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Słowo „kryminalistyka” znane było już XIX-wiecznej polszczyźnie 
i znaczyło zbiór czy też ogół spraw kryminalnych, czyli przestępnych, albo 
mówiąc inaczej była to kazuistyka kryminalna. W tym znaczeniu słowa 
tego użył na przykład Henryk Emanuel Glucksberg (1802–1870), który 
pod pseudonimem E. Feliks Górski opublikował w 1849 r. „Czarną księgę 
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– zbiór najciekawszych procesów kryminalnych dawniejszych i nowszych 
czasów” (Górski 1959).

Nazwa „kryminalistyka” nabrała innego znaczenia, gdy stała się nazwą 
dyscypliny naukowej i poświęcono jej katedrę uniwersytecką. Stało się 
to na przełomie XIX i XX w. w Austro-Węgrzech. W 1893 r. Hans Gross 
(1847–1915), były sędzia śledczy, a następnie profesor prawa karnego ko-
lejno na uniwersytetach w Czerniowcach, Pradze a od 1905 r. na Uniwer-
sytecie Karola Franciszka w Grazu, opublikował swój słynny podręcznik 
dla sędziów śledczych pod tytułem „Handbuch für  Untersuchungsrichter, 
Polizeibeamte, Gendermen u.s.w” („Podręcznik dla sędziów śledczych, 
urzędników policyjnych, żandarmów i temu podobnych”) (Gross 1893). 
W jednym z kolejnych wydań tego podręcznika Gross do tytułu dodał pod-
tytuł „als System der Kriminalistik”. Warto odnotować, że angielskie wy-
danie podręcznika Grossa, które ukazało się w 1907 r. miało tytuł: „Crimi-
nal Investigation. Textbook for Magistrates, Police  Officers” (dosłownie: 
Śledztwo kryminalne. Podręcznik dla sędziów (urzędników sądowych), 
funkcjonariuszy policji).

W 1901 r. ukazała się inna ważna pozycja Grossa, „Enzyklopedie der 
Kriminalistik” (Gross 1901).

Od 1898 r., H. Gross wraz z F. C. W Voglem z Lipska zaczęli wydawać, 
ukazujące się do dziś, pod nieco zmienionym tytułem (por. niżej) presti-
żowe czasopismo „Archiv für Kriminal-Antropologie und Kriminalistik”. 
Należy przypomnieć, że w końcu XIX w., za sprawą Lombrosa i jego po-
dejścia do fenomenu przestępstwa, „antropologią kryminalną” nazywa-
no kryminologię w ujęciu pozytywistycznym, w odmianie indywidual-
nej (w przeciwieństwie do odmiany socjologicznej, czy multikauzalnej). 

W 1912 r. na Uniwersytecie Karola Franciszka w Grazu utworzono 
dla Grossa katedrę kryminalistyki (k.u.k. Kriminalistischen Institutes an 
der Uniwersität Graz). Była to pierwsza w świecie placówka o tej nazwie 
(Bachhiesl 2012, Kocher 2012). Tak więc od 1912 r. kryminalistyka stała 
się dyscyplina akademicką. 

Dziś mało kto zastanawia się jak Gross pojmował kryminalistykę. 
Przede wszystkim warto zwrócić uwagę, że Gross nazwy „kryminalisty-
ka” i „kryminologia” często traktował zmiennie. Dla Grossa kryminolo-
gia była mniej więcej odpowiednikiem „Strafrechtswissenschaft”, którą to 
nazwę wprowadził Franz von Liszt, a rozumiał przez nią empiryczne, czy 
też przyrodnicze nauki penalne, będące dopełnieniem dogmatycznych nauk 
penalnych (Widacki 2013). W tak szeroko pojętej kryminologii, kryminali-
styka była jednym z jej składników. 
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Warto też wspomnieć, że Hans Gross, niewątpliwy pionier krymina-
listyki jest równocześnie zaliczany do pionierów kryminologii, na równi 
z Lombrosą, Garofalo, Ferrim, Goringiem, czy Bongerem (Grassberger 
1960). Przy takim podejściu, kryminalistyka była pewnym fragmentem 
kryminologii, zajmującym się fenomenem przestępstwa od strony śladów 
jakie pozostawia przestępca, jakie stosuje modus operandi itp. O ile kry-
minologia w tym ujęciu była nauką teoretyczną i tylko jako taka mogąca 
mieć wpływ na prawo karne czy politykę kryminalną, to kryminalistyka 
była nauką praktyczną, pomagającą wykryć sprawcę przestępstwa i udo-
wodnić mu winę.

Gdyby przeanalizować, czego zdaje się od dawna nikt nie czynił, szcze-
gólnie w Polsce, zawartość „Podręcznika dla sędziów śledczych”. to łatwo 
się przekonać, że to co Gross nazywał kryminalistyką, obejmuje te elemen-
ty kryminologii, których znajomość może być przydatna sędziemu śledcze-
mu lub prowadzącemu śledztwo policjantowi. Są to informacje z zakresu 
symptomatologii przestępstw, w tym informacje o zachowaniach, zwycza-
jach przestępców, ich modus operandi itp.

Kolejnym składnikiem kryminalistyki w ujęciu Grossa, była wiedza 
o czynnościach śledczych, które sędzia śledczy, czy śledczy policjant musi 
wykonać osobiście. Są to przesłuchanie, przeprowadzenie oględzin, zabez-
pieczenie śladów, wykonywanie szkiców, spisywanie protokołu i w ogó-
le metodyka pracy śledczego. Ostatnią grupą zagadnień objętą podręczni-
kiem, a więc wchodzącą w zakres kryminalistyki w rozumieniu Grossa, 
było współdziałanie z biegłymi. Gross wymienia tu na pierwszym miejscu 
medyków sądowych, chemików, fizyków, mineralogów, botaników, grafo-
logów, specjalistów od balistyki.

