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WNOSZĄCY PETYCJĘ: petycja indywidualna 

Osoba fizyczna. 

PRZEDMIOT PETYCJI: 

Podjąć inicjatywę ustawodawczą dotyczącą zmiany art. 298 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. Kodeks postępowania karnego, poprzez wprowadzenie do postępowania karnego 

instytucji sędziego śledczego. 

UZASADNIENIE WNOSZĄCEGO PETYCJĘ: 

Autor petycji postuluje usprawnienie działania wymiaru sprawiedliwości poprzez 

wprowadzenie nowej instytucji sędziego śledczego lub sędziego do spraw postępowania 

przygotowawczego. Wnoszący petycję podkreśla, że gospodarzem postępowania 

przygotowawczego jest prokurator i podległe mu organy policji. Rola sądu ogranicza się 

zatem jedynie do weryfikacji zebranego materiału dowodowego. W uzasadnieniu petycji jej 

autor stwierdził, że przy tak zorganizowanym postępowaniu cierpi praworządność i prawa 

obywatelskie. W jego opinii, sąd powinien mieć znacznie większy wpływ na czynności  

i decyzje podejmowane na etapie postępowania przygotowawczego. W tym celu 

wnioskodawca postuluje zmianę art 298 § 2 i 3 Kodeksu postępowania karnego poprzez 

nadane następującego brzmienia: 

(§ 2) ,,Postępowanie przygotowawcze prowadzi prokurator i organy policji pod 

kontrolą i nadzorem sędziego śledczego, do którego kompetencji należy: 

1. Rozpatrywanie zażaleń w sprawie zatrzymanie, doprowadzenia i przesłuchania. 

2. Podejmowania decyzji w drodze postanowienia co do: 

a) dokonania przeszukania i rewizji, 

b) skierowania podejrzanego na badania psychiatryczne, 

c) zatrzymania pism i założenia podsłuchu, 

d) zastosowania aresztu tymczasowego jako środka zapobiegawczego. 

e) umorzenia postepowania, 

f) zażądania od prokuratora przesłuchania osób w charakterze świadków poza 

tymi, które zostały przesłuchane przez policję na polecenie prokuratury, 

g) zabezpieczenie dowodów w sprawie, 

h) odrzucenie wniosku prokuratora o zaniechaniu śledztwa, 

i) sporządzenie opinii, która będzie przedstawiona sądowi wraz z aktem 

oskarżenia złożonym przez prokuratora.” 

(§ 3) ,,Sędzia śledczy sprawuje kontrolę nad·działaniami policji w zakresie 
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wykonywania przez nią czynności zarówno w okresie postępowania przygotowawczego, 

jaki i też podczas działań porządkowych i prewencyjnych. Sędzia śledczy może zawiesić 

funkcjonariusza w czynnościach i skierować sprawę jego zachowań do właściwego 

miejscowo sądu rejonowego.” 

STAN PRAWNY: 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, 

poz. 483 ze zm.) w art. 45 ust. 1 stanowi, iż każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego 

rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny  

i niezawisły sąd. 

Zgodnie z art. 77 ust. 2 Konstytucji, ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej 

dochodzenia naruszonych wolności lub praw. 

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 30), dalej „k.p.k.”, w art. 297 wskazuje cele postępowania przygotowawczego, są to:  

1) ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo, 

2) wykrycie i w razie potrzeby ujęcie sprawcy,  

3) zebranie danych stosownie do art. 213 i 214,  

4) wyjaśnienie okoliczności sprawy, w tym ustalenie osób pokrzywdzonych  

i rozmiarów szkody,  

5) zebranie, zabezpieczenie i w niezbędnym zakresie utrwalenie dowodów dla sądu. 

Zgodnie z art. 298 § 1 postępowanie przygotowawcze prowadzi lub nadzoruje 

prokurator, a w zakresie przewidzianym w ustawie prowadzi je Policja. Ponadto, 

uprawnienia Policji przysługują takim organom jak Straż Graniczna, Krajowa 

Administracja Skarbowa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencja Wywiadu. 

Określone w ustawie czynności w postępowaniu przygotowawczym przeprowadza 

sąd (art. 298 § 2). 

Czuwanie nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem postępowania 

przygotowawczego jest obowiązkiem prokuratora wynikającym z art. 326 § 2 k.p.k.  

Zakres, rodzaj postępowania czy charakter spraw nadzorowanych przez prokuratora nie są 

pozostawione jego swobodnemu uznaniu. Prokurator sprawuje nadzór nad postępowaniem 

przygotowawczym w zakresie, w jakim go sam nie prowadzi. 

