
Dział X. Postępowania szczególne

Uwagi ogólne

1. Postępowaniami szczególnymi (zwanymi też niekiedy trybami szcze- 1
gólnymi) są postępowania, w ramach których rozstrzyga się o głównym
przedmiocie procesu, jednak w sposób odmienny niż określony w Dzia-
łach VII, VIII i IX. Postępowania szczególne zastępują zatem postępowanie
prowadzone w sposób określony w przepisach tych działów (por. D. Kala,
[w:] Bulsiewicz i in., Przebieg, s. 313; T. Grzegorczyk, [w:] Grzegorczyk,
Tylman, Polskie postępowanie, s. 807; zob. też A. R. Światłowski, Jedna czy
wiele procedur karnych. Z zagadnień wewnętrznego zróżnicowania form
postępowania karnego rozpoznawczego, Sopot 2008, s. 44; tenże, Metody
kształtowania poszczególnych postępowań, Kraków 2010, s. 373).

2. Przyjmuje się generalną zasadę, według której postępowanie toczy się 2
według przepisów ogólnych; postępowanie szczególne dopuszczalne jest je-
dynie wówczas, gdy stanowi tak przepis szczególny.

3. Postępowania uregulowane w Dziale X toczą się według przepisów 3
ogólnych, jednak z odrębnościami przewidzianymi w Rozdziałach 51, 52,
53 i 54a.

4. Postępowania szczególne przewidziane w Dziale X są postępowaniami 4
o zredukowanym formalizmie w stosunku do postępowania zwyczajnego
(por. K. Marszał, [w:] Marszał, Stachowiak, Zgryzek, Proces, s. 600). Ogólne
uzasadnienie dla dopuszczalności tych postępowań wiąże się z generalnie
mniejszą wagą czynów, których dotyczą (zob. K. Marszał, [w:] Marszał,
Stachowiak, Zgryzek, Proces, s. 601; A. Szczotka, Postępowania zreduko-
wane, s. 186).

5. Postępowania szczególne są – co do zasady – postępowaniami są- 5
dowymi. Nie ma szczególnych postępowań przygotowawczych. Do chwili
wejścia w życie noweli Nr 11 w Rozdziale 51 uregulowane było, obok
uproszczonego postępowania sądowego, także dochodzenie uproszczone.
Obecnie ustawodawca zrezygnował z dochodzenia uproszczonego, kierując
do sądowego postępowania uproszczonego wszystkie sprawy, w których pro-
wadzone było dochodzenie (art. 469). Ponadto, po wejściu w życie noweli
Nr 27, w Rozdziale 54a przewidziano namiastkę uproszczonego postępo-
wania przygotowawczego (nazwanego przez ustawodawcę dochodzeniem
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w niezbędnym zakresie – art. 517b § 3 zd. 1), z którego jednak wolno
było w ogóle zrezygnować. Ten stan rzeczy przetrwał do wejścia w życie
noweli Nr 52. Obecnie w art. 517c przewidziano zredukowanie dochodzenie,
które może być określone jako dochodzenie przyspieszone.

6. Poza Działem X uregulowane zostało także inne postępowanie, które6
należy zaliczyć do postępowań szczególnych, tj. postępowanie w sprawach
podlegających orzecznictwu sądów wojskowych (Dział XV).

7. Nowelą Nr 8 skreślono Rozdział 54, który normował postępowanie są-7
dowe w sprawach o wykroczenia, co było konsekwencją wejścia w życie
KPW, regulującego kompleksowo postępowanie w tych sprawach. Jeśli jed-
nak okoliczność, że czyn jest wykroczeniem ujawni się dopiero w toku
postępowania karnego i to po rozpoczęciu przewodu sądowego, sprawa
rozpoznawana jest nadal przez sąd, który stosuje wówczas przepisy KPW
(art. 400). Nawet jednak wówczas, gdy nastąpi to przed rozpoczęciem prze-
wodu sądowego, a sprawa rozpatrywana jest w postępowaniu karnym, nie
stanowi to podstawy do uchylenia orzeczenia (art. 439a). Por. uwagi do tego
przepisu.

8. Poza KPK uregulowane zostały cztery dalsze postępowania szczególne8
(postępowania pozakodeksowe, tak np. T. Grzegorczyk, [w:] Grzegorczyk,
Tylman, Polskie postępowanie, s. 809), zwane też postępowaniami odręb-
nymi (tak np. K. Marszał, [w:] Marszał, Stachowiak, Zgryzek, Proces, s. 601),
a to:
1) postępowanie w sprawach o wykroczenia (prowadzone na podstawie

ustawy z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykrocze-
nia, t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 ze zm.),

2) postępowanie w sprawach nieletnich (prowadzone na podstawie ustawy
z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, t.j. Dz.U.
z 2010 r. Nr 33, poz. 178 ze zm.),

3) postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe (pro-
wadzone według przepisów KPK, ale z odmiennościami uregulowanymi
w ustawie z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy, t.j. Dz.U. z 2007 r.
Nr 111, poz. 765 ze zm.),

4) postępowanie przed Trybunałem Stanu (prowadzone według ustawy
z 26.3.1982 r. o Trybunale Stanu, t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 925
ze zm.).

9. W pierwotnej redakcji kodeks nie przewidywał trybu przyspieszonego,9
znanego Kodeksowi postępowania karnego z 1969 r. (Rozdział 45 KPK
z 1969 r.), ale pewne elementy tego postępowania zostały początkowo wbu-
dowane w tryb uproszczony (por. np. art. 470 pkt 1 uchylony nowelą Nr 11,
czy art. 484 § 1 w brzmieniu pierwotnym). Zrezygnowano z nich wraz
z wejściem w życie noweli Nr 11. Wraz z wejściem w życie noweli Nr 27
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postępowanie przyspieszone powróciło do kodeksu, pomimo iż rezygnacja
z tego trybu postępowania wiązała się z zastrzeżeniami, według których
w postępowaniu tym oskarżony miał „zbyt ograniczone możliwości nale-
żytego przygotowania obrony i pozbawiony był prawa swobodnego wyboru
obrońcy. Postępowanie to często łączyło się z naruszeniem podstawowych
praw człowieka” (Nowe Kodeksy karne z uzasadnieniami, Warszawa 1997,
s. 437). W związku z wieloma zastrzeżeniami zgłaszanymi pod adresem tego
trybu (zob. np. R. A. Światłowski, Historia pewnej kompromitacji. O przy-
wróceniu trybu przyspieszonego w sprawach o przestępstwa, [w:] Problemy
penologii i praw człowieka na początku XXI stulecia. Księga poświęcona
pamięci Profesora Zbigniewa Hołdy, pod red. B. Stańdo-Kaweckiej, K. Kra-
jewskiego, Warszawa 2011, s. 251 wraz z cytowaną tam szeroko literaturą),
nowelą Nr 52 postępowanie przyspieszone znacząco przebudowano. Po raz
kolejny zreformowano tryb przyspieszony nowelą Nr 66, wprowadzając wła-
ściwie drugi, równoległy tryb przyspieszony.

10. Postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe 10
może toczyć się w trybie zwyczajnym, uproszczonym, mandatowym (Roz-
dział 15 KKS), po wejściu w życie noweli Nr 27 także przyspieszonym,
szczególnym postępowaniu inicjowanym dobrowolnym poddaniem się od-
powiedzialności (Rozdział 16 KKS), postępowaniu nakazowym (Dział V
KPK) oraz w postępowaniu w stosunku do nieobecnych (Dział VI KKS).
W sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe nie stosuje się przepi-
sów o postępowaniu z oskarżenia prywatnego (art. 113 § 2 KKS).

11. Postępowanie w sprawach o wykroczenia może toczyć się w trybie 11
zwyczajnym, jak też w trybie przyspieszonym (Rozdział 15 KPW), nakazo-
wym (Rozdział 16 KPW) oraz mandatowym (Rozdział 17 KPW). Szczegól-
nym postępowaniem jest też postępowanie w sprawach osób podlegających
orzecznictwu sądów wojskowych (Rozdział 14 KPW). W postępowaniu na-
kazowym stosuje się w zakresie wskazanym w art. 94 § 1 KPW przepisy
KPK dotyczące wyroku nakazowego.

Rozdział 51. Postępowanie uproszczone
Literatura: J. Bafia, Postępowanie uproszczone w KPK, Pal. 1971, Nr 1; E. Bień-
kowska, J. Skupiński, Ustawy karne z 10 maja 1985 r. w praktyce (na przykładzie
orzecznictwa sądów rejonowych), PiP 1988, Nr 2; W. Daszkiewicz, Oskarżyciel pu-
bliczny w postępowaniu uproszczonym, NP 1971, Nr 11; K. Eichstaedt: Postępowania
szczególne w polskim procesie karnym, Warszawa 2010; A. Gaberle, Zasada traf-
nej reakcji na przestępstwo a postępowanie uproszczone, przyspieszone i nakazowe,
[w:] Problemy kodyfikacji prawa karnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora
Mariana Cieślaka, Kraków 1993; tenże, Postępowania szczególne w Kodeksie postę-
powania karnego z 1997 r., Kraków 1998; H. Gajewska, Dopuszczalność stosowania
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trybu uproszczonego i przyspieszonego wobec oskarżonych o wątpliwej poczytalno-
ści, PiP 1982, Nr 10; J. Grajewski, Rodzaje sprzeciwów w postępowaniu karnym,
[w:] Współczesny polski proces karny. Księga ofiarowana Profesorowi Tadeuszowi
Nowakowi, pod red. S. Stachowiaka, Poznań 2002; T. Grzegorczyk, Akt oskarże-
nia w postępowaniu uproszczonym, Prok. i Pr. 1997, Nr 4; tenże, O przedłużaniu
dochodzenia uproszczonego w nowym KPK, Prok. i Pr. 1997, Nr 12; tenże, Wy-
dawanie wyroku na posiedzeniu w znowelizowanej procedurze karnej, PS 2003,
Nr 9; W. Grzeszczyk, Udział oskarżyciela publicznego w postępowaniu uproszczo-
nym przed sądem powiatowym, Prob. Praw. 1972, Nr 9; tenże, Skład sądu pierwszej
instancji w postępowaniu uproszczonym, Pal. 1973, Nr 2; tenże, Akt oskarżenia
w postępowaniu uproszczonym, NP 1973, Nr 10; tenże, Pozostawanie oskarżonego
na wolności jako przesłanka postępowania uproszczonego, Prob. Praw. 1974, Nr 2;
tenże, Rozpoznanie sprawy w czasie nieobecności oskarżonego na rozprawie głów-
nej w postępowaniu uproszczonym, cz. I, cz. II, Prob. Praw. 1979, Nr 2 i 3; tenże,
Tryby uproszczony i przyspieszony według ustawy z dnia 10.V.1985 r. o szcze-
gólnej odpowiedzialności karnej, Prob. Praw. 1985, Nr 8–9; tenże, Postępowanie
uproszczone według projektu Kodeksu postępowania karnego, Prob. Praw. 1990,
Nr 10–12; tenże, Postępowanie uproszczone według noweli do k.p.k., Prok. i Pr.
1995, Nr 11–12; tenże, Pozbawienie wolności jako szczególna przesłanka negatywna
postępowania uproszczonego, Prok. i Pr. 1998, Nr 9; tenże, Tryb uproszczony po
zmianie Kodeksu postępowania karnego, [w:] Aktualne problemy prawa i procesu
karnego. Księga ofiarowana Profesorowi Janowi Grajewskiemu, pod red. M. Płachty,
Gdańsk 2003; W. Grzeszczyk, S. Wyciszczak, Zmiany prawa karnego w zakresie po-
stępowań: uproszczonego, przyspieszonego i nakazowego, Prob. Praw. 1988, Nr 12;
L. Hochberg, Formy postępowania uproszczonego w procedurach karnych niektórych
państw zachodniej Europy. Badania prawnoporównawcze, ZN IBPS 1976, Nr 4;
Z. Jankowski, J. Michalski, Ustawa z dnia 10 maja 1985 r. o szczególnej odpo-
wiedzialności karnej. Komentarz, Warszawa 1985; Z. Jankowski, P. Piszczek, Tryb
uproszczony, przyspieszony, nakazowy. Komentarz, Warszawa 1988; W. Jasiński,
Skrócony akt oskarżenia, Prok. i Pr. 2007, Nr 6; tenże, Upraszczanie procesu karnego
a strasburski standard jego rzetelności. Uwagi na tle orzecznictwa Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka, [w:] Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa
Profesora Janusza Tylmana, pod red. T. Grzegorczyka, Warszawa 2011; D. Kala,
Tryby szczególne w kodeksie postępowania karnego w świetle poglądów prezento-
wanych w doktrynie i judykaturze, Toruń 2005; R. Kałwa, Kierunki uproszczenia
procedury karnej, Jur. 1999, Nr 12; J. Kościerzyński, Zatrzymanie lub tymczasowe
aresztowanie sprawcy przestępstwa ujętego na gorącym uczynku a dopuszczalność
rozpoznania sprawy w postępowaniu uproszczonym, Prok. i Pr. 2005, Nr 2; J. Ku-
drelek, Zawieszenie postępowania w szczególnych trybach procesu karnego a zasada