Tych reprezentowanych przez biegłych dyscyplin Gross nie zaliczał do 
kryminalistyki. Są to w jego ujęciu wyraźnie odrębne od kryminalistyki 
dziedziny nauki lub wiedzy praktycznej. Niektóre z nich, jak na przykład 
medycyna sądowa od dawna miały już akademicki status i spory dorobek 
merytoryczny. Katedry medycyny sądowej w czasach Grossa istniały już 
od ponad 100 lat. Pierwsza taka katedra powstała w Paryżu jeszcze z koń-
cem XVIII w., nawet na prowincjonalnym w warunkach c.k. Monarchii 
Uniwersytecie Jagiellońskim. Katedra medycyny sądowej istniała już od 
1804 r. Od dawna wykonywano dla potrzeb procesu ekspertyzy grafolo-
giczne, a na rok przed ukazaniem się podręcznika Grossa, Anglik Francis 
Galton (1822–1911) opublikował swe dzieło „Finger-Print”, dając podwa-
liny ekspertyzie daktyloskopijnej. Przed granicznym rokiem 1893, ukazały 
się we Francji wszystkie podstawowe dzieła Alphonsa Bertillone, w szcze-
gólności „Service d’ identite judiciare” (1889), „De la reconstructions du 
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signalement antropometriquea au moyen de vêtement” (1892), czy „La 
photographie judiciare” (1890), a opisane w nich zasady identyfikacji an-
tropometrycznej, „portretu mówionego”, czy fotografii śledczej były już 
stosowane w praktyce. 

Zatem, tego wszystkiego, co dziś zaliczane bywa do tak zwanej „tech-
niki kryminalistycznej”, Gross do kryminalistyki nie zaliczał. Z metodolo-
gicznego punktu widzenia, kryminalistyka w ujęciu Grossa była zbiorem 
praktycznych, głównie opartych na doświadczeniu i aktualnej wiedzy kry-
minologicznej, zasad postępowania sędziego śledczego i urzędników śled-
czych, bardziej uporządkowana wiedzą praktyczną niż nauką w jej dzisiej-
szym rozumieniu, przy dzisiaj przyjętym paradygmacie.

To w niczym nie dyskredytuje ówczesnej kryminalistyki. Przecież 
w medycynie sądowej, bardziej zaawansowanej metodologicznie, będącej 
już od końca XVIII w. nauką akademicką, metoda kazuistyczna, polega-
jąca na opisywaniu poszczególnych przypadków z praktyki i próbach wy-
ciągania z tych opisów uogólnionych wniosków przez ponad 100 lat była 
w zasadzie jedyną. Dopiero pod koniec XIX w. pojawiły się pierwsze pra-
ce eksperymentalne (np. Hofmanna czy Wachholza) (Widacki 2012), a pa-
radygmat tej dyscypliny dopuszczał metodę kazuistyczną, na równi z eks-
perymentalną co najmniej do połowy XX w. (Jaegermann, Widacki 1986).

Jest rzeczą naturalną, że w początkach swego istnienia kryminalistyka 
zbyt zaawansowana metodologicznie nie była, a swe twierdzenie czerpała 
głównie z doświadczeń praktyki.

Do niedawna, nazwa „kryminalistyka” nie miała swego odpowiednika 
w języku angielskim. Niemieckie „der Kriminalistik” tłumaczono (i czę-
sto robi się tak do dziś) na „criminal investigation” (dosłownie „śledztwo 
karne”, „śledzenie przestępców”), gdy rzecz dotyczyła raczej praktyki lub 
na „criminology”, gdy chodziło a aspekty naukowe (np. gdy mówiono 
o placówkach naukowych z tego zakresu, o badaniach naukowych w tej 
sferze itp.). Jak wspomniano wyżej, „der Kriminalistik” w tytule dzieła 
Grossa wydawanego po angielsku w 1907 r. przetłumaczono właśnie na 
„Criminal investigation”. 

Nazwa „criminalistics” pojawiła się w języku angielskim stosunkowo 
późno i jest używana jedynie w literaturze fachowej, a zasadzie wcale w ję-
zyku potocznym. Nie zna tej nazwy większość słowników języka angiel-
skiego, wydawanych tak w USA jak i Wielkiej Brytanii.

Co więcej, nawet na gruncie języka angielskiego nazwa „criminalistics” 
bywa rozumiana rozmaicie. Jako ogół nauk sądowych (forensic sciences) 
i ich synonim, czyli „zastosowanie nauk przyrodniczych do wykrywania 
przestępstw” (O’Hara, Osterburg 1972), lub jako „wprowadzenie do nauk 
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sądowych” (Meloan i in. 1990), albo „suma metod naukowych i technik 
śledczych, a więc „zastosowanie nauk przyrodniczych do potrzeb stoso-
wania prawa”(James, Nordby 2003). Ale można też spotkać się z jeszcze 
innym ujęciem, wedle którego „criminalistics” to dyscyplina integrująca 
na wyższym, bardziej ogólnym poziomie wszystkie nauki sądowe, a więc 
meta-nauka nauk sądowych. Natomiast na poziomie praktycznym, eksperci 
są nimi tylko w wybranych dyscyplinach (np. balistyce, genetyce, daktylo-
skopii itd.) (Inman, Rudin 2001). 

Od XIX w. powstało wiele nauk, które mają w nazwie przymiotnik „fo-
rensic” (ang.), lub „forensische” (niem.) co na polski tłumaczymy niezbyt 
ściśle jako „sądowy”. Etymologia słowa „forensic” wywodzi to słowo od 
łacińskiego „forum”, czyli publiczny, państwowy, urzędowy.