Kodeks postępowania karnego z 1997 r. w sposób znaczący rozszerzył możliwości 

oddziaływania organów sądowych, wprowadzając wiele rozwiązań, które umożliwiły 

ingerencję sądu w postępowanie przygotowawcze.  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteobqgqztqltqmfyc4nbuha2dcmrugm
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Sąd w postępowaniu przygotowawczym może podejmować określone czynności 

dowodowe uregulowane np. w art. 316 § 3 k.p.k. (udział stron przy czynnościach 

dowodowych niepowtarzalnych), art. 185a § 1 k.p.k. (przesłuchanie małoletniego 

pokrzywdzonego), art. 249 § 3 w zw. z art. 250 § 1 k.p.k. (przesłuchanie podejrzanego  

w celu zastosowania tymczasowego aresztowania). 

Sąd może podejmować określone decyzje procesowe będące wynikiem uprzedniej 

kontroli postępowania przygotowawczego np. art. 263 § 2 i 4 (przedłużenie tymczasowego 

aresztowania), art. 270 § 1 (przepadek przedmiotu poręczenia lub ściągnięcie sumy 

poręczenia). 

Ponadto, sąd sprawuje kontrolę instancyjną w stosunku do określonych decyzji 

organów postępowania przygotowawczego, która przejawia się np. w art. 465 § 2 k.p.k. 

Przepis ten stanowi, iż na postanowienie prokuratora przysługuje zażalenie do sądu 

właściwego do rozpoznania sprawy, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

Istotne znaczenie przy kontroli czynności organów prowadzących postępowanie 

przygotowawcze ma prawo żalenia się do sądu na prokuratorskie decyzje o zaniechaniu 

ścigania karnego, które przejawia się w dwóch postaciach: 

1) przysługuje pokrzywdzonemu i instytucjom państwowym, samorządowym  

i społecznym, które złożyły zawiadomienie o przestępstwie 

- zażalenie na odmowę wszczęcia postępowania przygotowawczego, na podstawie 

art. 306 § 1 k.p.k.; 

2) przysługujące stronom, instytucji państwowej lub samorządowej, która złożyła 

zawiadomienie o przestępstwie, osobie, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie 

określonym w art. 228-231, art. 233, art. 235, art. 236, art. 245, art. 270-277, art. 278-294 

lub w art. 296-306 Kodeksu karnego, jeżeli postępowanie karne wszczęto w wyniku jej 

zawiadomienia, a wskutek tego przestępstwa doszło do naruszenia jej praw 

- zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa, na podstawie art. 306 § 1 k.p.k. 

Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2021 r. poz. 66) 

w art. 56 § 1 stanowi, iż prokurator, stosownie do przepisów ustaw, wszczyna  

i prowadzi postępowanie przygotowawcze albo zleca wszczęcie lub prowadzenie takiego 

postępowania innemu uprawnionemu organowi, a następnie wykonuje w takich sprawach 

czynności oskarżyciela publicznego przed sądem, chyba że kierownik nadrzędnej jednostki 

organizacyjnej prokuratury zarządzi inaczej. 

Na podstawie art. 57 § 1 prokurator sprawuje nadzór nad postępowaniem 

http://lex.senat.pl/#/document/16798683?unitId=art(228)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798683?unitId=art(233)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798683?unitId=art(235)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798683?unitId=art(236)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798683?unitId=art(245)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798683?unitId=art(270)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798683?unitId=art(278)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798683?unitId=art(296)&cm=DOCUMENT
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przygotowawczym prowadzonym przez inny uprawniony do tego organ. Zarządzenia 

prokuratora wydane w toku postępowania przygotowawczego są dla tego organu wiążące. 

DZIAŁANIA POWIĄZANE: 

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w 2019 r. przeprowadził analizę dotyczącą 

instytucji sędziego do spraw postępowania przygotowawczego na tle uwarunkowań 

polskiego systemu prawnego – rozważania de lege ferenda. W analizie stwierdzono m.in., 

że wraz z reformą polskiej procedury karnej, w związku z nowelizacją Kodeksu 

postępowania karnego z dnia 1 lipca 2015 r. i przeniesieniem ciężaru postępowania na  

fazę sądową, argument wprowadzenia sędziego śledczego stracił na znaczeniu. W takim 

stanie prawnym wprowadzenie instytucji kłóciłoby się z założeniami reformy. Jednakże  

z uwagi na rezygnację w 2016 r. z wprowadzonych zmian do Kodeksu, dyskusja na temat 

potrzeby wprowadzenia nowej instytucji do polskiego wymiaru sprawiedliwości, jest jak 

najbardziej zasadna. 

