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Krzysztof D ąbkiewicz 

Wniosek prokuratora o zastosowanie tymcza-
sowego aresztowania 

Streszczenie 

W niniejszym artykule przedstawiono analizę wymogów formalnych wnio-
sku prokuratora w przedmiocie zastosowania lub przedłuŜenia stosowania 
izolacyjnego środka zapobiegawczego. Uwzględniając orzecznictwo, poda-
no przykłady błędów w zakresie konstrukcji wniosków, jakie moŜna spotkać 
w codziennej praktyce. Ponadto, wskazano na zmiany, jakie w omawianym 
zakresie wynikają z najnowszego projektu nowelizacji przepisów kodeksu 
postępowania karnego.  

 
Orzekanie w przedmiocie zastosowania lub przedłuŜenia stosowania 

tymczasowego aresztowania następuje w toku postępowania incydentalne-
go. Nie powinno budzić wątpliwości, Ŝe uruchomienie postępowania 
w przedmiocie tymczasowego aresztowania jest ściśle powiązane z zasadą 
skargowości, która dotyczy zarówno wszczęcia postępowania przez sąd 
pierwszej instancji, jak równieŜ postępowania sądowego w kwestii incyden-
talnej1. Zgodnie ze sformułowaną w art. 14 k.p.k. zasadą skargowości, 
wszczęcie postępowania sądowego następuje na Ŝądanie uprawnionego 
oskarŜyciela lub innego uprawnionego podmiotu. Zdecydowana większość 
przedstawicieli doktryny opowiada się za szerokim rozumieniem skargi jako 
wniosku podmiotu bezpośrednio zainteresowanego rozstrzygnięciem 
o wszczęcie i przeprowadzenie stosownego postępowania2. W postępowa-
niu przygotowawczym skargą inicjującą postępowanie incydentalne w przed-

                                       
1  P. H o f m a ń s k i, E. S a d z i k, K. Z g r y z e k, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. I, 

Warszawa 2011, s. 151; S. W a l t o ś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2009, s. 277; 
J. T y l m a n, (w:) T. G r z e g o r c z y k, J. T y l m a n, Polskie postępowanie karne, Warszawa 
2009, s. 105; J. S k o r u p k a, W kwestii dostępu tymczasowo aresztowanego do wniosku 
w przedmiocie tymczasowego aresztowania oraz do akt sprawy w postępowaniu przygoto-
wawczym na marginesie orzeczeń sądów powszechnych, Palestra 2008, nr 7–8, s. 46. We-
dług S. S t a c h o w i a k a, zasada skargowości wiąŜe się z inicjowaniem stadium postępowa-
nia przed sądem pierwszej instancji i tylko co do zasadniczego przedmiotu procesu – Funkcje 
zasady skargowości w polskim procesie karnym, Poznań 1975, s. 13–14.  

2  M. C i e ś l a k, Polska procedura karna. Podstawowe załoŜenia teoretyczne, Warszawa 1971, 
s. 258; S. W a l t o ś, Proces…, s. 278; J. T y l m a n, (w:) T. G r z e g o r c z y k, J. T y l m a n, 
Polskie…, s. 105; K. M a r s z a ł, Proces karny, Katowice 1992, s. 58.  
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miocie stosowania lub przedłuŜenia tymczasowego aresztowania jest wnio-
sek prokuratora (art. 250 § 2 k.p.k. i art. 263 § 2 i 4 k.p.k.). W literaturze do-
minuje stanowisko, zgodnie z którym postępowanie incydentalne w przed-
miocie tymczasowego aresztowania uznawane jest za sprawę sądową3. Ak-
centuje się, Ŝe decyzja sądu w przedmiocie wniosku o zastosowanie lub 
przedłuŜenie stosowania tymczasowego aresztowania przybiera postać 
określonego rozstrzygnięcia, będącego konsekwencją sprawowania wymiaru 
sprawiedliwości4. Zarazem, przepisy Kodeksu postępowania karnego nie 
odnoszą czynności „rozstrzygania” li tylko i wyłącznie do „decydowania 
w przedmiocie głównego nurtu procesu karnego. Z pewnością nie tylko to 
znaczenie ustawodawca miał na uwadze w treści art. 2 § 2 czy art. 92 k.p.k., 
co przemawia za traktowaniem w kategorii rozstrzygnięć równieŜ decyzji 
o stosowaniu środków zapobiegawczych”5. Trafnie zatem zauwaŜa J. Sko-
rupka, Ŝe wniosek „o zastosowanie tymczasowego aresztowania inicjuje 
sprawę w jej konstytucyjnym znaczeniu”, zaś „art. 45 ust. 1 Konstytucji przy-
znaje prawo do sądu, rozumiane jako prawo do sądowego wymiaru spra-
wiedliwości, a więc merytorycznego rozstrzygnięcia o pociągnięciu do odpo-
wiedzialności karnej, bądź rozstrzygnięcia innej, w szerokim ujęciu sprawy”6. 
NaleŜy przy tym zwrócić uwagę na to, Ŝe uŜyty w art. 45 ust. 1 Konstytucji 
zwrot normatywny „sprawa” rozumiany jest przez Trybunał Konstytucyjny 
szeroko. W wyroku z dnia 10 maja 2000 r., sygn. I K 21/997, wskazano, Ŝe 
„podstawowe znaczenie dla określenia zakresu i pojemności prawa do sądu 
ma pojęcie «sprawy», której rozpatrzenia przez sąd moŜe Ŝądać uprawniony 
podmiot. Pojęcie to nie jest definiowane w przepisach konstytucyjnych ani 
teŜ nie spotyka się z jednoznacznym ujęciem w doktrynie i w orzecznictwie. 
Nie ulega wszak wątpliwości, Ŝe przedmiotowy zakres prawa do sądu musi 
być określany poprzez odniesienie do podstawowej funkcji sądów, stanowią-
cej według postanowień Konstytucji ich wyłączną kompetencję, którą jest, 
stosownie do art. 175 ust. 1 Konstytucji, sprawowanie wymiaru sprawiedli-
wości. Pojęcie sprawy na gruncie art. 45 ust. 1 Konstytucji wymaga z pew-
nością uwzględnienia szerszego kontekstu normatywnego. Wymaga przede 
                                       