Dziś mamy wyodrębnionych (przez określenie przedmiotu i metody ba-
dań) co najmniej kilkanaście nauk sądowych. Istotna ich część wyodrębniła 
się z medycyny sądowej (np. patologia sądowa, toksykologia sądowa, psy-
chiatria sądowa, serologia sądowa, genetyka sądowa). Część wyrosła z in-
nych, samodzielnych dyscyplin naukowych. wykorzystując ich osiągnięcia 
i dodając metodykę ich wykorzystania w celach sądowych. Tak z antro-
pologii wyodrębniła się antropologia sądowa, z chemii – chemia sądowa, 
z psychologii klinicznej, psychologia sądowa, z grafologii – grafologia są-
dowa, a z balistyki – balistyka sądowa. Są jednak takie dyscypliny, których 
zasadniczym i pierwotnym przeznaczeniem jest służenie śledztwu i proce-
sowi karnemu, dlatego nie potrzebują używać przymiotnika „sądowy” czy 
„sądowa”. Są to na przykład daktyloskopia, mechanoskopia, czy traseolo-
gia. W tym ujęciu nie ma jednak wątpliwości, że bez tego przymiotnika, 
należą one do rodziny nauk sądowych.

Jeśli więc „criminalistics” to synonim nauk sądowych (forensic scien-
ces), to jak łatwo zobaczyć, w zakres „criminalistics” wchodzi dokładnie 
to, czego Gross do kryminalistyki nie zaliczył. Nie wchodzi za to w za-
kres „criminalistics” (forensic sciences) problematyka przesłuchania czy 
okazania, a więc to, co stanowiło esencję kryminalistyki w ujęciu Grossa.

Problem jest jeszcze bardziej skomplikowany, albowiem pozostaje jesz-
cze kwestią, jaki jest stosunek nazw „kryminalistyka” i „kryminologia” 
oraz „kryminalistyka” i „nauki policyjne”.

Jak już wspomniano, nazwy „kryminalistyka” i „kryminologia” bywały 
i nadal bywają traktowane zamiennie. Dość wskazać na nazwę stowarzy-
szenia Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii, wyda-
jącego czasopismo Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii. Towa-
rzystwo to zrzesza głównie medyków sądowych i kryminalistyków, nie 
ma wśród jego członków kryminologów, podobnie jak nie ma ich wśród 
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redaktorów i autorów czasopisma. Nie jest to specyfika polska. Wspo-
mniane wyżej Archiw für Kriminal-Antropologie und Kriminalistik, któ-
rego wydawanie rozpoczął Hans Gross, ukazuje się do dziś w Niemczech 
pod tytułem „Archiw für Kriminologie” a w podtytule jest odnotowane, 
że jest poświęcone „sądowej fizyce, chemii i medycynie”. Prace krymino-
logiczne w dzisiejszym znaczeniu tego słowa, nie są w tym czasopiśmie 
publikowane.

Kryminologia współczesna zajmuje się trzema podstawowymi fenome-
nami, które bada, opisuje i wyjaśnia, a mianowicie przestępcę, przestęp-
stwo i przestępczość. Stosuje tu, w zależności od podejścia metody nauk 
społecznych, głownie socjologii lub metody nauk o człowieku, psychologii 
czy psychiatrii. Jest nauką teoretyczną, dającą podstawy dla działalności 
praktycznej w postaci polityki kryminalnej.

Kryminalistyka, tak czy inaczej pojęta, koncentruje się na śladach po-
zostawionych przez przestępcę i w tym zakresie jest niewątpliwie częścią 
kryminologii, ale także na metodach ich ujawniania, zabezpieczania, ba-
dania i wykorzystania w charakterze dowodu. Te ostatnie z kryminologią 
nic wspólnego nie mają. Jest nauką praktyczną, wypracowującą metody 
dla śledztwa i procesu dowodzenia.

To co w Polsce i większości państw Europy Środkowej i Wschodniej, 
a w szczególności w krajach byłego ZSRR. zaliczane jest do kryminalisty-
ki, w większości państw zachodnich jest rozdysponowane między nauki są-
dowe (technika kryminalistyczna), a nauki policyjne (taktyka kryminalna) 
(Konieczny 2012 ). Jest to także podział niejasny i nie bardzo konsekwen-
tny. O ile na przykład do nauk policyjnych można bez wątpienia przydzie-
lić czynności operacyjno-rozpoznawcze, registratury policyjne czy analizę 
kryminalną, o których u nas uczy się w ramach kryminalistyki, to gdzie do 
nauk sądowych czy do nauk policyjnych włączyć problematykę badań po-
ligraficznych? A co z taktyką przesłuchania? Czy da się zredukować tylko 
do psychologii sądowej? 

Fakt, że w 1976 r. na Uniwersytecie w Grazu zlikwidowano katedrę kry-
minalistyki, tę pierwszą w świecie, tworząc w jej miejsce muzeum krymi-
nalne (Hans Gross, Kriminalmuseum) o czymś jednak świadczy. Podob-
nie jak to, że na uniwersytetach amerykańskich i w Europie Zachodniej nie 
ma katedr kryminalistyki. Najwyraźniej uznano, że kryminalistyka w jej 
obecnym kształcie nie stanowi jednej dyscypliny naukowej, ale ich rozle-
gły kompleks. Wynikają z takiego założenia rozmaite konsekwencje prak-
tyczne. Nie może jedna osoba wykładać na poziomie akademickim całej 
kryminalistyki, jeśli ma to robić kompetentnie. Nie może jedna osoba na-



7Rozdział I. Przedmiot i zakres kryminalistyki

J. Widacki/J. Konieczny Nb. 5

pisać podręcznika akademickiego z kryminalistyki, a musi to zrobić zespół 
różnych specjalistów.