ciągłości, PPol. 2006, Nr 2; M. Kupiec, Niektóre problemy warunkowego umorzenia
postępowania karnego na posiedzeniu przed rozprawą na tle postępowań szczegól-
nych, [w:] Nowa kodyfikacja prawa karnego, pod red. L. Boguni, t. XI, Wrocław
2002; M. Leonieni, Prostota sprawy jako przesłanka trybu uproszczonego, Pal. 1983,
Nr 12; tenże, Udział oskarżyciela publicznego w rozprawie sądowej, prowadzonej
w trybie uproszczonym, Prob. Praw. 1983, Nr 8–9; tenże, Wyrok zaoczny w świe-
tle ustawy z 1969 r. i praktyki sądowej, ZN ASW 1984, Nr 37; tenże, Skład sądu
w trybie uproszczonym. Uwagi de lege lata i de lege ferenda, NP 1984, Nr 1; tenże,
Postępowanie odwoławcze w sprawach rozpoznawanych w trybie uproszczonym, NP
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1984, Nr 5; tenże, Szybkość postępowania sądowego w trybie uproszczonym de lege
lata i de lege ferenda, NP 1984, Nr 7–8; tenże, Szybkość uproszczonego postępo-
wania przygotowawczego de lege lata i de lege ferenda, Prob. Praw. 1984, Nr 6;
R. E. Masznicz, Przesłanki trybu uproszczonego w postępowaniu karnym, Prok. i Pr.
2004, Nr 3; K. Nowicki, A. Kochan, Wybrane problemy dotyczące postępowania
uproszczonego na tle zmian przepisów k.p.k. wprowadzonych nowelą z 10.1.2003 r.
(Dz.U. Nr 17, poz. 155), [w:] Nowa kodyfikacja prawa karnego, pod red. L. Boguni,
Wrocław 2005, t. XVIII; I. Nowikowski, Odwołalność sprzeciwów w Kodeksie postę-
powania karnego, Ann. UMCS, 1992, Nr 36; tenże, Kwestia częściowego cofnięcia
sprzeciwów w procesie karnym, [w:] Środki zaskarżenia w procesie karnym. Księga
pamiątkowa ku czci Profesora Zbigniewa Dody, pod red. A. Gaberle i S. Waltosia,
Kraków 2000; W. Organiściak, Z badań nad postępowaniami szczególnymi w prawie
karnym wojskowym Rzeczypospolitej szlacheckiej, ProbPK 2000, Nr 23; P. Pisz-
czek, Postępowanie uproszczone w polskim procesie karnym w latach 1929–1969,
BSP 1992, Nr 1; tenże, Postępowanie uproszczone w polskim procesie karnym.
Model kodeksowy, Olsztyn 2004; F. Prusak, Uprawnienia Wojsk Ochrony Pograni-
cza i Wojskowej Służby Wewnętrznej w procesie karnym, ZN ASW 1977, Nr 17;
W. Radecki, Status prawny służb i straży przyrodniczych, Prok. i Pr. 2001, Nr 9;
E. Skrętowicz, Wyrok zaoczny w polskim procesie karnym, ZN IBPS 1981, Nr 14;
tenże, Przyczynek do art. 422 § 6 k.p.k., Prok. i Pr. 1997, Nr 1; H. Skwarczyński,
Proceduralne aspekty udziału Straży Leśnej w sprawach o przestępstwa, CzKiNP
2006, Nr 1; T. Słaby, Wojska Ochrony Pogranicza. Pozycja prawna i zakres działania
procesowego, WSO Wojsk. Zmech. 1978; S. Stachowiak, Wyrok zaoczny w ujęciu
nowego Kodeksu postępowania karnego, [w:] Nowa kodyfikacja karna. Kodeks po-
stępowania karnego, Warszawa 1997, Nr 3; tenże, Sprzeciw przeciwko wyrokowi
zaocznemu w ujęciu nowego Kodeksu postępowania karnego, [w:] Nowe prawo
karne procesowe. Zagadnienia wybrane. Księga ku czci Profesora Wiesława Daszkie-
wicza, pod red. T. Nowaka, Poznań 1999; S. Stachowiak, P. Wiliński, B. Janusz-Pohl,
Zmiana kwalifikacji prawnej w toku postępowania karnego (jednolitość prawa kar-
nego), [w:] Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego. W świetle
kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji ich zmian, pod red. Z. Ćwiąkalskiego,
G. Artymiak, Warszawa 2009; B. Sygit, A. Ważny, Prowadzenie rozprawy w trybie
zwyczajnym pod nieobecność oskarżonego, [w:] Funkcje procesu karnego. Księga
jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana, pod red. T. Grzegorczyka, Warszawa 2011;
A. Szczotka, Postępowania zredukowane a konwencyjny standard rzetelnego pro-
cesu karnego, [w:] Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. XXIV, pod red. L. Boguni,
Wrocław 2009; A. Światłowski, Metody kształtowania poszczególnych postępowań
odmiennych od modelowego, [w:] Węzłowe problemy procesu karnego, pod red.
P. Hofmańskiego, Warszawa 2010; A. R. Światłowski, Jedna czy wiele procedur
karnych. Z zagadnień wewnętrznego zróżnicowania form postępowania karnego roz-
poznawczego, Sopot 2008; T. Świt, Postępowanie uproszczone w procesie karnym,
Warszawa 1972; J. Tylman, Koncepcje uproszczeń postępowania karnego, AUL 1995,
Nr 63; S. Waltoś, Postępowania szczególne w procesie karnym, Warszawa 1973;
M. Wieczorek, Zakres przedmiotowy postępowania uproszczonego w kodeksie po-
stępowania karnego, Prok. i Pr. 1999, Nr 6; P. Wiliński, P. Górecki, Instytucja świadka
incognito na tle postępowań szczególnych procesu karnego (wybrane zagadnienia),
[w:] Nauka wobec współczesnych zagadnień prawa karnego w Polsce. Księga pamiąt-
kowa ofiarowana Profesorowi Aleksandrowi Tobisowi, pod red. B. Janiszewskiego,
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Poznań 2004; K. Woźniewski, Kilka uwag na tle nowelizacji przepisów działu X
kodeksu postępowania karnego (postępowania szczególne), [w:] Problemy znoweli-
zowanej procedury karnej, pod red. Z. Sobolewskiego, G. Artymiak i Cz. P. Kłaka,
Kraków 2004; A. Ziębiński, Wyrok zaoczny w postępowaniu karnym, Pal. 2005,
Nr 5–6.