3  P. K a r d a s, Standard rzetelnego procesu a prawo wglądu do akt sprawy w postępowaniu 

w przedmiocie tymczasowego aresztowania, czyli historia jednej nowelizacji, Prok. i Pr. 2010, 
nr 1–2, s. 107; t e n Ŝ e, Z problematyki dostępu do akt sprawy w postępowaniu w przedmio-
cie zastosowania tymczasowego aresztowania, CzPKiNP 2008, nr 2, s. 23–27; P. N o w a k, 
glosa do postanowienia Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 31 lipca 2007 r., sygn. 
II 1 Kz 144/07, CzPKiNP 2007, nr 2, s. 310; M. P a c y n a, DuŜe prawdopodobieństwo popeł-
nienia przestępstwa jako przesłanka stosowania środków zapobiegawczych CzPKiNP 2008, 
nr 2, s. 152–153.  

4 J. S k o r u p k a, W kwestii dostępu…, s. 46.  
5  M. R o g a c k a - R z e ź n i c k a, Zagadnienie jawności stosowania tymczasowego aresztowa-

nia, Prok. i Pr. 2009, nr 1, s. 54.  
6 J. S k o r u p k a, W kwestii dostępu…, s. 45.  
7 OTK ZU 2000, nr 4, poz. 109.  
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wszystkim podkreślenia, Ŝe jest to pojęcie – co najmniej w pewnej mierze – 
autonomiczne, którego nie moŜna objaśniać wyłącznie poprzez odniesienia 
do pojęcia sprawy funkcjonującego na tle poszczególnych gałęzi prawa: 
karnego, cywilnego czy administracyjnego. Wynika to z ogólnej zasady in-
terpretacyjnej, zgodnie z którą normy konstytucyjne muszą być traktowane 
jako punkt odniesienia dla oceny poszczególnych pojęć ustawowych, a nie 
odwrotnie. Przyjęcie innego załoŜenia musiałoby np. oznaczać, Ŝe wąskie 
ujęcie «sprawy» na tle poszczególnych gałęzi prawa, a więc wąskie ujęcie 
funkcji wymiaru sprawiedliwości, determinowałoby zakres gwarancji konsty-
tucyjnych i mogłoby skutecznie zablokować urzeczywistnienie prawa do są-
du. Kierowanie sprawy do sądu musi prowadzić do wymierzania sprawiedli-
wości, a więc do rozstrzygania o prawach danego podmiotu. Bez wątpienia 
do kategorii takich praw, o których rozstrzyga sąd sprawujący wymiar spra-
wiedliwości, naleŜą nie tylko te, które są objęte bezpośrednio gwarancjami 
konstytucyjnymi, ale takŜe wszelkie inne prawa, których istnienie wynika 
z całokształtu obowiązujących regulacji prawa materialnego”. Z kolei, w wy-
roku z dnia 12 maja 2003 r., sygn. SK 38/028, Trybunał Konstytucyjny pod-
kreślił, „iŜ od strony przedmiotowej zakres art. 45 ust. 1 Konstytucji jest wy-
znaczony szerokim pojęciem «sprawy», który to termin ma charakter auto-
nomiczny na tle ustawy zasadniczej (nie zaś wynikający z pojęcia «sprawy» 
definiowanego przez ustawy zwykłe, na uŜytek poszczególnych postępowań 
sądowych). Artykuł 45 Konstytucji obejmuje więc sobą wszelkie sytuacje, 
w których pojawia się konieczność rozstrzygania o prawach danego podmio-
tu”. W szeregu innych judykatów Trybunał Konstytucyjny, ustalając zakres 
omawianego pojęcia, wskazywał, Ŝe „urzeczywistnienie konstytucyjnych 
gwarancji prawa do sądu obejmuje wszelkie sytuacje – bez względu na 
szczegółowe regulacje proceduralne, w których pojawia się konieczność 
rozstrzygania o prawach danego podmiotu (w relacji do innych równorzęd-
nych podmiotów lub w relacji do władzy publicznej) – a jednocześnie natura 
tych stosunków prawnych wyklucza arbitralność rozstrzygania o sytuacji 
prawnej podmiotu przez drugą stronę tego stosunku”9.  

WyŜej zaznaczono, Ŝe postępowanie incydentalne w przedmiocie tym-
czasowego aresztowania inicjowane jest skargą w postaci wniosku prokura-
tora10. Kodeks postępowania karnego nie precyzuje wymogów, jakim winien 

                                       
8  OTK-A 2003, nr 5, poz. 38.  
9  Wyroki TK z dnia 6 grudnia 2004 r., sygn. SK 29/04, OTK-A 2004, nr 11, poz. 114; z dnia 

9 czerwca 1998 r., sygn. K 28/97, OTK ZU 1998, nr 4, poz. 50; z dnia 10 lipca 2000 r., sygn. 
SK 12/99, OTK ZU 2000, nr 5, poz. 143; z dnia 11 czerwca 2002 r., sygn. SK 5/02, OTK-A 
2002, nr 4, poz. 41.  