Uwzględniając to wszystko, co napisano wyżej, ale także uwzględ-
niając polską tradycję ostatnich kilkudziesięciu lat, do której przywią-
zanie środowisk naukowych i zawodowych z niezrozumiałych przyczyn 
okazało się bardzo silne, nie rezygnujemy z nazwy „kryminalistyka”. 
Traktujemy ją pewną całość wyodrębnioną z nauk sądowych i poli-
cyjnych. Na poziomie naukowym uważamy ją w przede wszystkim za 
meta-naukę wszystkich nauk sądowych, na poziomie dydaktycznym za 
wstęp do nauk sądowych, uzupełniamy ją tymi elementami nauk poli-
cyjnych, które tradycyjnie zaliczane były u nas (oraz w Europie Środ-
kowej i Wschodniej, czyli w krajach b. Związku Radzieckiego i b. blo-
ku wschodniego) do taktyki kryminalnej. 

Nie jest to zbyt konsekwentne, ale wynika z tradycyjnie ukształtowa-
nego programu studiów prawniczych i wspomnianego wyżej niezwykle 
silnego przywiązaniem środowiska do takiego właśnie kształtu i zawarto-
ści, bardziej przedmiotu studiów prawniczych niż dyscypliny naukowej.

Osoby uprawiające tak pojętą naukę kryminalistyki, mogą, a nawet po-
winny uprawiać także którąś ze szczegółowych nauk sądowych lub poli-
cyjnych. Bez tego istnieje uzasadniona obawa zupełnego oderwania się od 
realiów, budowania pseudoteorii, nie spełniających elementarnych, narzu-
conych metodologią nauk rygorów teorii naukowej, tworzenia dzieł bez 
żadnego znaczenia dla poszczególnych nauk sądowych i wątpliwego po-
żytku dla praktyki, jak to już miało u nas miejsce w przeszłości, w szcze-
gólności w latach 60., 70. i 80. XX w., a co jest niestety przez niektórych 
pracowników nauki kontynuowane do dziś. Większość autorów podręcz-
ników, przywiązując jak się wydaje ogromną wagę do definicji krymina-
listyki, definiuje ją jako naukę empiryczną, choć w ich własnym dorobku 
naukowym nie ma ani jednej pracy empirycznej, albo są takie nieliczne 
prace, ale gwałcące elementarne zasady metodologii nauk, a zatem zupeł-
nie bezwartościowe z naukowego punktu widzenia. Albo prace o co najwy-
żej popularnonaukowym charakterze, które ich autorzy uważają za mono-
grafie naukowe. Egzemplifikacja była by niezwykle łatwa, ale nie miejsce 
na nią w podręczniku. 

Nauki sądowe swe twierdzenia budują korzystając z trzech podstawo-
wych źródeł:
– analizy dorobku swej dyscypliny macierzystej pod kątem ich przydat-

ności dla praktyki śledczej lub sądowej;
– analizy praktyki śledczej;
– własnych badań eksperymentalnych.



8 Rozdział I. Przedmiot i zakres kryminalistyki

J. Widacki/J. KoniecznyNb. 6

Tak na przykład, już od XVI w. medycy powoływani byli regularnie do sądów 
w charakterze biegłych w sprawach zabójstw, uszkodzeń ciała, zgwałceń, spędzeń 
płodu. Przy rozpoznawaniu tych spraw służyli sądowi swą wiedzą, którą nazwaliby-
śmy dziś kliniczną. Z czasem, pod wpływem praktyki stawiającej im coraz to nowe 
zadania, medycy zmuszeni byli do opracowywania metod przydatnych w celach 
sądowych, a zupełnie nieprzydatnych w celach klinicznych. Tak np., gdy w 1691 r. 
biegły medyk Jan Schreyer stanął przed zadaniem odpowiedzenia na pytanie, czy 
dziecko urodziło się martwe, jak twierdziła matka, czy też żywe i dopiero zostało 
uduszone przez matkę, jak twierdził oskarżyciel. Schreyer zaproponował sądowi 
wykonanie tzw. próby płucnej. Znajomość medycyny pozwalała na przyjęcie, że 
jeśli dziecko urodziło się żywe, zaczerpnęło w pierwszym oddechu powietrza. za-
tem będzie się ono znajdowało w pęcherzykach płucnych. Jeśli dziecko urodziło 
się martwe, w jego płucach powietrza nie będzie. Schreyer zaproponował zatem, 
by wykonać sekcję zwłok dziecka, wyjąć płuca i położyć je na wodzie. Jeśli będą 
pływały po powierzchni, będzie znaczyło, że dziecko urodziło się żywe, jeśli za-
toną, będzie to potwierdzało tezę, że dziecko urodziło się martwe. Założenia me-
tody opierały się na wiedzy medycznej i klinicznej. Sama zaś metoda, niezwykle 
jak się okazało użyteczna dla celów sądowych (stosowana później w takich przy-
padkach rutynowo) dla celów klinicznych przydatna nie była. Można powiedzieć, 
że medycyna sądowa opracowując swoje metody zaczęła się oddzielać od medy-
cyny klinicznej.

Analiza praktyki śledczej polega najczęściej na badaniach akt postępowań 
 karnych lub innej dokumentacji, prowadzonej w celu ustalenia prawidłowości 
 stosowania różnych metod identyfikacji, ich użyteczności dla procesu, ograni-
czeń itp. Tak na przykład analiza akt spraw o zabójstwo pozwala na ustalenie ty-
powości czy atypowości przypadku, na powiązaniu modus operandi z osobowoś-
cią sprawcy itp.

Badania eksperymentalne w naukach sądowych zostały wprowadzone w dru-
giej połowie XIX w., najpierw w medycynie sądowej. W drodze eksperymentalnej 
odkryto na przykład mechanizm śmierci z utonięcia (Wachholz, Horoszkiewicz). 
Eksperymentalnie ustalano wartość diagnostyczną różnych metod identyfikacji itd.