Przed Art. 468

1. Postępowanie uproszczone jest postępowaniem szczególnym pierw-1
szego stopnia, co wynika z tego, że w zakresie nieunormowanym w Roz-
dziale 51 stosuje się przepisy o postępowaniu zwyczajnym. To odróżnia
postępowanie uproszczone od innych trybów szczególnych przewidzianych
w Dziale X, w których stosuje się przepisy postępowania uproszczonego
z odrębnościami wynikającymi z Rozdziałów 52 i 53. Są więc trybami
szczególnymi drugiego stopnia (szerzej zob. S. Waltoś, Postępowania szcze-
gólne, s. 72; zob. również K. Marszał, [w:] Marszał, Stachowiak, Zgryzek,
Proces, s. 600; T. Grzegorczyk, [w:] Grzegorczyk, Tylman, Polskie postępo-
wanie, s. 810). Do dnia wejścia w życie noweli Nr 52 trybem szczególnym
pierwszego stopnia było – obok postępowania uproszczonego – także po-
stępowanie przyspieszone (art. 517a w brzmieniu poprzedzającym wejście
w życie tej noweli). Obecnie także w postępowaniu przyspieszonym stosuje
się w kwestiach nieuregulowanych przepisy o postępowaniu uproszczonym
(art. 517a).

2. Po wejściu w życie noweli Nr 11 w rozdziale niniejszym uregulowano2
jedynie sądowe postępowanie uproszczone. Skreślono zaś przepisy regu-
lujące uprzednio dochodzenie uproszczone (art. 470–474). Zob. uwagi do
tych przepisów; zob. również K. Nowicki, A. Kochan, Wybrane problemy
dotyczące postępowania uproszczonego, s. 171.

3. Zgodnie z art. 116 § 5 in fine KKS w postępowaniu w sprawach3
o wykroczenia skarbowe, które (co do zasady) toczy się według przepisów
o postępowaniu uproszczonym – nie stosuje się art. 325b–325d oraz art. 483.
Sens tego wyłączenia nie zmienił się, pomimo iż nowelą Nr 11 uchylono
art. 470 i 471.

Art. 468. [Przepisy o postępowaniu zwyczajnym]
W postępowaniu uproszczonym stosuje się przepisy o postępowaniu

zwyczajnym, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

1. Przepis zastąpił poprzednio obowiązujący art. 418 KPK z 1969 r. i sta-1
nowi jego dosłowne powtórzenie.
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2. Przepis określa subsydiarny charakter regulacji zawartej w Roz- 2
dziale 51, co oznacza, że przestępstwa podlegające temu trybowi mogą być
rozpoznawane w trybie postępowania zwyczajnego (por. T. Świt, Postępo-
wanie uproszczone, s. 565; R. A. Stefański, [w:] Bratoszewski i in., Kodeks,
t. III, s. 380). Przepisy Rozdziału 51 przewidują redukcję formalizmu od-
noszącą się do przyspieszenia postępowania głównego, rezygnacji z obo-
wiązkowego udziału stron na rozprawie, możliwości orzekania wyrokiem
zaocznym. W Rozdziale 51 nie przewidziano natomiast żadnych uprosz-
czeń odnoszących się do postępowania przygotowawczego i odwoławczego.
Zob. bliżej P. Piszczek, Postępowanie uproszczone. . .Model; P. Wiliński
i P. Górecki (Instytucja świadka incognito na tle postępowań szczególnych,
[w:] Nauka wobec współczesnych zagadnień prawa karnego, s. 244) wyra-
zili pogląd, zgodnie z którym w postępowaniu uproszczonym nie stosuje
się przepisów o świadku anonimowym, o czym przesądza kształt tego po-
stępowania, w którym funkcjonujące ograniczenia uprawnień oskarżonego,
zwłaszcza w zakresie prawa do obrony, nie mogą być interpretowane w spo-
sób rozszerzający. Zgadzając się co do istoty problemu, nie podzielamy tego
stanowiska, jako nie znajdującego uzasadnienia normatywnego.

Art. 469. [Zakres przedmiotowy]

§ 1. W trybie uproszczonym prowadzi się postępowanie w sprawach
o przestępstwa:
1) zagrożone karą nie przekraczającą 3 lat pozbawienia wolności,
2) przewidziane w art. 159, 189 § 1, art. 204 § 3, art. 207 § 1 i art. 262

§ 2 Kodeksu karnego,
3) przewidziane w art. 278 § 1, art. 279 § 1, art. 284 § 2, art. 286 § 1

i 2, art. 288 § 1, art. 289 § 1, art. 290 § 1 oraz w art. 291 § 1
Kodeksu karnego – jeżeli wartość przedmiotu przestępstwa albo szkoda
wyrządzona lub zamierzona nie przekracza dwudziestokrotnej wysokości
najniższego miesięcznego wynagrodzenia.

§ 2. Spośród spraw o przestępstwa wymienione w § 1 pkt 1 nie podlegają
rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym sprawy o przestępstwa określone
w Kodeksie karnym w art. 126 § 1 i 2, art. 140 § 3, art. 156 § 2, art. 161
§ 1 i 2, art. 165 § 2, art. 168, 206, 228 § 2, art. 229 § 2, art. 230, 231
§ 1 i 3, art. 233 § 1, art. 240 § 1, art. 252 § 3, art. 265 § 3, art. 271 § 2,
art. 302 i 304.

(tekst pierwotny)

Sąd rozpoznaje w trybie uproszczonym sprawy, w których było prowa-
dzone dochodzenie. Dokończenie postępowania przygotowawczego w formie
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śledztwa z przyczyn określonych w art. 325i § 1 nie stanowi przeszkody
w rozpoznaniu sprawy w trybie uproszczonym.

(zmiana od 1.7.2003 r., nowela Nr 11)

Sąd rozpoznaje w trybie uproszczonym sprawy, w których było pro-
wadzone dochodzenie.

(zmiana od 12.7.2007 r., nowela Nr 32)

1. Przepis początkowo zastąpił poprzednio obowiązujący art. 419 KPK1
z 1969 r. Zmiany uregulowania kwestii zakresu przedmiotowego trybu
uproszczonego wynikały przede wszystkim ze zmian przyjętych w Kodeksie
karnym, poza tym dotyczyły katalogu wyłączeń spod trybu uproszczonego,
który poprzednio obejmował nie tylko przestępstwa ujęte w KK, lecz także
w niektórych ustawach szczególnych (art. 419 § 2 pkt 2–4 KPK z 1969 r.).

2. Zmiana dokonana nowelą Nr 11 ma charakter zasadniczy. Ustawodawca1a
przyjął bowiem zupełnie inne kryterium wyodrębnienia spraw podlegają-
cych rozpoznaniu w trybie uproszczonym, które jest konsekwencją przyjęcia
założenia, że nie ma obecnie dochodzenia uproszczonego, natomiast do są-
dowego trybu uproszczonego trafiają sprawy, w których prowadzone było
dochodzenie. Nowelą Nr 32 skreślono zd. 2.

3. Przepis określa zakres przedmiotowy trybu uproszczonego. Zob.2
P. Piszczek, Postępowanie uproszczone. . .Model, s. 135.