10 Przepisy k.p.k. nie przewidują moŜliwości złoŜenia wniosku bezpośrednio przez Policję. 
Stosownie do art. 244 § 4 in fine k.p.k. w razie istnienia podstaw, o których mowa w art. 258 
§ 1–3 k.p.k., Policja występuje do prokuratora w sprawie skierowania do sądu wniosku 
o tymczasowe aresztowanie.  
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odpowiadać wniosek o zastosowanie środka detencyjnego, pewne wska-
zówki w tym zakresie zawarte są natomiast w § 196 rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 r. – Regulamin wewnętrznego urzę-
dowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury11, który sta-
nowi, iŜ we wniosku o zastosowanie lub przedłuŜenie tymczasowego aresz-
towania wskazuje się dowody świadczące o popełnieniu przez podejrzanego 
zarzuconego mu przestępstwa oraz przytacza okoliczności, które przema-
wiają za koniecznością stosowania lub przedłuŜenia tego środka zapobie-
gawczego na podstawie prawnej powołanej we wniosku. W orzecznictwie 
trafnie podkreśla się, iŜ wniosek prokuratora w przedmiocie tymczasowego 
aresztowania jest dokumentem o szczególnym znaczeniu w procesie stoso-
wania i przedłuŜania środka detencyjnego, winien zatem spełniać określone 
warunki formalne i merytoryczne12.  

Nie ulega wątpliwości, iŜ wniosek prokuratora powinien odpowiadać wy-
mogom pisma procesowego wskazanym w art. 119 k.p.k., tj. oznaczać or-
gan, do którego jest skierowany, oraz wskazywać sprawę, której dotyczy, 
określać osobę podejrzanego, wskazywać czas, na jaki prokurator domaga 
się zastosowania środka detencyjnego13. Wniosek winien teŜ zawierać tzw. 
podstawę dowodową, a więc wskazywać dowody, które przemawiają o ist-
nieniu duŜego prawdopodobieństwa popełnienia czynu przez podejrzanego 
(podstawa ogólna), oraz wskazywać występowanie w danej sprawie co naj-
mniej jednej z podstaw szczególnych. Z uwagi na obowiązującą dyrektywę 
minimalizacji tymczasowego aresztowania (art. 257 § 1 k.p.k.), we wniosku 
prokurator powinien takŜe wskazać okoliczności uzasadniające konieczność 
stosowania najsurowszego środka zapobiegawczego. Do wniosku rzecznik 
oskarŜenia publicznego zobowiązany jest dołączyć równieŜ wyniki badania 
podejrzanego, które zostało zarządzone przez prokuratora, co ma miejsce 
w sytuacji gdy podejrzany powoływał się na zły stan zdrowia lub doznane 
obraŜenia ciała (§ 193 ust. 1 regulaminu w.u.p.j.p.). Zaaprobować naleŜy teŜ 
pogląd, Ŝe „wniosek prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowa-
nia winien odsyłać do odpowiednich kart w zakresie istnienia ogólnej prze-
słanki z art. 249 § 1 k.p.k., co zwłaszcza w sprawach o szerokim spektrum 
podmiotowo-przedmiotowym, będzie stanowiło dla sądu znaczne udogod-

                                       
11 Dz. U. z 2010 r., Nr 49, poz. 296; dalej jako regulamin w.u.p.j.p. 
12 Postanowienie SA we Wrocławiu z dnia 23 maja 2007 r., sygn. II AKz 239/07, KZS 2007, 

nr 9, poz. 63; M. P a c y n a, DuŜe prawdopodobieństwo…, s. 154–156.  
13 T. G r z e g o r c z y k, Kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym. Ko-

mentarz, Warszawa 2008. s. 555; K. E i c h s t a e d t, Czynności sądu w postępowaniu przy-
gotowawczym w polskim prawie karnym, Warszawa 2008, s. 60; J. I z y d o r c z y k, Wniosek 
prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania, (w:) Współczesny polski proces 
karny. Księga ofiarowana Prof. T. Nowakowi, pod red. S. S t a c h o w i a k a, Poznań 2002, 
s. 166; E. K u t e k, Wniosek prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania, (w:) 
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. XIX, Wrocław 2006, s. 214.  
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nienie w ocenie zasadności tego wniosku”14. Warto zwrócić uwagę na trafne 
wskazania ujęte w postanowieniu Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 
23 maja 2007 r., sygn. II AKz 239/0715, dotyczące warunków formalnych 
i merytorycznych wniosku prokuratora. W uzasadnieniu tego judykatu pod-
kreślono, iŜ domagając się zastosowania tymczasowego aresztowania, pro-
kurator ma bezwzględny obowiązek wykazania w sposób niebudzący wąt-
pliwości, Ŝe konieczne jest stosowanie tymczasowego aresztowania, ale 
w sytuacji, gdy w sprawie występuje kilku podejrzanych, powinien to uczynić 
nie zbiorczo co do wielu jednocześnie osób, lecz odnośnie do kaŜdego kon-
kretnego podejrzanego o popełnienie przestępstwa, bowiem to ta dana oso-
ba ma zostać pozbawiona wolności i to wobec niej muszą zaistnieć ku temu 
podstawy faktyczne i prawne. Ponadto, to na prokuratorze ciąŜy wykazanie, 
iŜ tymczasowe aresztowanie konkretnego podejrzanego znajduje uzasad-
nienie w dowodach stwarzających duŜe prawdopodobieństwo, Ŝe osoba ta 
popełniła zarzucone mu przestępstwo i wskazać te dowody. Bez wątpienie 
słuszne jest teŜ spostrzeŜenie tego sądu, Ŝe rozpoznanie wniosku wymaga 
dokonania uprzednio ustaleń faktycznych warunkujących ocenę jego zasad-
ności, a te mogą zostać oparte wyłącznie o dowody, stanowiące jedyne źró-
dło poznania procesowego. W przypadku „wpadkowego” postępowania – 
jakim jest postępowanie incydentalne w przedmiocie tymczasowego aresz-
towania – mają bowiem odpowiednie zastosowanie reguły właściwe dla po-
stępowania dowodowego, w tym równieŜ i te, które wypływają z zasady onus 
probandi. Materialny cięŜar udowodnienia sformułowanej we wniosku tezy 
o bezwzględnej konieczności stosowania tymczasowego aresztowania po-
dejrzanego obarcza prokuratora przedstawiającego wniosek sądowi, i nie 
moŜe zostać przerzucony na sąd, a nie udowodnienie tej tezy przed sądem 
prowadzi do przegrania procesu, w tym takŜe procesu wpadkowego 
w przedmiocie tymczasowego aresztowania. Na rzeczniku oskarŜenia pu-
blicznego spoczywa obowiązek wykazania, Ŝe istnieją nie tylko ogólna pod-
stawa stosowania środka zapobiegawczego, ale Ŝe istnieje co najmniej jed-
na szczegółowa podstawa stosowania tymczasowego aresztowania.  