Głównym celem praktyki nauk sądowych, wykorzystujących osiągnię-
cia tych nauk, opartych o nie, jest znalezienie sprawcy przestępstwa a na-
stępnie zebranie przeciw niemu przekonujących dowodów winy. Mówiąc 
najkrócej, celem jest sprawdzenie identyczności podejrzanego ze spraw-
cą. Ta identyfikacja, którą można by nazwać ostateczną, musi opierać się 
na rozmaitych identyfikacjach cząstkowych. Identyfikacjach osób, rzeczy 
i stanów. Identyfikuje się je na podstawie śladów jakie osoby, rzeczy lub 
stany pozostawiają po sobie. W tym sensie można powiedzieć, że nauki 
sądowe są kompleksem nauk o metodach identyfikacji na podstawie śla-
dów, prowadzonej głównie na potrzeby organów ścigania karnego i wy-
miaru sprawiedliwości. 

6 
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Istnieją także inne, uboczne wykorzystania kryminalistyki (nauk sądo-
wych). Jest to przede wszystkim proces cywilny lub gospodarczy (bada-
nia autentyczności dokumentów, w tym umów, testamentów, ocena wiary-
godności świadków itp.). Jest ona także szeroko wykorzystywana w pracy 
służb specjalnych (wywiadu, kontrwywiadu). Bywa wykorzystywana 
w muzealnictwie, archeologii czy historii. 

Kryminalistyka, podobnie jak wszystkie nauki sądowe jest przydatna 
wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z identyfikacją osoby lub rze-
czy na podstawie pozostawionych przez tę osobę lub rzecz śladów. Głów-
nym terenem zastosowań jest jednak walka z przestępczością polegająca na 
opracowywaniu skutecznych metod wykrywania przestępstw i ich spraw-
ców oraz skutecznych metod dowodzenia im winy.





Nb. 7–8J. Konieczny

Rozdział II. Pierwsze informacje 
o przestępstwie

Literatura zalecana: T. Hanausek, Kryminalistyka. Zarys wykładu, Kraków 
1996; B. Hołyst, Kryminalistyka, Warszawa 1996; J. Widacki, Kryminalistyka, 
Warszawa 1999; H. Skwarczyński, Postępowanie rejestrowe – nowy instrument 
procesowy w pracy organów ścigania, MoP 2003, Nr 14.

§ 1. Wprowadzenie

Organ ścigania podejmie akcję przeciwko przestępcy wówczas, gdy 
– w którymś momencie po raz pierwszy – otrzyma informację o popełnie-
niu przestępstwa. To oczywiste stwierdzenie jest jednak doniosłe, bo jego 
konsekwencje są skomplikowane prakseologicznie, a czasem prawnie, psy-
chologicznie i społecznie.

Państwo prawa w sposób naturalny troszczy się o drożność kanałów, 
przez które informacje o przestępstwach docierają do właściwych organów. 
Państwu zależy zatem na rozpoznawaniu i optymalizacji funkcjonowania 
owych kanałów w różnych segmentach życia publicznego. Warto jednak 
wskazać jako ważniejszy postulat optymalizacji, nie zaś maksymalizacji 
owej drożności, a granicą – dość trudno uchwytną – między tymi celami 
jest bariera oddzielająca państwo demokratyczne od policyjnego, z posęp-
nymi przykładami apologii wszechwiedzy rozmaitych służb w pań stwach 
autorytarnych.

§ 2. Wewnętrzne źródła organów ścigania

Każda służba policyjna jest zainteresowana uzyskiwaniem nowych in-
formacji o przestępstwach. Z jednej strony, owo poszerzanie wiedzy jest 
statutowym obowiązkiem służby, jest też, w pewnym sensie, racją legi-
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tymizującą jej istnienie. Z drugiej jednak strony, pewien „nadmiar” in-
formacji może spowodować dysfunkcję systemową organizacji policyjnej 
i uwiąd jej skuteczności, co w połączeniu z tendencją do unikania nad-
gorliwości, charakterystyczną dla struktur shierarchizowanych i biurokra-
tycznych, rodzi niejednokrotnie patologiczne mechanizmy ograniczające 
dopływ pierwszych informacji – zajmiemy się bliżej tym aspektem przy 
końcu rozdziału. Tym niemniej, własne źródła informacji organów ściga-
nia są wydajne i trudno je przecenić.

Wśród różnych form działań policyjnych wyróżnić można czynności 
administracyjno-porządkowe, czynności operacyjno-rozpoznawcze i do-
chodzeniowo-śledcze (przy czym te ostatnie realizowane są także przez 
np. prokuratury). Na czynności administracyjno-porządkowe składają 
się, by wymienić przykładowo: służba patrolowa, kontrola pojazdów, kon-
trola miejsc o złej sytuacji kryminologicznej (znanych, powiedzmy, jako 
przestępcze meliny) itp. Poprawnie zorganizowana służba patrolowa owo-
cuje świetnymi wynikami w gromadzeniu nieznanych dotąd informacji, 
to samo można powiedzieć o konsekwentnie i systematycznie prowadzo-
nej kontroli pojazdów. Nowych informacji o przestępstwach dostarczają 
też prowadzone już postępowania karne – tak może się zdarzyć, gdy 
np. przesłuchiwany podejrzany przyzna się do przestępstw dotychczas or-
ganowi ścigania nieznanych, lub w czasie przeszukania, gdy ujawnione zo-
staną przedmioty pochodzące ze zdarzeń tej ostatniej kategorii.