4. Metoda, za pomocą której określono zakres spraw, w których prowadzi3
się postępowanie w trybie uproszczonym, polega na uzależnieniu trybu po-
stępowania sądowego od formy postępowania przygotowawczego. Przyjęto
zasadę, że sąd rozpoznaje sprawę w trybie uproszczonym, jeśli w sprawie
prowadzone było dochodzenie. O tym zaś, w których sprawach prowadzi się
dochodzenie, przesądzają przepisy Działu VII (art. 325b wykładany łącznie
z art. 309 i 325c). Wymaga podkreślenia to, że nakaz prowadzenia dochodze-
nia nie został zrelatywizowany – jak uprzednio – do kwalifikacji prawnej
zarzucanego oskarżonemu czynu, ale do tego, czy w sprawie faktycznie
prowadzone było dochodzenie; A. Światłowski, Jedna czy wiele proce-
dur karnych, s. 167, trafnie jednak zauważa, że postępowanie uproszczone
jest fakultatywne w tym znaczeniu, że mimo zajścia wszystkich przesła-
nek dochodzenia, można prowadzić w danej sprawie śledztwo. Jak wynika
z przepisów Działu VII, śledztwo może być prowadzone także w sprawach,
w których co do zasady prowadzi się dochodzenie (por. art. 309). Zob.
także post. z 30.4.2003 r., I KZP 10/03, OSNKW 2003, Nr 5–6, poz. 60
z aprobującą glosą K. Marszała i S. Kramarza, OSP 2004, Nr 6, s. 340 oraz
krytyczną Cz. P. Kłaka, IetA 2005, Nr 1, s. 173.
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5. Wykładnia a contrario zd. 1 komentowanego przepisu pozwala na 4
przyjęcie, że w sprawach, w których prowadzone było śledztwo, postępo-
wania uproszczonego nie prowadzi się. Od tej reguły, do chwili wejścia
w życie noweli Nr 32, przewidziany był jednak wyjątek zapisany w zd. 2
komentowanego przepisu. Jeżeli bowiem w sprawie prowadzone było śledz-
two z powodu niezakończenia dochodzenia w terminie trzech miesięcy
(art. 325i), okoliczność ta nie stanowi przeszkody w prowadzeniu postępo-
wania sądowego w trybie uproszczonym (zob. P. Piszczek, [w:] Kruszyński,
Wykład, s. 441). Normując to zagadnienie w ten sposób, ustawodawca usu-
nął przeszkodę, która blokowała w wielu sprawach możliwość prowadzenia
postępowania w trybie uproszczonym przed wejściem w życie noweli Nr 11.
Przyjmowano bowiem na tle art. 474 § 2, uchylonego tą nowelą, że określe-
nie „dalsze postępowanie” użyte w art. 474 § 2 zd. ostatnie, dotyczyło nie
tylko postępowania przygotowawczego, ale i postępowania sądowego (uchw.
SN z 15.4.1999 r., I KZP 11/99, OSNKW 1999, Nr 5–6, poz. 28 z glo-
sami krytycznymi J. Grajewskiego i J. Rogozińskiego, PS 1999, Nr 11–12,
s. 208; K. Grzegorczyka, Prok. i Pr. 1999, Nr 10, s. 85; M. Łukaszewicza,
Prok. i Pr. 1999, Nr 10, s. 92 i K. Marszała, PS 2000, Nr 5, s. 127 oraz takimi
uwagami R. A. Stefańskiego, Przegląd, WPP 2000, Nr 2, s. 132 i S. Zabłoc-
kiego, Przegląd, Pal. 1999, Nr 5–6, s. 175; podobne stanowisko zajął Sąd
Najwyższy w wyr. z 9.7.2002 r., III KKN 506/99, OSPriP 2003, Nr 7–8,
poz. 20). W krytycznych uwagach do wspomnianej uchwały podniesiono, że
brak jest dostatecznych racji, dla których przekroczenie dwumiesięcznego
terminu dochodzenia uproszczonego ma skutkować dla postępowania sądo-
wego koniecznością prowadzenia go w trybie zwyczajnym z uwagi m.in. na
to, że przepis art. 474 § 2 dotyczy tylko postępowania przygotowawczego,
a brak ogólnej regulacji, że sądowe postępowanie uproszczone może być
uruchomione jedynie wówczas, gdy postępowanie przygotowawcze toczyło
się w formie dochodzenia. Zob. także post. SN z 24.2.2006 r., I KZP 47/05,
R-OSNKW 2006, poz. 443 z aprobującymi uwagami R. A. Stefańskiego,
Przegląd, WPP 2007, Nr 2, s. 113. Dyskusja na ten temat utraciła aktual-
ność już po wejściu w życie noweli Nr 11; jest nieaktualna także po wejściu
w życie noweli Nr 32, mimo iż nowelą tą skreślono zd. 2 komentowanego
przepisu. Rzecz bowiem w tym, że obecnie przekroczenie terminu, w ja-
kim powinno być zakończone dochodzenie, nie powoduje „automatycznie”
przejęcia sprawy do śledztwa (art. 325i § 1 w brzmieniu określonym no-
welą Nr 32). Jeśli zaś prokurator zdecyduje się przejąć sprawę do śledztwa
(por. art. 309 pkt 5), to czyni to nie z powodu przekroczenia terminu, ale
z powodu zawiłości sprawy, która wyklucza nie tylko dochodzenie, ale także
możliwość rozpoznania sprawy w trybie uproszczonym.

6. Interpretując a contrario zd. 2 komentowanego przepisu, należy dojść 5
do wniosku, że prowadzenie śledztwa z jakichkolwiek przyczyn (np.
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z powodu wagi lub zawiłości sprawy – art. 309 pkt 5, albo z uwagi na
osobę sprawcy – art. 309 pkt 2 i 3) powoduje skierowanie sprawy do roz-
poznania w postępowaniu zwyczajnym, a nie uproszczonym. Tak trafnie
SN w uchw. z 25.3.2004 r., I KZP 1/04, OSNKW 2004, Nr 4, poz. 37
z aprobującą glosą J. Zagrodnika, OSP 2005, Nr 6, s. 335 oraz akceptu-
jącymi uwagami R. A. Stefańskiego, WPP 2005, Nr 2, s. 107. Zob. także
T. Grzegorczyk, Komentarz, s. 1169. Zob. również w tej kwestii post. SN
z 24.2.2006 r., I KZP 47/05, R-OSNKW 2006, poz. 443 z aprobującymi uwa-
gami R. A. Stefańskiego, Przegląd, WPP 2007, Nr 2, s. 113, który podnosi,
iż wyrażoną w komentowanym przepisie regułą jest rozpoznanie sprawy
w trybie uproszczonym jedynie wówczas, gdy postępowanie przygotowaw-
cze dokończone zostało w formie dochodzenia; wyr. SN z 5.7.2006 r., IV KK
216/06, R-OSNKW 2006, poz. 1327; post. SN z 10.9.2006 r., R-OSNKW
2006, poz. 1742; post. SN z 15.11.2006, II KK 135/06, R-OSNKW 2006,
poz. 2157.