Przedstawione wyŜej wymogi, jakie powinien spełniać wniosek prokurato-
ra w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania, w pełni odno-
szą się takŜe do wniosku w przedmiocie przedłuŜenia izolacyjnego środka 
zapobiegawczego. Warto jednak wskazać na te specyficzne warunki wnio-
sku, które immanentnie związane są z przedłuŜeniem środka detencyjnego. 
W orzecznictwie utrwalone jest stanowisko, Ŝe o ile w przypadku zastoso-
wania tymczasowego aresztowania decyduje istnienie oprócz podstawy 

                                       
14 T. W r ó b e l, Dostęp podejrzanego do akt sprawy w postępowaniu mającym za przedmiot 

tymczasowe aresztowanie na etapie przedjurysdykcyjnym procesu karnego – regulacja pol-
ska w świetle standardów europejskich, CzPKiNP 2008, nr 1, s. 172.  

15 LEX nr 271951.  
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ogólnej, takŜe występowanie szczególnych podstaw określonych w art. 258 
k.p.k., to w chwili podejmowania decyzji o przedłuŜeniu stosowania tego 
środka naleŜy ponadto wskazać, czy ze względu na szczególne okoliczności 
sprawy nie moŜna było ukończyć postępowania przygotowawczego w termi-
nie normatywnym wskazanym w art. 263 § 1 i 2 k.p.k.16. Niezbędnym ele-
mentem wniosku mającym przemawiać za jego zasadnością jest wykazanie, 
Ŝe postępowanie toczy się sprawnie i systematycznie gromadzone są dowo-
dy, które muszą zostać zabezpieczone dla sądu. ZauwaŜyć naleŜy, iŜ kon-
struując wniosek w przedmiocie przedłuŜenia tymczasowego aresztowania, 
nie wystarczy samo stwierdzenie, Ŝe zachodzi potrzeba zbierania kolejnych 
dowodów w kierunku wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy, a to 
z uwagi na wyjątkowy charakter przedłuŜenia izolacyjnego środka zapobie-
gawczego. Prokurator winien w sposób precyzyjny wskazać czynności nie-
zbędne do kontynuacji śledztwa dla realizacji celów wynikających z art. 297 
§ 1 k.p.k., mając skonkretyzowaną jego wizję. Nie wystarcza odwołanie się 
do ogólnikowych i mało konkretnych informacji typu „prowadzone są czyn-
ności zmierzające do uzyskania i utrwalenia dalszych dowodów”, „trwa gro-
madzenie i zabezpieczenie materiału dowodowego wskazującego na udział 
w przestępstwie innych osób działających wspólnie i w porozumieniu z po-
dejrzanymi w ramach zorganizowanej grupy przestępczej”, „weryfikowane są 
informacje uzyskiwane w drodze ustaleń operacyjnych policji”, „prowadzona 
jest szczegółowa analiza porównawcza niezwykle obszernej dokumentacji 
źródłowej”, czy teŜ „zachodzi niezbędność przesłuchania świadka, czego nie 
moŜna było dokonać wcześniej” w sytuacji, gdy nie wiadomo nawet, jakiej 
okoliczności miałoby dotyczyć zeznanie świadka. Treść wniosku prokuratora 
domagającego się przedłuŜenia tymczasowego aresztowania winna przeko-
nać sąd, iŜ konieczność wykonania czynności procesowych, które z powo-
dów obiektywnych nie mogły być wcześniej zrealizowane, musi skutkować 
przedłoŜeniem tymczasowego aresztowania. Natomiast posłuŜenie się we 
wniosku ogólnikami, które nie wskazują, jakie to konkretne czynności proku-
rator zamierza przeprowadzić, uniemoŜliwia kontrolę sądu co do tego, czy 
czynności te nie mogły być przeprowadzone juŜ na wcześniejszym etapie 
postępowania. To nie sąd ma się domyślać, w jakim zakresie i kierunku bę-
dzie prowadzone śledztwo i jakie czynności naleŜałoby podjąć, ale obowiąz-
kiem prokuratora jest wykazanie, dlaczego śledztwo nie zostało zakończone, 
jakie czynności musi jeszcze podjąć i dlaczego ich nie zrealizował do tej po-
ry oraz dlaczego tylko tymczasowe aresztowanie moŜe zabezpieczyć tok 
tych czynności procesowych17.  