§ 3. Zawiadomienia o przestępstwie

Najliczniejszą grupę pierwszych informacji o przestępstwie stanowią 
zawiadomienia, wnoszone przez osoby fizyczne. Są to najczęściej osoby 
bezpośrednio pokrzywdzone przestępstwem lub ich bliscy, którzy zwy-
kle z własnej woli zgłaszają się do organów ścigania, w nadziei na ujęcie 
sprawcy, ukaranie go bądź odwrócenie skutków przestępstwa (np. odzy-
skanie skradzionego mienia), ze względu na formalne warunki uzyskania 
odszkodowania z tytułu ubezpieczenia, uwzględnienia strat w prowadzo-
nej działalności gospodarczej, a nieraz ze wszystkich tych powodów jed-
nocześnie. Osoby zgłaszają także pierwsze informacje o przestępstwie, bę-
dąc ich sprawcami. Mamy wówczas do czynienia z tzw. samooskarżeniem, 
następującym zwykle w sytuacji, gdy sprawca nie radzi sobie skutecznie ze 
stresem (czy raczej z kryzysem psychologicznym), będącym następstwem 
popełnionego czynu i/lub liczy na złagodzenie kary. Jak łatwo zgadnąć, 
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§ 4. Inne źródła
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w kontraście do wielkiej liczby zgłaszających się pokrzywdzonych, liczba 
prawdziwie samooskarżających się jest znikoma.

Wola przekazania pierwszej informacji o przestępstwie jest częściowo 
unormowana przepisami Kodeksu postępowania karnego. I tak, na każ dym, 
kto dowiedział się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, spoczy-
wa obowiązek zawiadomienia prokuratora lub Policji, przy czym w przy-
padku osoby fizycznej obowiązek ten ma charakter „społeczny” (art. 304 
§ 1 KPK), natomiast obowiązki wszystkich instytucji państwowych i sa-
morządowych idą znacznie dalej. Podmioty te obarczone są mianowi-
cie obowiązkiem złożenia zawiadomienia w sytuacjach, gdy „w związku 
z własną działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ścią-
ganego z urzędu”, co więcej, mają one także obowiązek wykonania przed 
przybyciem organu powołanego do ścigania przestępstw wszelkich nie-
zbędnych czynności, w celu uchronienia śladów i dowodów przed znisz-
czeniem lub zatarciem (art. 304 § 2 KPK).

W nurcie zawiadomień instytucjonalnych znajdują się także informa-
cje pochodzące od organów kontrolnych i inspekcyjnych, jak Najwyższa 
Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Państwowa Inspekcja Pra-
cy itd., a także wewnętrznych inspekcji działających np. w ministerstwach 
(również w Policji – taką jednostką jest w tej służbie Biuro Spraw We-
wnętrznych).

Istnieje jednak stosunkowo nieliczna kategoria najcięższych zbrodni, 
w przypadku których bezwzględny obowiązek zawiadomienia stosow-
nych władz obciąża każdego, a jego niedopełnienie zagrożone jest karą. 
Ściśle rzecz biorąc, prawny obowiązek niezwłocznego powiadomienia or-
ganu powołanego do ścigania przestępstw spoczywa na każdym, kto uzy-
skał wiarogodną wiadomość o dokonaniu, usiłowaniu lub przygotowaniu 
do popełnienia czynu określonego w art. 118, 127, 128, 130, 134, 140, 148, 
163, 166 lub 252 KK. Zagrożenie karne za niedopełnienie tego obowiązku 
przewiduje art. 240 KK.

§ 4. Inne źródła

Oprócz wymienionych grup źródeł wskazać jeszcze należy obszerną ka-
tegorię podmiotów i sytuacji, które zasilają informacyjnie organy ścigania, 
nieraz także o przestępstwach nowych. Niektóre z tych źródeł są oczywi-
ście zewnętrzne, pochodzące z nich wiadomości nie mają jednak charakte-
ru formalnego zawiadomienia o przestępstwie, inne zaś określić należało-
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by jako „mieszane”, stanowiąc rezultat działań policyjnych, połączonych 
z wysiłkiem społecznym.

Taką oczywiście zewnętrzną kategorią źródeł informacji są media, 
w warunkach demokratycznych kreowane wręcz na „czwartą władzę”. 
Doświadczenia polskie z ostatnich kilkunastu lat (a w starszych demokra-
cjach – znacznie wcześniejsze) pokazują jednoznacznie, iż – co najmniej 
– inspirująca rola materiałów prasowych, radiowych, telewizyjnych czy 
internetowych jest we wdrażaniu postępowań karnych bardzo znacząca. 
Co więcej, znane są przypadki gromadzenia informacji przez dziennika-
rzy w sposób bardziej sprawny niż zdarzało się to profesjonalnym urzęd-
nikom czy funkcjonariuszom. Materiały medialne nie powinny więc być 
lekceważone przez przedstawicieli organów ścigania, choć często w śro-
dowiskach policyjnych uwagi o pracy „na materiale gazetowym” brzmią 
jak obelga.

Od zarania istnienia policji jednym z istotnych źródeł informacji były 
i są doniesienia anonimowe, składane pisemnie lub ustnie (telefonicznie). 
Anonimy są badane: szacuje się prawdopodobieństwo opisanych w nich 
zdarzeń i użyteczność wykrywczą treści, potem ewentualnie sprawdza się 
fakty i, w zależności od wyników, podejmuje dalsze decyzje. Niejedno-
krotnie podejmowane są próby ustalenia tożsamości autora anonimu, nawet 
z zastosowaniem wysoce specjalistycznych metod. Szczególnym rodza-
jem doniesień anonimowych są zapowiedzi zamachów terrorystycznych, 
np. informacje o podłożeniu ładunku wybuchowego. Wtedy na ogół nie-
zwłocznie wdraża się procedury alarmowe, najwyższy priorytet uzyskuje 
neutralizacja zagrożenia i zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, zaś 
tożsamość autora anonimu schodzi chwilowo na dalszy plan. 