7. Jeżeli postępowanie przygotowawcze zostało przeprowadzone w for-6
mie dochodzenia zamiast śledztwa (z powodu przyjęcia wadliwej kwali-
fikacji prawnej czy niedostrzeżenia negatywnych przesłanek dochodzenia –
art. 325c), to nie może to otwierać drogi do rozpoznania sprawy w postę-
powaniu uproszczonym, choć komentowany przepis zdaje się taką sytuację
dopuszczać (tak również P. Piszczek, Postępowanie uproszczone w polskim
procesie karnym. Model kodeksowy, Olsztyn 2004, s. 234). Należy jednak
przyjąć, że sąd nie może poprzez zastosowanie trybu uproszczonego sank-
cjonować nieprawidłowości wcześniejszej fazy postępowania. Jak bowiem
trafnie podkreśla T. Grzegorczyk (Komentarz 2003, s. 1224), drogę do postę-
powania w trybie uproszczonym otwiera jedynie „legalnie” przeprowadzone
dochodzenie, zaś kwestia owej legalności podlega badaniu przez sąd w try-
bie art. 339 przez pryzmat okoliczności wskazanej w § 3 pkt 3 tego przepisu.
Jak trafnie wywiódł SN w tezie pierwszej uchw. z 25.3.2004 r. (I KZP 43/03,
OSNKW 2004, Nr 4, poz. 36 z częściowo aprobującymi uwagami R. A. Ste-
fańskiego, Przegląd, WPP 2005, Nr 2, s. 111 oraz glosą M. Skwarcowa,
GSP 2005, Nr 1–2, s. 201; zob. również krytyczne uwagi K. Woźniewskiego,
Konwalidacja czynności procesowych w orzecznictwie Sądu Najwyższego
w latach 1970–2004, GSP 2005, t. XIV, s. 1174, a także aprobatę stanowi-
ska Sądu Najwyższego wyrażoną przez A. Błachnio-Parzych, H. Kuczyńską,
S. Żółtka, Przegląd, [w:] Interpretacja prawa międzynarodowego i unijnego
w sprawach karnych, Warszawa 2006, s. 234), sąd zobowiązany jest badać
przesłanki warunkujące dopuszczalność prowadzenia w danej sprawie po-
stępowania uproszczonego zarówno od strony formalnej (tj. korelację formy
prowadzonego w sprawie postępowania przygotowawczego ze wskazaniem
trybu postępowania sądowego), jak i od strony materialnej (czy postępowanie
przygotowawcze było legalne, tzn. odpowiadało wymogom ustawowym prze-
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widzianym dla danego rodzaju postępowania). Słusznie wywodzi w uzasad-
nieniu tej uchwały SN, że w wypadku stwierdzenia nieprawidłowości formy
postępowania przygotowawczego polegającej na przeprowadzeniu dochodze-
nia, pomimo iż konieczne było śledztwo, konieczne jest dokonanie zwrotu
sprawy prokuratorowi w celu usunięcia istotnych braków postępowania przy-
gotowawczego na podstawie art. 339 § 3 pkt 4, ponieważ niezachowanie
wymaganej prawem formy postępowania przygotowawczego stanowi taki
brak (tak również K. Nowicki, A. Kochan, Wybrane problemy dotyczące po-
stępowania uproszczonego, s. 177; wątpliwości odnośnie do stanowiska Sądu
Najwyższego zgłosił W. Grzeszczyk, Komentarz, s. 472, zdaniem którego
sąd powinien podjąć taką decyzję tylko wówczas, gdy ujawnione zostaną
jednocześnie istotne braki w zebranym materiale dowodowym). „Mecha-
niczna” zmiana trybu postępowania (art. 339 § 3 pkt 3) wchodzi w grę
jedynie wówczas, gdy błąd oskarżyciela ma charakter czysto formalny, to
jest wówczas, gdy po przeprowadzeniu śledztwa wskaże – jako właściwy –
tryb uproszczony, albo też gdy po prawidłowo (legalnie) przeprowadzonym
dochodzeniu wskaże w akcie oskarżenia, że sprawa podlega rozpoznaniu
w trybie zwyczajnym. Jeśli jednak do ujawnienia nieprawidłowości formy
postępowania przygotowawczego (polegającej na przeprowadzeniu docho-
dzenia zamiast wymaganego śledztwa) dojdzie już po rozpoczęciu przewodu
sądowego, sąd – nie mając już możliwości zwrotu sprawy prokuratorowi
(ustawodawca zrezygnował z takiej możliwości nowelą Nr 11; zob. nowe
brzmienie art. 397), powinien sprawę skierować do rozpoznania w trybie
zwyczajnym lub – jeśli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 483 –
rozpoznawać sprawę w dalszym ciągu zmieniając tryb na zwyczajny. W po-
wołanych wyżej uwagach do tego judykatu R. A. Stefański akceptuje, jak
wspomniano, pogląd Sądu Najwyższego, jednak wskazuje ponadto, że nie
jest on konsekwentny, skoro proponuje, by w razie braku podstaw do pro-
wadzenia postępowania uproszczonego rezygnować z tego trybu, jako że
charakteryzuje się on mniejszym stopniem gwarancyjności, i rozpoznawać
w dalszym ciągu sprawę w trybie zwyczajnym, zgodnie z art. 483. Zob.
również A. Zachuta (Reperkusje sądowe nowelizacji Kodeksu postępowania
karnego z 10.1.2003 r. – czyli o wątpliwościach i propozycjach ich likwida-
cji, PS 2004, Nr 9, s. 102), którego zdaniem interpretacja komentowanego
przepisu powinna być dokonywana z zachowaniem reguł wykładni systemo-
wej i funkcjonalnej.

