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USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO (Dz. U. Nr 

89, poz. 555, z późn. zm.) 

Art. 325e. 

§ 1. Postanowienia o wszczęciu dochodzenia, odmowie wszczęcia dochodzenia, umorzeniu 

dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw, umorzeniu dochodzenia oraz o 

jego zawieszeniu wydaje prowadzący postępowanie. Mogą one zostać zamieszczone w 

protokole, o którym mowa w art. 304a, i nie wymagają uzasadnienia. 

[§ 1a. W przypadku gdy zawiadomienie o przestępstwie zostało złożone przez inspektora 

pracy, uzasadnienie postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia oraz umorzeniu 

dochodzenia sporządza się na jego wniosek.] 

<§ 1a. W przypadku gdy zawiadomienie o przestępstwie zostało złożone przez 

inspektora pracy lub Najwyższą Izbę Kontroli, uzasadnienie postanowienia o 

odmowie wszczęcia dochodzenia oraz umorzeniu dochodzenia sporządza się na ich 

wniosek. Przepisy art. 422 i art. 423 stosuje się odpowiednio. Zażalenie wnosi się w 

terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.> 

§ 2. Postanowienia, o których mowa w § 1, z wyjątkiem postanowienia o wszczęciu 

dochodzenia oraz umorzeniu i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw, zatwierdza 

prokurator. Prokurator stosuje art. 323; nie dotyczy to sprawy, którą po umorzeniu 

wpisano do rejestru przestępstw. 

§ 3. Nie jest wymagane powiadomienie prokuratora o wszczęciu dochodzenia. 

§ 4. Zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru 

przestępstw wnosi się do prokuratora właściwego do sprawowania nadzoru nad 

dochodzeniem. Jeżeli prokurator nie przychyli się do zażalenia, kieruje je do sądu. 

 

Art. 422. 

§ 1.  W terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia wyroku strona, podmiot określony w art. 

416, a w wypadku wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, wydanego na 

posiedzeniu, także pokrzywdzony, mogą złożyć wniosek o sporządzenie na piśmie i 

doręczenie uzasadnienia wyroku. Sporządzenie uzasadnienia z urzędu nie zwalnia 

strony, wymienionego podmiotu oraz pokrzywdzonego od złożenia wniosku o 

doręczenie uzasadnienia. Wniosek składa się na piśmie. Wniosek niepochodzący od 

oskarżonego powinien wskazywać tego z oskarżonych, którego dotyczy. 



- 2 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

§ 2. Dla oskarżonego pozbawionego wolności, który nie ma obrońcy i nie był obecny 

podczas ogłoszenia wyroku, termin wymieniony w § 1 biegnie od daty doręczenia mu 

wyroku. 

§ 3. Prezes sądu odmawia przyjęcia wniosku złożonego przez osobę nieuprawnioną lub po 

terminie. Na zarządzenie prezesa przysługuje zażalenie. 

Art. 423. 

§ 1. Uzasadnienie wyroku powinno być sporządzone w ciągu 14 dni od daty złożenia 

wniosku o sporządzenie uzasadnienia, a w wypadku sporządzenia uzasadnienia z urzędu 

- od daty ogłoszenia wyroku; w sprawie zawiłej, w razie niemożności sporządzenia 

uzasadnienia w terminie, prezes sądu może przedłużyć ten termin na czas oznaczony. 

§ 1a. W wypadku złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku w części odnoszącej się do 

niektórych oskarżonych sąd może ograniczyć zakres uzasadnienia do tych tylko części 

wyroku, których wniosek dotyczy. 

§ 2. Wyrok z uzasadnieniem doręcza się stronie i podmiotowi, o którym mowa w art. 416, 

które złożyły wniosek na podstawie art. 422. Przepis art. 100 § 5 stosuje się. 

 