                                       
16 Postanowienia SN z dnia 15 stycznia 1999 r., sygn. WZ 3/99, OSNKW 1999, nr 3–4, 

poz. 19; z dnia 18 marca 2008 r., sygn. WZ 20/08, OSNwSK 2008, nr 1, poz. 684.  
17 Postanowienie SA w Lublinie z dnia 20 października 2006 r., sygn. II AKz 284/06, LEX 

nr 314829; postanowienia SA w Krakowie z dnia 18 stycznia 2006 r., sygn. II AKz 1/06, KZS 
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Konkludując, wniosek prokuratora o przedłuŜenie izolacyjnego środka 
zapobiegawczego musi odpowiadać wymaganiom formalnym pisma proce-
sowego wskazanym w art. 119 k.p.k. oraz zawierać wskazanie, Ŝe koniecz-
ne jest stosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego, 
a w przypadku gdy w sprawie występuje kilku podejrzanych, wykazanie to 
nie moŜe być zbiorcze co do wszystkich, lecz winno odnosić się do kaŜdej 
konkretnej osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa, bowiem to ta 
osoba ma zostać pozbawiona wolności i wobec niej muszą istnieć ku temu 
podstawy faktyczne i prawne. Wniosek musi precyzować, Ŝe stosowanie 
środka detencyjnego wobec konkretnego podejrzanego znajduje uzasadnie-
nie w dowodach stwarzających duŜe prawdopodobieństwo, Ŝe osoba ta po-
pełniła zarzucane jej przestępstwo i wskazywać te dowody lub co najmniej 
powoływać się na wcześniej złoŜony wniosek o zastosowanie tymczasowe-
go aresztowania oraz poprzednie postanowienie sądu i tam wskazane do-
wody, oraz wskazywać nowo ujawnione okoliczności, które potwierdzają 
wcześniej formułowane prawdopodobieństwo sprawstwa i winy odnośnie 
zarzucanego podejrzanemu czynu względnie czynów. NiezaleŜnie od wyka-
zania podstawy dowodowej, niezbędnym elementem jest wykazanie, Ŝe ist-
nieje co najmniej jedna podstawa szczególna tymczasowego aresztowania 
określona w art. 258 k.p.k. NaleŜy jednak pamiętać, iŜ w razie oparcia wnio-
sku o podstawę skonkretyzowaną w art. 258 § 2 k.p.k. niewystarczające bę-
dzie samo odwołanie się do górnej granicy ustawowego zagroŜenia karą 
przewidzianego w przepisie części szczególnej Kodeksu karnego lub 
w ustawie szczególnej. Koniecznym będzie uzasadnienie na podstawie oko-
liczności konkretnej sprawy (podmiotowych i przedmiotowych) i uprawdopo-
dobnionych w stopniu, o jakim mowa w art. 249 k.p.k., Ŝe oskarŜonemu 
in concreto rzeczywiści grozi surowa kara. Prawidłowa interpretacja art. 258 
§ 2 k.p.k. i art. 259 § 2 k.p.k. prowadzi bowiem do wniosku, Ŝe w świetle tych 
przepisów zawsze konieczne jest prognozowanie kary jako negatywnej lub 
pozytywnej podstawy szczególnej zawartej w art. 258 § 2 k.p.k. Do niezbęd-
nych elementów wniosku naleŜy równieŜ zaliczyć wykazanie, Ŝe postępowa-
nie toczy się sprawnie, Ŝe systematycznie gromadzone są dowody, które 
muszą zostać niezbędnie zabezpieczone dla sądu, wskazanie planowanych 
i koniecznych do wykonania czynności dowodowych oraz procesowych, co 
pozwoli na ocenę, Ŝe nie ma zagroŜenia dla zakończenia postępowania 
w rozsądnym terminie (art. 2 § 1 pkt 4 k.p.k.). Wykazanie, Ŝe stosowanie 
tymczasowego aresztowania wobec konkretnego podejrzanego jest nadal 
konieczne dla zabezpieczenia prawidłowego toku procesu oraz Ŝe na tym 

                                                                                              

2006, nr 1, poz. 38; z dnia 2 września 2008 r., sygn. II AKz 445/08, KZS 2008, nr 9, poz. 29; 
postanowienia SA w Katowicach z dnia 9 stycznia 2002 r., sygn. II AKo 253/01, KZS 2002, 
nr 4, poz. 56; z dnia 26 października 2006 r., sygn. II AKp 332/06, LEX nr 216997; z dnia 
26 sierpnia 2009 r., sygn. II AKp 96/09, KZS 2010, nr 1, poz. 59.  
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etapie postępowania nadal zastąpienie najsurowszego środka zapobie-
gawczego innymi nieizolacyjnymi, takŜe stosowanymi łącznie środkami za-
pobiegawczymi nie dawałoby niezbędnej gwarancji, Ŝe podejrzany nie po-
dejmie prób ukrywania się, ucieczki, matactwa procesowego, oraz Ŝe będzie 
stawiał się na wezwania organu ścigania, a następnie na wezwania sądu. 
Dla skuteczności wniosku o przedłuŜenie tymczasowego aresztowania, nie-
zbędne jest, by wniosek ten zawierał równieŜ czasookres, na jaki prokurator 
wnosi o przedłuŜenie tymczasowego aresztowania, wynika to z faktu, iŜ sąd, 
przedłuŜając środek detencyjny, orzeka w granicach złoŜonego wniosku18.  