8. W związku z wejściem w życie nowel Nr 11 i 32 na tle komentowa- 7
nego przepisu ujawniają się interesujące problemy intertemporalne. W chwili
wejścia w życie noweli Nr 11 pojawiało się mianowicie pytanie, w jakim
trybie powinien procedować sąd w sytuacji, gdy akt oskarżenia wpłynął do
sądu przed dniem wejścia w życie tej noweli w sprawie, w której przepro-
wadzono dochodzenie, natomiast według nowych przepisów w tej sprawie
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wymagane byłoby śledztwo (np. z powodu pozbawienia podejrzanego wol-
ności). Przepisy nie pozwalały na przyjęcie, iż sąd zobligowany jest w takiej
sytuacji do rozpoznania sprawy w postępowaniu zwyczajnym. Przeciwnie,
zgodnie z art. 6 noweli Nr 11 czynności procesowe dokonane przed jej
wejściem w życie są skuteczne, jeśli dokonano ich z zachowaniem przepi-
sów dotychczasowych. Zob. T. Grzegorczyk, Komentarz, s. 1169. Na takim
stanowisku stanął też SN w tezie drugiej cytowanej wyżej w Nb 6 uchw.
z 25.3.2004 r. (I KZP 43/03, OSNKW 2004, Nr 4, poz. 36). Zob. także
post. SN z 8.11.2005 r., IV KK 280/05, OSPriP 2006, Nr 5, poz. 24. Wejście
w życie noweli Nr 32 spowodowało pojawienie się innego jeszcze problemu.
Sprowadzić go można do pytania o to, co należy uczynić w sytuacji, gdy
w sprawie postępowanie przygotowawcze prowadzone w formie śledztwa
ukończone zostało wyłącznie z powodów określonych w art. 325i § 1 jesz-
cze przed wejściem w życie tej noweli, natomiast rozprawę główną w tej
sprawie rozpoczęto już po jej wejściu w życie. Kierując się regułami in-
tertemporalnymi zapisanymi w art. 6 i 7 noweli Nr 32, należy uznać, że
jeśli w sprawie dojdzie do zawieszenia postępowania lub jej odroczenia,
konieczne jest prowadzenie postępowania w trybie zwyczajnym. W trybie
zwyczajnym trzeba też prowadzić w takiej sytuacji ewentualne postępowa-
nie ponowne, rzecz jasna, jeśli w chwili wejścia w życie noweli Nr 32 nie
rozpoczęto jeszcze postępowania przed sądem I instancji, to powinno ono
toczyć się w trybie zwyczajnym (z uwagi na postępowanie przygotowaw-
cze przeprowadzone w formie śledztwa). Inna rzecz, że z uwagi na zmianę
dokonaną nowelą Nr 31 (przyjęcie w art. 28 § 1 reguły, że w trybie zwy-
czajnym sąd orzeka w I instancji w składzie jednego sędziego), naruszenie
reguł intertemporalnych w związku z wejściem w życie noweli Nr 32 nie
jest już tak znamienne skutkami, jak było to w przypadku noweli Nr 11
(por. art. 439 § 1 pkt 2).

9. Warto zauważyć, że w aktualnym stanie prawnym (odmiennie niż8
przed wejściem w życie noweli Nr 11) negatywne przesłanki dochodzenia
(art. 325c) nie są jednocześnie negatywnymi przesłankami postępowania
uproszczonego. Jeżeli zatem np. po wpłynięciu aktu oskarżenia ujawnione
zostaną nieznane uprzednio okoliczności, potwierdzające istnienie wątpli-
wości co do poczytalności oskarżonego (por. art. 325c pkt 2), sprawa
podlega rozpoznaniu w trybie uproszczonym. Podobnie zastosowanie wo-
bec oskarżonego (który nie został ujęty na gorącym uczynku) tymczasowego
aresztowania nie stoi na przeszkodzie kontynuowaniu postępowania w trybie
uproszczonym (por. art. 325c pkt 1).

10. W sprawach o wykroczenia skarbowe zawsze prowadzi się docho-9
dzenie (art. 152 zd. 1 KKS), a zatem przed sądem postępowanie zawsze
toczy się w trybie uproszczonym. Sytuacje, w których prowadzi się śledztwo
w sprawach o przestępstwa skarbowe, wymienia art. 151a § 1 KKS. W spra-
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wach tych w postępowaniu sądowym stosuje się tryb zwyczajny. Swoistością
postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe jest to, że przedłużenie
czasu dochodzenia nigdy nie prowadzi do przejęcia sprawy do śledztwa
(art. 153 § 2 KKS), w związku z czym regulacja zawarta w zd. 2 § 1
komentowanego przepisu jest w tym postępowaniu bezprzedmiotowa.

Art. 470. [Wyłączenia podmiotowe]

Postępowania uproszczonego nie stosuje się:
1) w stosunku do oskarżonego pozbawionego wolności w tej lub innej spra-

wie, chyba że zastosowano zatrzymanie lub tymczasowe aresztowanie
wobec ujętego na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem sprawcy
przestępstwa z art. 157 § 2 i 3, art. 191 § 1, art. 216 § 1 i 2, art. 217
§ 1, art. 257 i 288 § 2 Kodeksu karnego; przepisu art. 259 § 3 nie
stosuje się,

2) jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 79 § 1.
(tekst pierwotny)

(uchylony)
(zmiana od 1.7.2003 r., nowela Nr 11)

1. Pierwotnie przepis zastąpił poprzednio obowiązujący art. 420 KPK 1
z 1969 r. Różnił się jednak istotnie od swojego poprzednika. Mianowicie:
1) zakaz prowadzenia postępowania uproszczonego w stosunku do oskar-

żonego pozbawionego wolności nie miał charakteru bezwzględnego,
2) ustawodawca zrezygnował z wyłączenia trybu uproszczonego w sto-

sunku do recydywistów,
3) zmienił się zakres wyłączenia wynikającego z zaistnienia okoliczności

powodujących obronę obligatoryjną, uległ bowiem zmianie katalog tych
okoliczności (por. art. 70 § 1 KPK z 1969 r. i art. 79 § 1).

2. Przepis uchylony został nowelą Nr 11, co było konsekwencją rezygnacji 2
z dochodzenia uproszczonego jako odrębnej formy postępowania przygoto-
wawczego. Negatywne przesłanki trybu uproszczonego nim uregulowane
stały się negatywnymi przesłankami dochodzenia uregulowanego obecnie
w Rozdziale 36a (art. 325c). Zachodzi fundamentalna różnica pomiędzy tymi
przepisami. O ile bowiem art. 470 określał negatywne przesłanki całego
trybu uproszczonego (w tym dochodzenia uproszczonego), o tyle przepis
art. 325c dotyczy jedynie dochodzenia, nie zaś postępowania przed sądem.

3. Uchylenie komentowanego przepisu modyfikuje także kryteria podle- 3
głości spraw trybowi uproszczonemu w sprawach o przestępstwa skarbowe
(co do wykroczeń skarbowych zob. art. 116 § 5 i art. 117 § 2 KKS), co wy-
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nika z ogólnej reguły zapisanej w art. 113 § 1 KKS. W okresie od wejścia
w życie noweli Nr 11 do chwili nowelizacji KKS dostosowującej ten akt
prawny do otoczenia normatywnego wytworzonego tą nowelą (Nr 22) za-
chowywał jednak moc przepis art. 117 § 1 KKS w pierwotnym brzmieniu,
zgodnie z którym postępowania uproszczonego nie prowadziło się także
w razie popełnienia przestępstwa skarbowego w warunkach określonych
w art. 37 § 1 lub art. 38 § 2 KKS. Oznaczało to, że w razie zastosowania
tych ostatnich przepisów w sprawie o przestępstwo prowadzone było postę-
powanie w trybie zwyczajnym, pomimo iż postępowanie przygotowawcze
miało formę dochodzenia, a nie śledztwa. Po wejściu w życie noweli Nr 22
zagadnienie to uregulowane jest odmiennie. Przepis art. 151a KKS autono-
micznie określa sytuacje, w których w sprawach o przestępstwa skarbowe
prowadzone jest śledztwo, co powoduje, że sprawa trafia do trybu zwyczaj-
nego, a nie uproszczonego. W sprawach o wykroczenia skarbowe zawsze
prowadzi się dochodzenie, w związku z czym w sprawach tych nie wchodzi
w grę postępowanie zwyczajne przed sądem (por. art. 152 i art. 117 § 1
KKS).