Zagadnienie przywrócenia instytucji sędziego śledczego w ramach reformy 

postępowania karnego pojawiło się na konferencji zwołanej przez Komisję 

Nadzwyczajną do spraw zmian w kodeksie w dniu 22 marca 2010 r. W ramach 

przedmiotowej konferencji przedstawiono wiele różnorodnych rozwiązań przewidujących 

przywrócenie instytucji sędziego śledczego. Część doktryny opowiadała się dotychczas za 

brakiem konieczności większego poddawania kontroli postępowania przygotowawczego 

czynnikowi sądowemu. Powyższe argumentowano realną władzą i samodzielnością 

prokuratury w prowadzeniu postępowania, w związku z czym nie zachodziła potrzeba 

wprowadzania instytucji sprawującej kontrolę nad przebiegiem postępowania 

przygotowawczego. Nie brak było również głosów przeciwnych, opowiadających się za 

koniecznością restytucji sędziego śledczego do procesu lub wprowadzenia instytucji 

zbliżonej w swoim kształcie, dostosowanej do obecnych czasów, zapewniającej obecność 

kontrolnego czynnika sądowego we wstępnej fazie procesu. 

Krajowa Rada Sądownictwa zajęła stanowisko w uchwale z dnia 7 listopada 2007 r. 

w sprawie wprowadzenia rozwiązań do przepisów postępowania karnego, które 

umożliwiłyby sądową kontrolę postępowania przygotowawczego. Zdaniem Krajowej Rady 

Sądownictwa należy pozytywnie ocenić wszelkie inicjatywy ustawodawcze w przedmiocie 

wzmocnienia kontroli przebiegu postępowania przygotowawczego dokonane przez czynnik 

sądowy. Przedmiotowe stanowisko Rada uzasadniła tym, iż połączenie funkcji Prokuratora 

Generalnego z funkcją Ministra Sprawiedliwości wpływa na upolitycznienie działań 
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1
 Uchwała nr 177/2007 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 7 listopada 2007 r., 

2
 M. Materniak- Pawłowska, Instytucja sędziego śledczego w II Rzeczypospolitej Czasopismo prawno-

historyczne 2013 t. LXV, z. 1, s. 271. 
3
 M. Materniak- Pawłowska, Instytucja sędziego śledczego w II Rzeczypospolitej Czasopismo prawno-

historyczne 2013 t. LXV, z. 1, s. 280.  
4
 M. Materniak- Pawłowska, Instytucja sędziego śledczego w II Rzeczypospolitej Czasopismo prawno-

historyczne 2013 t. LXV, z. 1, s. 283–285. 

prokuratury, co może negatywnie oddziaływać na funkcjonowanie wymiaru 

sprawiedliwości oraz przyczyniać się do naruszania praw i swobód obywatelskich. Mając 

powyższe na uwadze, potrzebna jest równowaga w postaci wprowadzenia czynnika 

sądowego na wskazanym wyżej etapie procesu karnego. Krajowa Rada Sądownictwa 

stwierdziła, iż należy dążyć do rozwiązań prawnych przewidujących zmianę aktualnego 

modelu postępowania przygotowawczego w kierunku zapewniającym obiektywne 

stosowanie obowiązującego prawa, ochronę praw i wolności obywatelskich oraz realizację 

podstawowych zasad procesu karnego. Jednym ze środków zaradczych miałaby być 

możliwość wprowadzenia instytucji sędziego śledczego.
1
 

INFORMACJE DODATKOWE: 

Instytucja sędziego śledczego na ziemiach polskich pojawiła się niemal jednocześnie 

w każdym z trzech zaborów, odpowiednio: w 1873 roku w zaborze austriackim, w 1876 

w rosyjskim i w 1877 w pruskim.
2
 

W latach 1928–1939 w polskim prawodawstwie instytucja sędziego śledczego 

dzieliła się na dwie kategorie: sędziów okręgowych oraz sędziów ds. wyjątkowego 

znaczenia działających przy sądach apelacyjnych. Osoby kandydujące na stanowisko 

sędziego śledczego musiały spełniać te same wymogi co sędzia orzekający w tym sądzie. 

Jedną z różnic pomiędzy obiema kategoriami był sposób mianowania, uległo to jednak 

zmianie po reformie z 1932, po której wprowadzono jednolity tryb mianowania sędziów. 

