceptyczne), Prokurator 2000, nr 1, s. 12. Zob. też A. Ratajczak, Minister
niezgodny.. z Konstytucją, GS 1999/1200, nr XII.
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się też, że nie ma konstytucyjnego zakazu rozdziału tych funkcji i usamodzielnienia
całej prokuratury7.

Brak w Konstytucji RP regulacji prokuratury oceniono negatywnie8, traktowano to jako
przejaw pomniejszenia roli tej instytucji i jedną z wad Konstytucji RP, nie znajdując
żadnego racjonalnego uzasadnienia na jej pominięcie w tak ważnym akcie prawnym9.
Wskazywano, że dekonstytucjonalizacja prokuratury, mimo deklaracji, że Rzeczpo‐
spolita Polska jest „państwem prawnym” (art. 2), stanowi jedną z licznych jej wad i nie
znajduje żadnego racjonalnego wytłumaczenia, tym bardziej że rangę organów kon‐
stytucyjnych uzyskało kilka nowych podmiotów państwowych, nieznanych Konsty‐
tucji marcowej czy Konstytucji kwietniowej, których funkcje nie są bardziej doniosłe
w państwie prawnym niż funkcje powierzone prokuraturze. Podkreślano, że całkowite
podporządkowanie prokuratury władzy wykonawczej nie gwarantuje niezależności
prokuratury, a pośrednio – sądownictwa, od wpływów czysto politycznych władzy
wykonawczej w sferze ścigania. Powiązanie funkcjonalne prokuratury i sądownictwa
przy zachowaniu niezależności od władzy wykonawczej jest niezbędnym warunkiem
sprawnego działania prokuratury w zakresie powierzonych jej zadań10. W literaturze
zasadnie postuluje się unormowanie kwestii prokuratury w Konstytucji RP11.

Podporządkowanie prokuratury rządowi było poddane krytyce w literaturze12.

7 Zob. S. Waltoś, Prokuratura – jej miejsce wśród organów władzy; struktura i funkcje, PiP 2002, nr 4,
s. 5–18.

8 M.  Rogacka-Rzewnicka,  Opinia  prawna  do  poselskiego  projektu  ustawy  o  zmianie  ustawy
o prokuraturze (druk sejmowy nr 131), z uwzględnieniem zgodności tego projektu z Konstytucją RP z dnia
25  maja  2008  r.,  s.  1,  http:// orka. sejm. gov. pl/ rexdomk6. nsf/ Opdodr? OpenPage& nr= 131  (dostęp
8.03.2017 r.); R. Kmiecik, Prokurator..., s. 16; A. Ważny, Konstytucja bez prokuratury, Prok. i Pr. 2009, nr 9,
s. 114–116; W. Grzeszczyk, Znowelizowana ustawa  o prokuraturze,  PiP 1994, nr 2, s. 55; S. Jaworski,
Konstytucjonalizacja  prokuratury  –  problem  nadal  aktualny  czy  już  definitywnie  zamknięty?  [w:]
Konstytucja  –  ustrój,  system  finansowy  państwa.  Księga  pamiątkowa  ku  czci  prof.  Natalii  Gajl,
red. T. Dębowska-Romanowska, A. Jankiewicz, Warszawa 1999, s. 95 i n.; B. Kurzępa, O nowy kształt
prokuratury, Prokurator 2000, nr 1, s. 52; Z. Brodzisz, Ustrój polskiej Prokuratury a zasada niezależności
prokuratorskiej, Prokurator 2011, nr 2, s. 24; R. Tłuczkiewicz, Rola Prokuratora Generalnego w strukturze
wymiaru sprawiedliwości i jego nowe uprawnienia, Prokurator 2011, nr 2, s. 14.

9 H. Zięba-Załucka, Instytucja prokuratury w Polsce, Warszawa 2003, s. 143.
10 R. Kmiecik, Prokurator..., s. 18.
11 S. Iwanicki,  Prokuratura w nowej Konstytucji,  Prok. i  Pr.  1995, nr 2,  s.  7–11; J.  Gurgul,  Model

prokuratury – ustrój i organizacja, Prok. i Pr. 1996, nr 9, s. 75; S. Waltoś, Prokuratura..., s. 13; A. Stankowski,
Propozycja  unormowań  Prokuratury w Konstytucji  RP,  Prok.  i  Pr.  2009,  nr  10,  s.  5–14;  S.  Jaworski,
Rozważania  na  temat  modelu  prokuratury,  Prok.  i  Pr.  2005,  nr  5,  s.  15  i  23;  S.  Jaworski,
Konstytucjonalizacja...,  s.  95  i  n.;  B.  Kurzępa,  O  nowy  kształt...,  s.  52;  Z.  Brodzisz,  Ustrój...,  s.  24;
R. Tłuczkiewicz, Rola..., s. 14.