Art. 471. [Organy uprawnione]

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z właściwymi ministrami okre-
śli, w drodze rozporządzenia, organy uprawnione obok Policji do pro-
wadzenia dochodzeń oraz organy uprawnione do wnoszenia i popierania
oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających roz-
poznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakres spraw zleconych
tym organom.

(tekst pierwotny)

(uchylony)
(uchylony od 1.7.2003 r., nowela Nr 11)

1. Z chwilą wejścia w życie Kodeksu postępowania karnego przepis za-1
stąpił poprzednio obowiązujący art. 421 KPK z 1969 r. O ile jednak art. 421
KPK z 1969 r. zawierał delegację dla Ministra Sprawiedliwości do wydania
stosownego rozporządzenia w porozumieniu z Prokuratorem Generalnym,
o tyle art. 471 upoważniał go do wydania tego rozporządzenia w porozumie-
niu z właściwymi ministrami. Treść delegacji ustawowej była analogiczna.

2. Przepis uchylony został z dniem wejścia w życie noweli Nr 11 z po-2
wodów wskazanych w Nb 2 do art. 470. Obecnie delegacja dla Ministra
Sprawiedliwości (i właściwych ministrów) do określenia w drodze rozpo-
rządzenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń
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oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed
sądem I instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu
uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom, zamiesz-
czona została w art. 325d w Rozdziale 36a poświęconym dochodzeniu. Na
podstawie tej delegacji wydane zostało rozp. MS z 13.6.2003 r. w sprawie
określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń
oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed
sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postę-
powaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom
(Dz.U. Nr 108, poz. 1019 ze zm.). Zob. uw. do art. 325d.

Art. 472. [Rola prokuratora]

§ 1. Organ prowadzący dochodzenie przesyła niezwłocznie prokuratorowi
odpis postanowienia o wszczęciu dochodzenia.

§ 2. Postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia oraz o jego umo-
rzeniu lub zawieszeniu wydaje prowadzący dochodzenie, a zatwierdza je
prokurator.

(tekst pierwotny)

(uchylony)
(uchylony od 1.7.2003 r., nowela Nr 11)

1. Pierwotnie przepis zastąpił częściowo art. 422 KPK z 1969 r., w takim 1
zakresie, w jakim określał on zagadnienia związane z wszczęciem docho-
dzenia uproszczonego. Unormowanie tej materii jest zasadniczo odmienne.
O ile bowiem art. 422 § 1 KPK z 1969 r. w ogóle nie wymagał zawiado-
mienia prokuratora o wszczęciu dochodzenia uproszczonego, o tyle art. 472
taki właśnie wymóg formułował, nakazując ponadto przedstawienie proku-
ratorowi postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania.

2. Przepis uchylony został z dniem wejścia w życie noweli Nr 11 z po- 2
wodów wskazanych w Nb 2 do art. 470. Obecnie zagadnienie uregulowane
poprzednio w art. 472 w odniesieniu do dochodzenia uproszczonego regu-
luje w odniesieniu do dochodzenia art. 325e. W dochodzeniu, odmiennie
jednak niż poprzednio w dochodzeniu uproszczonym, nie jest wymagane
powiadamianie prokuratora o jego wszczęciu. Zob. uw. do art. 325e.

Art. 473. [Uproszczenia w dochodzeniu]

§ 1. Nie jest wymagane sporządzenie postanowienia o przedstawieniu
zarzutów oraz wydanie postanowienia o zamknięciu dochodzenia, chyba że
podejrzany jest zatrzymany lub tymczasowo aresztowany.

17



Art. 474 Dział X. Postępowania szczególne

§ 2. Przesłuchanie osoby podejrzanej zaczyna się od powiadomienia jej
o treści zarzutu wpisanego do protokołu przesłuchania. Osobę tę od chwili
rozpoczęcia przesłuchania uważa się za podejrzanego.

§ 3. Podejrzanemu należy umożliwić przygotowanie się do obrony,
a zwłaszcza ustanowienie lub wyznaczenie obrońcy.

§ 4. Przepisu art. 307 § 4 nie stosuje się.
(tekst pierwotny)

(uchylony)
(uchylony od 1.7.2003 r., nowela Nr 11)

1. Z chwilą wejścia w życie Kodeksu postępowania karnego przepis § 11
częściowo zastąpił poprzednio obowiązujący dotychczas art. 422 § 1 KPK
z 1969 r., gdy chodzi o kwestie w nim unormowane. Istotna różnica po-
lega na tym, że uproszczenia dotyczące instytucji przedstawienia zarzutów
nie mogły być zastosowane, jeśli podejrzany był zatrzymany lub tymcza-
sowo aresztowany. Przepis § 2 był wiernym powtórzeniem art. 422 § 2 KPK
z 1969 r. Nowością był art. 473 § 3, a także jego § 4, którego racja bytu
związana była z odmiennym uregulowaniem kwestii powiadomienia proku-
ratora o wszczęciu dochodzenia uproszczonego.

2. Przepis uchylony został z dniem wejścia w życie noweli Nr 11 z po-2
wodów wskazanych w Nb 2 do art. 470. Zagadnienia nim uregulowane
odnoszące się do dochodzenia uproszczonego reguluje obecnie – w odnie-
sieniu do dochodzenia – art. 325g.

Art. 474. [Uproszczenia w dochodzeniu]

§ 1. Na wniosek podejrzanego lub obrońcy organ prowadzący dochodzenie
zaznajamia podejrzanego z materiałami ukończonego dochodzenia. O pra-
wie tym należy pouczyć podejrzanego podczas pierwszego przesłuchania.
Nie usprawiedliwione niestawiennictwo podejrzanego, który zgłosił wniosek
o zaznajomienie go z materiałami ukończonego dochodzenia, w terminie
wyznaczonym na dokonanie tej czynności, nie tamuje toku postępowania.

§ 2. Dochodzenie powinno być ukończone w ciągu miesiąca. Prokurator
może przedłużyć ten okres do 2 miesięcy; w razie niezakończenia dochodze-
nia we wskazanym terminie, dalsze postępowanie prowadzi się na zasadach
ogólnych.

§ 3. Prowadzący dochodzenie sporządza akt oskarżenia, chyba że proku-
rator sam to uczyni; akt oskarżenia może nie zawierać uzasadnienia.
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