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     Dokumentacja czynności procesowych i procesowo-kryminalistycznych, obrazuję                      

i utrwala dotychczas wykonane czynności procesowe i procesowo-kryminalistyczne dla 

potrzeb dalszych etapów procesu karnego. Prawidłowo sporządzona dokumentacja procesowa 

wpływa bezpośrednio na całość toczącego się procesu karnego oraz w głównej mierze przy jej 

pomocy realizowana jest zasada prawdy materialnej. Podstawowym aktem normatywnym 

regulującym problematykę dokumentacji czynności procesowych jest ustawa z dnia                          

6 czerwca 1997r. -kodeks postępowania karnego (tekst jedn.Dz.U. z 2018, poz.1987                        

z późn.zm.), powyższą materię normuje również szereg: ustaw, rozporządzeń oraz aktów                    

o charakterze wewnętrznie obowiązujących: zarządzeń, wytycznych, algorytmów czynności 

procesowych. 

      Rozprawa doktorska składa się z 8 rozdziałów rozmieszczonych w układzie 

problemowym. Praca w pierwszym rozdziale przedstawienia historyczne metody 

dokumentacji czynności procesowych i procesowo-kryminalistycznych. W rozdziale tym 

przybliżono sylwetki osób, którym zawdzięczamy rozwój współcześnie wykorzystywanych 

metod dokumentacji, zestawiono również polski dorobek naukowy w tej dziedzinie oraz 

historyczne polskie akty normatywne regulujące tą problematykę. W rozdziale drugim 

wyjaśniono kluczowe pojęcia odnoszące się do dokumentacji czynności procesowych, takie 

jak: czynność procesowa, zdarzenie procesowe, dokument. Przedstawiono również wpływ 

rozporządzenia ,,RODO”, na treść zawartych w dokumentacji informacji. Rozdział trzeci 

zestawia sporządzoną dokumentację procesową z zasadami, których przestrzeganie jest 

konieczne dla prawidłowego utrwalenia czynności. Kolejny rozdział przedstawia 



dokumentację podstawową- protokół. Przedstawiono w nim rodzaje protokołów, zasady 

niezbędne do prawidłowego ich sporządzenia. Zestawiono również protokół z innymi 

dokumentami sporządzanymi przez organy procesowe m.in.: notatką urzędową, notatką 

służbową oraz raportem. W kolejnych rozdziałach zestawiono wszystkie występujące                       

obecnej w polskiej procedurze karnej sposoby dokumentacji czynności procesowych                         

i procesowo-kryminalistycznych stanowiące tak zwaną dokumentację uzupełniającą. Ostatni 

ósmy stanowi podsumowanie i zwieńczenie rozważań dotyczących metod dokumentacji 

czynności procesowo-kryminalistycznych. Przedstawiono w nim praktyczne aspekty 

dotyczące utrwalania przeprowadzonych czynności procesowych i procesowo-

kryminalistycznych. 
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The documentation of criminal procedure and process-forensic activities, presents and 

consolidates the previously performed process and process-criminal activities for the needs of 

further stages of the criminal process. Properly prepared procedural documentation directly 

affects the entire criminal trial, thanks to which  the principle of material truth is implemented 

to its fullest extent. The basic normative act regulating the problem of documenting 

procedural acts is the Act of June 6, 1997. - Code of Penal Proceedings (text of the Journal of 

Laws of 2018, item 1907 with later amendments), the above matter is also regulated by a 

number of: acts, ordinances and acts of internally binding character: ordinances, guidelines, 

algorithms of criminal procedure activities. 

 

The PhD dissertation consists of 8 chapters arranged in a problem system.  In the first chapter 

the thesis presents historical methods of documenting process and process-forensic activities. 

In this chapter, there are presented the profiles of people to whom we owe the development of 

currently used methods of documentation, as well as the Polish scientific achievements in this 

field and historical Polish normative acts regulating this issue. The second chapter explains 

the key concepts referring to the documentation of criminal procedure activities, such as 

procedural act, process event, document. The impact of the "RODO" regulation on the content 

of information contained in the documentation was also presented. The third chapter collates 

the prepared procedural documentation with the principles, compliance with which is 

necessary for the proper consolidation of activities. The next chapter presents the basic 

documentation - protocol. It presents both the types of protocols and the rules necessary for 



their proper preparation. The protocol was also compiled with other documents prepared by 

the procedural authorities, including an official note, a service note and a report. In the 

following chapters, all the methods of documentation of procedural and process-forensic 

activities (the so-called supplementary documentation) currently used in the Polish criminal 

procedure are presented. The last eighth chapter is a summary and culmination of 

considerations regarding the methods of documentation of process-criminal activities. It 

presents practical aspects regarding the consolidation of performed activities and analyzes the 

impact of the prepared documentation on the form of the final procedural decision. 
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