Nie zawsze jednak dążenie do ustalenia tożsamości autora anonimu 
bywa w ogóle celowe. W znakomicie funkcjonującym w wielu krajach 
(zwłaszcza w USA, gdzie został wymyślony w połowie lat 70. XX w.) sy-
stemie zwanym „Crime Stoppers”, angażującym policję, władze samo-
rządowe i społeczność lokalną, za naczelną i bezwyjątkową regułę przy-
jęto właśnie odstąpienie od wszelkich prób identyfikacji autora anonimu, 
wzmacniając ponadto motywację potencjalnych informatorów znaczącymi 
nagrodami pieniężnymi (które, w razie użyteczności przekazanej informa-
cji, wypłacane są w sposób uniemożliwiający policji dotarcie do informa-
tora). Nie wchodząc tu w szczegóły, warto tylko wspomnieć, że „Crime 
Stoppers” stał się nieocenionym źródłem pierwszych informacji (chociaż 
nie tylko, a nawet nie przede wszystkim) i jest uznawany za najskutecz-
niejszy z dotychczas opracowanych sposobów zwalczania przestępczości 
kryminalnej.
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Ważnym źródłem pierwszych informacji mogą być także mało, znane 
w Polsce, programy samoobrony społecznej, mające na celu nie tyle zwal-
czanie przestępczości kryminalnej, co raczej redukcję jej poziomu poprzez 
działania prewencyjne. Najbardziej znany z nich, stosowany od Australii 
po USA, określany trudno przetłumaczalnym zwrotem „neighbourhood 
 watch” polega na uwrażliwieniu społeczności lokalnej na zjawiska towarzy-
szące przestępczości kryminalnej. Dzięki uzyskanej przez obywateli wiedzy 
do policji trafiają informacje o zagrożeniach, formułowane z pewnym stop-
niem fachowości – jeśli zaś przestępstwo zostało już popełnione, wtedy ja-
kość informacji pierwszej jest wyższa niż przeciętnie (bo np. mieszkańców 
dzielnicy przeszkolono w zakresie podawania rysopisów).

W rozległej sferze gromadzenia przez policję informacji pierwszych 
znajduje się także obszar wymagający szczególnie subtelnych wysiłków 
ze strony funkcjonariuszy, wysiłków polegających na budowaniu tkanki 
powiązań ze społeczeństwem, zawsze z osobistą znajomością wybranych 
osób, gotowością do ich dowartościowania w postaci odwzajemnienia in-
formacji (oczywiście w granicach prawa) i zawsze w imię dobra wspólne-
go. Chodzi tu o umiejętne dotarcie do informacji znajdujących się w niefor-
malnych zasobach (po prostu: w głowach) członków lokalnych organizacji 
biznesowych, menedżerów bezpieczeństwa firm, działających na ulicach 
wolontariuszy pomagających bezdomnym, narkomanom czy prostytutkom, 
nauczycieli, osób obsługujących rozmaite „gorące linie”, prywatnych de-
tektywów itd. Rzecz nie w tym, by uczynić z tych ludzi policyjnych agen-
tów, rzecz w uzyskaniu informacji. W opisanych kontekstach jest to sztu-
ka szczególnie trudna.

§ 5. Tzw. śledztwo proaktywne

Wiele policji zagranicznych korzysta ze (spotykanego także w litera-
turze) pojęcia „śledztwa proaktywnego”, które ma skontrastować pewien 
zespół czynności ze śledztwem rozumianym tradycyjnie, zwanym „re-
aktywnym” lub „retroaktywnym”, czyli podejmowanym jako reakcja na 
popełnienie przestępstwa. Tymczasem „śledztwo proaktywne” polega na 
wdrożeniu czynności wykrywczych już w czasie popełniania przestępstwa, 
a nawet w czasie znacznie poprzedzającym jego popełnienie. Akcje tego 
typu podejmowane są wobec zwolnionych po odbyciu kary niebezpiecz-
nych recydywistów, co do których zachodzi znaczne prawdopodobieństwo 
powrotu do działalności przestępczej oraz co do potencjalnych sprawców 
najpoważniejszych przestępstw, zazwyczaj mieszczących się w kategoriach 
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zorganizowanej przestępczości międzynarodowej. Osoby wytypowane 
jako stanowiące zagrożenie są obserwowane, ogólnie: kontrolowane, z za-
chowaniem ścisłej tajności tego faktu. Wybór tych osób dokonywany jest 
suwerennie przez służby policyjne (oraz specjalne), na podstawie obowią-
zującego prawa i priorytetów politycznych z zakresu bezpieczeństwa pań-
stwa i ochrony porządku publicznego.

Należy wyraźnie podkreślić, że „śledztwo proaktywne” nie jest insty-
tucją prawa procesowego, lecz formą aktywności policyjnej, nie podlega 
więc rygorom procedury karnej ale rygorom wynikającym z przepisów re-
gulujących działania operacyjno-rozpoznawcze. Można je zakończyć bez 
konsekwencji karnych dla osób nim objętych, ale – jeśli sytuacja taktycz-
na i dowodowa na to pozwala – można je „normalnie” wszcząć. Do zalet 
„śledztwa proaktywnego” zalicza się także możliwość szerokiego pozyski-
wania informacji o nowych sposobach działania przestępców, o osobach 
zaangażowanych w te działania, a także możliwość stosowania kombinacji, 
prowadzących do przerwania nielegalnych działań. W Polsce za analogon 
„śledztwa proaktywnego” można uznać rozpracowanie operacyjne, jedną 
z procedur stosowanych w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych 
(zob. rozdz. IX).

Stosowanie „śledztwa proaktywnego” rozmywa i relatywizuje pojęcie 
pierwszych informacji o przestępstwie.