W literaturze przyjmuje się, Ŝe brak wskazanych wyŜej elementów nie 
pozbawia jednak wniosku skuteczności, albowiem to do sądu naleŜy osta-
tecznie decyzja, czy in concreto występują podstawa ogólna i podstawy 
szczególne stosowania tymczasowego aresztowania w stosunku do kon-
kretnej osoby19. NaleŜy jednak podzielić stanowisko K. Eichstaedta, Ŝe 
w praktyce mogą zdarzyć się braki wymagające skorzystania z trybu przewi-
dzianego w art. 120 k.p.k., np. w sytuacji, gdy we wniosku nie oznaczono 
osoby podejrzanego w sprawie wieloosobowej, gdy brak jest podpisu proku-
ratora pod wnioskiem, czy teŜ nie dołączono do wniosku akt prowadzonego 
postępowania przygotowawczego, co czyni niemoŜliwym rozpoznanie i oce-
nę zasadności wniosku w przedmiocie tymczasowego aresztowania20. Autor 
słusznie podkreślił, iŜ ze wskazanej moŜliwości naleŜy jednak korzystać 
z duŜą rozwagą, aby nie doprowadzić do zwolnienia osób pozostających 
pod zarzutem popełnienia bardzo powaŜnych przestępstw. Wszystko to wy-
maga zatem z jednej strony duŜej staranności prokuratora formułującego 
wniosek, z drugiej rozwagi prezesa sądu (przewodniczącego wydziału, upo-
waŜnionego sędziego – art. 93 § 1 k.p.k.) przy wykorzystywaniu instytucji 
określonej w art. 120 k.p.k.21. 

Z wnioskiem o przedłuŜenie stosowania tymczasowego aresztowania na-
leŜy wystąpić z jednoczesnym przesłaniem właściwemu sądowi akt sprawy, 
nie później niŜ 14 dni przed upływem dotychczas określonego terminu sto-
sowania tego środka. W piśmiennictwie podkreśla się, iŜ termin wskazany 
w art. 263 § 6 k.p.k. ma charakter instrukcyjny22, a jego przekroczenie nie 
wywołuje skutków prawnych, aczkolwiek, jak słusznie wskazano w orzecz-

                                       
18 Postanowienie SA we Wrocławiu z dnia 23 maja 2007 r., sygn. II AKz 239/07, LEX 

nr 271951; postanowienie SA w Katowicach z dnia 26 sierpnia 2009 r., sygn. II AKp 96/09, 
LEX nr 553829.  

19 T. G r z e g o r c z y k, Kodeks…, s. 555.  
20 K. E i c h s t a e d t, Czynności sądu…, s. 60–61.  
21 TamŜe, s. 61.  
22 P. H o f m a ń s k i, E. S a d z i k, K. Z g r y z e k, Kodeks…, t. I, s. 1498; K. B o r a t y ń s k a, (w:) 

K. B o r a t y ń s k a i in., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2009, s. 609; 
T. G r z e g o r c z y k, Kodeks…, s. 587.  
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nictwie23, spóźnione złoŜenie wniosku moŜe w konsekwencji spowodować 
zwolnienie tymczasowo aresztowanego, w przypadku gdy sąd, rozpoznając 
wniosek, nie był w stanie podjąć decyzji o uwzględnieniu wniosku przed 
upływem terminu aresztowania. Datą złoŜenia wniosku o przedłuŜenie sto-
sowania tymczasowego aresztowania jest data złoŜenia tego wniosku w biu-
rze podawczym sądu właściwego funkcjonalnie do podjęcia decyzji lub na-
dania go w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Z wnioskiem 
o przedłuŜenie okresu tymczasowego aresztowania moŜna wystąpić równieŜ 
i po upływie terminów z art. 263 § 2 lub 3 k.p.k.24. 

Kwestią wymagającą odrębnego rozwaŜenia jest dopuszczalność cofnię-
cia wniosku prokuratora o zastosowanie lub przedłuŜenie tymczasowego 
aresztowania. W piśmiennictwie moŜna wyróŜnić dwie grupy poglądów doty-
czących odwołalności czynności procesowych stron. Zwolennicy pierwszego 
stanowiska przyjmują, iŜ obowiązuje reguła, zgodnie z którą strona nie jest 
władna cofnąć swego oświadczenia procesowego, a występujące w tym za-
kresie wyjątki wyraźnie przewidziane są w k.p.k. Zaznaczają, Ŝe kaŜde 
oświadczenie procesowe jest ogniwem w łańcuchu czynności procesowych 
i moŜe pociągać za sobą inne czynności, w tym inne oświadczenia proceso-
we. Te oświadczenia składają się na konstrukcję procesu, której funkcjonal-
ność jest uzaleŜniona od ich stabilności. W konsekwencji odwołanie po-
szczególnych oświadczeń mogłoby doprowadzić do unicestwienia procesu. 
Za powyŜszym stanowiskiem ma równieŜ przemawiać wzgląd na poczucie 
bezpieczeństwa uczestników procesu25. Pogląd taki prezentowany był rów-
nieŜ w judykaturze – m.in. w uchwale z dnia 27 kwietnia 2001 r., sygn. I KZP 
8/0126, w której Sąd NajwyŜszy wyraził zapatrywanie, Ŝe wniosek skazanego 
o warunkowe przedterminowe zwolnienie nie moŜe być skutecznie cofnięty 
i podlega rozpoznaniu. Zdecydowania większa jest grupa zwolenników sta-
nowiska, optującego na rzecz dopuszczalności cofnięcia czynności dokona-
nych przez stronę, przy czym poglądy te wypowiadane były jeszcze na grun-
cie k.k. z 1932 r. i 1969 r.27. Opowiadając się za dopuszczalnością odwołal-

                                       
23 Postanowienie SA w Krakowie z dnia 13 maja 2008 r., sygn. II AKz 240/08, KZS 2008, nr 7–8, 

poz. 59.  
24 Postanowienie SN z dnia 24 stycznia 1997 r., sygn. V KO 6/97, OSNKW 1997, nr 3–4, 

poz. 30. 
25 S. W a l t o ś, Proces…., s. 64.  
26 OSNKW 2001, nr 7–8, poz. 51; por. teŜ postanowienie SA we Wrocławiu z dnia 18 listopada 

1998 r., sygn. II AKz 125/98, LEX nr 35338; postanowienie SA w Katowicach z dnia 25 listo-
pada 1998 r., sygn. II AKo 347/98, OSP 2000, nr 2, poz. 28.  