Dzięki tej zmianie sędzia śledczy uzyskał gwarancje niezawisłości i nieprzenoszenia do 

innego sądu.
3
 

Głównym zadaniem sędziego śledczego było przede wszystkim prowadzenie 

śledztwa, wykonywali oni także pewne czynności w trakcie prowadzenia przez prokuratura 

bądź policję dochodzenia. Wszczęcie śledztwa następowało na wniosek prokuratora bądź 

na wniosek poszkodowanego. Do kompetencji sędziego należały między innymi 

przesłuchiwanie świadków i biegłych, przeprowadzanie oględzin lub rewizji, a także 

wydawanie zezwoleń stronom i ich pełnomocnikom na przeglądanie akt.
4
  

Według założeń projektu zmiany procedury karnej z 1926 sędzia śledczy miał być 

niezależnym od stron procesowych, jednakże na podstawie Kodeksu Postępowania 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zab%C3%B3r_austriacki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zab%C3%B3r_rosyjski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zab%C3%B3r_pruski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niezawis%C5%82o%C5%9B%C4%87_s%C4%99dziowska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prokuratura_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Policja_(Polska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bieg%C5%82y_s%C4%85dowy
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5
 C. Kulesza, Sędzia śledczy w modelu postępowania przygotowawczego na tle prawnoporównawczym, 

Białystok: Dział wydawnictw Filii UW w Białymstoku, 1991, s. 120–125. 
6
 C. Kulesza, Sędzia śledczy w modelu postępowania przygotowawczego na tle prawnoporównawczym, 

Białystok: Dział wydawnictw Filii UW w Białymstoku, 1991, s. 137-141. 

Karnego z 1928, a także późniejszych reform jego samodzielność została w znacznym 

stopniu ograniczona przez wnioski prokuratora m.in. o uchylenie bądź złagodzenie środka 

zapobiegawczego, ograniczenie swoich czynności do określonych przez prokuratora, a 

także obligatoryjne zakończenie śledztwa przez sędziego w momencie, gdy żądał tego 

prokurator.
5
 

Po zakończeniu II wojny światowej (1945) w polskim sądownictwie dokonano zmian, 

które miały na celu wzmocnienie pozycji prokuratury, milicji i Służby Bezpieczeństwa  

w postępowaniu przygotowawczym oraz usunięcie z niego czynnika sądowego, podobnie 

jak miało to miejsce w systemie radzieckim. Reformę tą poprzedziły postulaty zniesienia 

stanowiska sędziego śledczego. Jego rolę miały w pełni przejąć prokuratury, albo organy 

bezpieczeństwa publicznego działające pod nadzorem prokuratora. Do ostatecznego 

zniesienia instytucji sędziego śledczego doszło w 1949 w ramach zmian procedury karnej.
6
 

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 3 lipca 2008 r., sygn. akt K 38/07 

stwierdził, że z art. 45 ust. 1 Konstytucji wynika wola ustrojodawcy, aby prawem do sądu 

objąć możliwie najszerszy zakres spraw. Z zasady demokratycznego państwa prawnego 

wynika zaś dyrektywa interpretacyjna zakazująca zawężającej wykładni prawa do sądu. 

Konstytucja wprowadza więc domniemanie drogi sądowej. Nie oznacza to jednak, że 

wszelkie ograniczenia sądowej ochrony praw jednostki są niedopuszczalne. Tę kwestię 

należy analizować w kontekście art. 77 ust. 2 Konstytucji, który wskazuje zakaz zamykania 

drogi sądowej. Regulacja ta jest jedną z podstawowych konstytucyjnych gwarancji prawa 

do sądu. Artykuł 77 ust. 2 Konstytucji należy rozumieć jako rozwinięcie art. 45 ust. 1 

Konstytucji (por. wyrok z 14 czerwca 1999 r., sygn. akt K. 11/98, OTK ZU nr 5/1999, 

poz. 97).  

Między postanowieniami art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 istnieje organiczna więź, a treść 

art. 77 ust. 2 stanowi dopełnienie konstytucyjnego prawa do sądu (por. wyrok z 16 marca 

1999 r., sygn. akt SK 19/98, OTK ZU nr 3/1999, poz. 36; Z. Czeszejko-Sochacki, Prawo do 

sądu w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, "Państwo i Prawo" z. 11-12/1997). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Milicja
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82u%C5%BCba_Bezpiecze%C5%84stwa_(PRL)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Socjalistycznych_Republik_Radzieckich
https://pl.wikipedia.org/wiki/1949