§ 6. Patologie

Każde z wymienionych źródeł i kanałów przepływu informacji narażo-
ne jest na różnorakie patologie i nie ma sensu ukrywanie ich istnienia. Do 
najważniejszych należą:
1) szczególnie przykre w odbiorze społecznym odmowy przyjęcia zawia-

domienia o przestępstwie. Zdarzają się czasem w niewielkich jednost-
kach Policji, a są szczególnie groźne, gdy obywatel nabiera przekona-
nia, że odmawiający funkcjonariusz kieruje się osobistym interesem, 
swoim lub kolegów. Zwykle za taką naganną postawą stoi obawa 
o „psucie” statystyki, na podstawie której dokonywana jest ocena pra-
cy jednostki;

2) powstrzymanie się od złożenia zawiadomienia przez władze przed-
siębiorstwa. Zaniechanie tego rodzaju może mieć przyczynę w po-
staci obawy o pogorszenie wizerunku fi rmy, a czasem obawy przed 
„wpuszczeniem” organów ścigania do wnętrza organizacji gospodar-
czej i ujawnienia niewygodnych faktów;
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3) powstrzymanie się od złożenia zawiadomienia przez osoby fi zyczne. 
Powodem może być brak wiary w skuteczność działań wykrywczych 
(więc „szkoda czasu”), chęć uniknięcia uciążliwości postępowania 
(„nie chcę włóczyć się po sądach”), obawa przed zemstą przestępcy 
(„wypuszczą go i mnie dopadnie”), obawa przed ujawnieniem niewy-
godnych informacji („nie chcę włazić w oczy glinom”), wystarczająca 
wiara w siebie („sam to załatwię”) itp.;

4) składanie fałszywych doniesień o popełnieniu przestępstwa (z zem sty, 
celem popełnienia przestępstwa asekuracyjnego, z powodu zaburzeń 
psychicznych). Z podobnych powodów umieszcza się fałszywe infor-
macje w anonimach (w tej kategorii ważnym motywem jest zawiść lub 
po prostu bezinteresowna agresja);

5) fałszywe samooskarżenia. Większości z nich dokonują osoby cho-
re psychicznie, zdarzają się jednak przestępcy, liczący na odwrócenie 
uwagi od cięższego przestępstwa (które popełnili), poddając się pro-
cedurze będącej następstwem przestępstwa lżejszego (które biorą na 
siebie). Czasem fałszywe samooskarżenie ma na celu osłonę kogoś in-
nego, a bywa i tak, że bezdomny woli spędzić zimę za kratami niż na 
ulicy;

6) konsekwencje niezbyt jasnej sytuacji prawnej lekarzy, na których aktu-
alne przepisy praktycznie nakładają obowiązek informowania organów 
ścigania tylko o zabójstwach, przestępstwa przeciwko zdrowiu lokali-
zując w „szarej strefi e” pomiędzy tajemnicą lekarską a obowiązkiem 
społecznym.

§ 7. Uwagi końcowe

Jeśli organ procesowy uzna, że zawiadomienie o przestępstwie wymaga 
uzupełnienia (z powodu np. deficytu informacji uzasadniających podejrze-
nie), wówczas może zażądać dokonania owego uzupełnienia w oznaczo-
nym, nie dłuższym niż 30 dni, czasie. Organ może też dokonać spraw-
dzenia faktów (czyli przeprowadzić czynności sprawdzające) w zakresie 
objętym zawiadomieniem (art. 307 KPK). W toku sprawdzania nie prze-
prowadza się czynności wymagających spisania protokołu (z wyjątkiem 
ewentualnie przesłuchania w charakterze świadka osoby zawiadamiającej 
o przestępstwie, spisania protokołu z przyjęcia zawiadomienia lub, gdy 
zachodzi taka potrzeba, wniosku o ściganie), nie przeprowadza się też do-
wodu z opinii biegłego. Rezultatem czynności sprawdzających jest decy-
zja (postanowienie) o wszczęciu lub odmowie wszczęcia postępowania.
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Z pojęciem pierwszych informacji o przestępstwie wiązać można także 
pewne konsekwencje postępowania rejestrowego, czyli dopuszczalności 
odstąpienia przez organ ścigania od czynności procesowych w sytuacji, 
gdy prognoza wykrycia sprawcy zgłaszanego przestępstwa jest pesymi-
styczna. Kwestie te regulowane są w art. 325f § 1 KPK, mówiącym że jeże-
li informacje zgromadzone na podstawie art. 307 § 1 lub art. 308 § 1 KPK 
lub na podstawie trwającego co najmniej 5 dni dochodzenia nie pozwalają 
przypuszczać, iż czynności procesowe doprowadzą do wykrycia sprawcy, 
można wydać postanowienie o umorzeniu postępowania i wpisaniu sprawy 
do rejestru przestępstw; oczywiście dotyczy to tylko niektórych, określo-
nych w ustawie, występków.

Wpisanie sprawy do rejestru przestępstw nie oznacza zapewnienia bez-
karności jego sprawcy, bo Policja zobowiązana jest do prowadzenia czyn-
ności operacyjno-rozpoznawczych, które, jak uczy doświadczenie, w wie-
lu przypadkach prowadzą do wykrycia sprawcy; postępowanie rejestrowe 
jest raczej przejawem realizmu i racjonalnym zastosowaniem zasady opty-
malizacji relacji koszt/efektywność w zwalczaniu przestępczości (w USA 
na przykład wprowadzono specjalną skalę punktową, na której szacuje się 
szanse wykrycia zgłaszanego przestępstwa i jeśli sprawa nie „uzyska” do-
statecznej liczby punktów, nie jest podejmowana).

Wprowadzenie postępowania rejestrowego również, przynajmniej 
w pewnym sensie, modyfikuje pojęcie „pierwszej informacji” o przestęp-
stwie, a ściślej – o możliwych konsekwencjach niektórych z nich.
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