27 I. N o w a k o w s k i, Odwołalność czynności procesowych stron w polskim procesie karnym, 
Lublin 2001, s. 57–58; M. H a u s w i r t, S. P o p o w e r, (w:) Encyklopedia podręczna prawa 
karnego, pod red. W. M a k o w s k i e g o, zeszyt 1 (A–E), s. 180–189; S. Ś l i w i ń s k i, Polski 
proces karny przed sądem powszechnym. Zasady ogólne, Warszawa 1948, s. 430; 
W. D a s z k i e w i c z, Przegląd orzecznictwa SN (prawo karne procesowe) za I półrocze 1975 r., 
PiP 1976, nr 4, s. 129; A. F e r e n c, Rewizja strony w procesie karnym, Warszawa 1979, s. 25; 
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ności czynności, podnoszono, Ŝe oświadczenia woli uczestników procesu 
mogą być cofnięte do czasu ich załatwienia, o ile ustawa nie wprowadza 
Ŝadnych ograniczeń w tym zakresie. Najpełniejszą argumentację – trafną – 
na rzecz poparcia tezy o dopuszczalności odwołalności czynności proceso-
wych stron przedstawił I. Nowikowski, który podniósł, Ŝe brak ogólnego 
przepisu w k.p.k., statuującego regułę odwołalności, nie stanowi przeszkody 
do przyjęcia owej reguły w odniesieniu do czynności procesowych stron. 
Kwestię odwołalności tych czynności naleŜy bowiem łączyć z fakultatywno-
ścią jej dokonania przez stronę oraz z zasadą kontradyktoryjności. Jednym z 
warunków kontradyktoryjności jest istnienie niezbędnego minimum dyspozy-
cyjności stron w procesie, co jest rozumiane jako prawo stron do wpływania 
swym zachowaniem na przebieg i wynik procesu. Dynamiczny charakter 
procesu zmusza strony do ustosunkowania się do zmieniającej się sytuacji 
procesowej. Nie da się wykluczyć sytuacji, Ŝe czynności dokonane wcześniej 
mogły wynikać z błędnego rozeznania sytuacji faktycznej czy prawnej, a sam 
błąd mógł być zawiniony przez stronę lub stanowić wynik zachowania się 
innego uczestnika procesu. Koniecznym jest zatem istnienie środka umoŜli-
wiającego zmianę swego pierwotnego oświadczenia woli w nowej sytuacji 
procesowej, którym to jest m.in. uprawnienie do odwołalności czynności28. 
WyŜej wskazany pogląd prezentowany był takŜe w orzecznictwie29. Nie ule-
ga wątpliwości, Ŝe wniosek prokuratora w przedmiocie zastosowania lub 
przedłuŜenia tymczasowego aresztowania stanowi oświadczenie woli, bez-
sprzecznie naleŜy zatem przyjąć, Ŝe moŜliwe jest jego cofnięcie. Przed od-
wołanie naleŜy rozumieć „działanie podmiotu bezpośrednio zainteresowane-
go wynikiem postępowania, realizującego procesowe uprawnienie do całko-
witego lub częściowego i definitywnego pozbawienia własnej czynności pro-
cesowej jej skuteczności prawnej przez swe następcze, jednostronne ustne 
lub pisemne oświadczenie. Celem działania więc jest tu wyłączenie uprzed-
niej czynności z łańcucha faktów i pozbawienie jej znaczenia”30. Jedynym 
czynnikiem ograniczającym moŜliwość odwołania wniosku przez prokuratora 
jest czas nastąpienie skutku czynności, która podlega odwołaniu. Wniosek 
                                                                                              

T. G r z e g o r c z y k, (w:) T. G r z e g o r c z y k, J. T y l m a n, Polskie..., s. 379–380; 
R. K m i e c i k, Prawomocność postanowień prokuratora w świetle k.p.k. z 1997 r., (w:) Nowa 
Kodyfikacja Karna. Kodeks postępowania karnego. Zagadnienia węzłowe, Warszawa 1997, 
s. 154; K. M a r s z a ł, Proces karny, Katowice 1998, s. 239; S. Z a b ł o c k i, Glosa do uchwa-
ły SN z dnia 27 kwietnia 2001 r., Palestra 2001, nr 9–10, s. 209–216. 

28 I. N o w i k o w s k i, Odwołalność czynności…, s. 57–58.  
29 Postanowienie SN z dnia 15 lutego 2001 r., sygn. II KKN 502/00, OSNKW 2001, nr 5–6, 

poz. 48; uchwała składu 7 sędziów z dnia 26 września 2002 r., sygn. I KZP 13/02, OSNKW 
2002, nr 11–12, poz. 88; postanowienie SA w Warszawie z dnia 17 marca 2006 r., sygn. 
II AKzw 177/06, LEX nr 179889; postanowienie SA w Lublinie z dnia 21 lipca 2010 r., sygn. 
II AKzw 556/10, LEX nr 628248.  