12 S. Waltoś, Prokuratura..., s. 5–18; S. Waltoś, Jak reformować prokuraturę. Rozszerzone tezy referatu
wygłoszonego w dniu 22 listopada 2001 r. w Komitecie Nauk Prawnych w Warszawie, Prokurator 2001, nr 4,
s.  10–14;  B.  Kurzępa,  Prokurator  –  organ do leczenia  czy  kasacji,  Prokurator  2003,  nr  3–4,  s.  7–13;
R. Gorazdowski, Kilka słów o pracy i reformie prokuratury, Prokurator 2003, nr 3–4 s. 44–51; W. Sobiech,
Niezależność prokuratorska (rozwiązania praktyka), Prokurator 2007, nr 2, s. 18–24; K. Parulski, Reforma
prokuratury, Prokurator 2004, nr 2, s. 5–13; K. Parulski, O legislacyjnych meandrach, Prokurator 2007, nr 1,
s. 6; K. Parulski, Instytucja polskiej prokuratury i jej faktyczne usytuowanie ustrojowe, Prokurator 2008,
nr 4, s. 11–12; K. Olejnik, Niezależność prokuratury  a wiarygodność postępowania karnego – wybrane
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Wskazuje się, że prokuratura jest całkowicie podporządkowana władzy wykonawczej,
co narusza zasadę trójpodziału władz. Łączenie funkcji Prokuratora Generalnego i Mi‐
nistra Sprawiedliwości nie gwarantuje niezależności prokuratury od wpływów poli‐
tycznych13. Podkreśla się, że działania prokuratury głęboko wkraczają w sferę praw
i wolności obywatelskich, co nakazuje uzależnienie jej od jakichkolwiek wpływów z ze‐
wnątrz i zapewnienie niezależności prokuratorom przy wykonywania zadań i w związ‐
ku z tym „nie wolno dopuścić, by prokuratura służyła jakiejkolwiek opcji politycznej;
ma służyć państwu i prawu ponad kadencjami parlamentarnymi i prezydenckimi”14.
Zauważa się, że zapewnienie prokuraturze właściwego stopnia niezależności od innych
organów władzy ma istotne znaczenie dla podejmowanych przez nią działań, bowiem
samo istnienie prokuratury „stanowi jedynie parawan dla niekontrolowanego wpływu
ma jej działania ze strony tych organów władzy, od których jest uzależniona”15. Zwraca
się uwagę, że funkcja Prokuratora Generalnego jest polityczna i tym samym o „ściganiu
przestępstw i innych ustawowych działaniach prokuratury decyduje organ polityczny –
aktualnie rządząca partia”16.

Z drugiej strony uważa się, że rząd, ponosząc przez społeczeństwem odpowiedzialność
za utrzymanie w państwie porządku prawnego i skuteczne przeciwdziałanie przestęp‐
czości, powinien mieć możliwości wywierania wpływu na funkcjonowanie wymiaru
sprawiedliwości, którą daje mu prokuratura połączona strukturalnie z Ministerstwem
Sprawiedliwości17.

Podkreśla się, że przepisy Konstytucji RP nie wykluczają możliwości wyłączenia z kom‐
petencji Ministra Sprawiedliwości funkcji Prokuratora Generalnego i ponownego usa‐
modzielnienia tego organu oraz całej prokuratury18, a ponadto wskazywano na nie‐
konstytucyjność przepisów ustawy o prokuraturze19. Stwarza to podstawy do posługi‐
wania się prokuraturą jako instrumentem walki politycznej20. Podkreślano, że do‐
świadczenie wykazało, iż umiejscowienie Prokuratora Generalnego jako ministra
w strukturze rządu, zamiast być zabezpieczeniem przed groźbą nadużyć władzy, może
prowadzić do większej patologii i instrumentalizacji politycznej tego organu niż usy‐
tuowanie Prokuratora Generalnego jako instytucji niezależnej od rządu. Kilkanaście
lat doświadczeń wykazało, jak niebezpieczna jest zależność polityczna prokuratora ge‐

zagadnienia  [w:] System wymiaru sprawiedliwości a media,  red. C. Kulesza, Białystok 2009, s.  11–17;
A. Stankowski, Propozycja..., s. 5–15.

13 R. Kmiecik, Prokuratura..., s. 9.
14 S. Iwanicki, Model prokuratury, model prawa, Rzplita z 8.07.1999 r.
15 A. Gaberle, O nowy kształt prokuratury w Polsce, PiP 2007, nr 8, s. 4.
16 W. Czerwiński, Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym, Toruń 2009, s. 40.
17 A. Murzynowski, Słuszny kierunek reform, Rzplita z 8.12.1997 r.; H. Suchocka, L. Kański, Zmiana

konstytucyjnej regulacji sądownictwa i prokuratury dokonane w roku 1969, PiP 1991, nr 1, s. 17.
18 S. Waltoś, Prokuratura..., s. 5–18.
19 R. Kmiecik, Prokurator..., s. 12.
20 S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2016, s. 169.
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