30 J. M o k r y, Odwołalność czynności procesowych w sądowym postępowaniu cywilnym, War-
szawa 1973, s. 21.  
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prokuratora o zastosowanie lub przedłuŜenie tymczasowego aresztowania 
bez wątpienia zmierza do wywołania innej czynności, tj. decyzji procesowej 
w postaci postanowienia, na mocy którego sąd stosuje środek detencyjny 
wskazany we wniosku31. Jak trafnie zauwaŜa I. Nowakowski: „Skutek proce-
sowy związany z dokonaniem takiej czynności następuje dopiero z chwilą 
wydania stosownej decyzji rozstrzygającej w przedmiocie czynności, która 
została wykonana”32. W konsekwencji, gdy pomiędzy „dokonaniem czynno-
ści a podjęciem decyzji w tym przedmiocie zachodzi pewna zwłoka (upływa 
pewien czas), to czynność moŜe być odwołana” do czasu podjęcia rozstrzy-
gnięcia33. In cocnreto cofnięcie moŜliwe będzie do czasu wydania postano-
wienia sądu w przedmiocie wniosku prokuratora o zastosowanie lub prze-
dłuŜenie środka detencyjnego. JeŜeli chodzi o formę cofnięcia, to zgodnie 
z art. 116 k.p.k., jeŜeli ustawa nie stanowi inaczej, strony mogą składać 
wnioski i inne oświadczenia na piśmie albo ustnie do protokołu. PoniewaŜ 
Kodeks nie wprowadza Ŝadnej szczególnej formy, naleŜy przyjąć, iŜ wybór 
w tym zakresie naleŜy do prokuratora, dopuszczalne będzie zatem równieŜ 
ustne cofnięcie wniosku – np. do protokołu – w toku posiedzenia prowadzo-
nego przed sądem.  

Na zakończenie niniejszych rozwaŜań naleŜy odnieść się do zmian, jakie 
w omawianym zakresie wynikają z projektu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa 
Karnego dotyczącego nowelizacji Kodeksu postępowania karnego. OtóŜ, 
projekt przewiduje dodanie do art. 250 k.p.k. nowego § 2a, który określa wa-
runki formalne wniosku rzecznika oskarŜenia publicznego o zastosowanie 
tymczasowego aresztowania. Rozwiązanie to stanowi novum w dotychcza-
sowych regulacjach. Projektowany przepis przewiduje, Ŝe na prokuratorze 
spoczywać będzie obowiązek wymienienia we wniosku dowodów wskazują-
cych na duŜe prawdopodobieństwo, Ŝe oskarŜony popełnił przestępstwo 
oraz okoliczności przemawiających za istnieniem określonych zagroŜeń dla 
prawidłowego toku postępowania lub moŜliwości popełnienia przez oskarŜo-
nego nowego cięŜkiego przestępstwa oraz okoliczności wskazujących na 
istnienie określonej podstawy stosowania tego środka zapobiegawczego 
i konieczności jego stosowania. Ostatnie zastrzeŜenie dotyczące „koniecz-
ności stosowania” stanowi, jak się wydaje, wyraźne podkreślenie faktu, Ŝe 
zasada minimalizacji i proporcjonalności tymczasowego aresztowania adre-
sowana jest zarówno do organów ścigania karnego, jak i stosujących środek 
detencyjny i w równym stopniu powinna być przez oba te organy rzetelnie 
przestrzegana. W uzasadnieniu projektu wskazano, Ŝe naleŜyte spełnienie 
wymogów określonych w art. 250 § 2a k.p.k. wymagać będzie uwzględnienia 

                                       
31 M. S y t a, Tryb postępowania w przedmiocie stosowania tymczasowego aresztowania w po-

stępowaniu przygotowawczym, Prok. i Pr. 1998, nr 11–12, s. 22–23.  
32 I. N o w i k o w s k i, Odwołalność czynności…, s. 71.  
33 TamŜe, s. 71.  
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dyspozycji przepisu art. 249a k.p.k. W konsekwencji, wniosek będzie mógł 
się opierać wyłącznie o dowody ujawnione podejrzanemu i jego obrońcy. 
Uregulowanie zawarte w art. 250 § 2a k.p.k. znajduje zastosowanie zarówno 
do wniosku po raz pierwszy kierowanego do sądu, jak i do wniosku prokura-
tora, w którym domaga się on przedłuŜenia stosowania izolacyjnego środka 
zapobiegawczego. Projektowane rozwiązanie zasługuje na pełną aprobatę. 
Po pierwsze wymogi formalne wniosku wynikały jak dotychczas z aktu nor-
matywnego rangi rozporządzenia. Po wejściu w Ŝycie zaproponowanej no-
welizacji obowiązek rzetelnego i precyzyjnego sporządzenia wniosku 
w przedmiocie stosowania izolacyjnego środka zapobiegawczego będzie 
miał ustawowo określony charakter. Ponadto, zmiana zwiększać będzie 
standard gwarancyjny postępowań dotyczących zastosowania i przedłuŜenia 
stosowania tymczasowego aresztowania. Wskazanie powyŜszych okolicz-
ności we wniosku umoŜliwi stronie zapoznanie się w pełni z powodami, które 
legły u podstaw jego skierowania do sądu, a takŜe podjęcie skutecznej po-
lemiki w tym zakresie w toku postępowania incydentalnego prowadzonego 
przed sądem. Uczynienie zadość powyŜszemu obowiązku przyczyni się za-
tem do respektowania funkcji zarówno informacyjnej, jak i gwarancyjnej 
w ramach tego postępowania. Z drugiej strony niewątpliwie taki sposób kon-
struowania wniosku w przedmiocie tymczasowego aresztowania ułatwi pro-
cedowanie sądu, mogąc w znaczny sposób przyspieszyć czas jego rozpo-
znania.  
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Abstract 

This paper analyses formal requirements to be met by a Prosecutor’s re-
quest for pre-trial detention or for extension of a preventive measure of isola-
tion. With reference to past court decisions, examples of most common error 
as regards request formats are provided. In addition, relevant changes are 
indicated that are set forth in the most recent draft amendment to the Code 
of Criminal Procedure. 


