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Opinia do ustawy o zmianie ustawy– Kodeks postępowania karnego 

(druk nr 550) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedłożona Senatowi nowelizacja art. 325e § 1a ustawy – Kodeks postępowania 

karnego ma na celu przyznanie Najwyższej Izbie Kontroli uprawnienia do złożenia wniosku 

o sporządzenie uzasadnienia postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia oraz na 

postanowienie o umorzeniu dochodzenia. 

Zgodnie z przepisem art. 325e § 1 k.p.k. postanowienia o wszczęciu dochodzenia, 

o odmowie wszczęcia dochodzenia i o umorzeniu dochodzenia nie wymagają uzasadnienia. 

Z dniem 8 sierpnia 2011 r. w nowo dodanym § 1a, uprawnienie do złożenia wniosku 

o sporządzenie uzasadnienia postanowień o odmowie wszczęcia dochodzenia i o umorzeniu 

dochodzenia, w drodze wyjątku, zostało przyznane inspektorowi pracy, który złożył 

zawiadomienie o przestępstwie. Pozostałe podmioty uprawnione do zaskarżenia tych 

postanowień (strony oraz podmioty wskazane w art. 306 § 1 i 1a) nie mają prawa wnosić 

o ich uzasadnienie. 

Obecnie procedowana ustawa, prawo do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia 

postanowień o odmowie wszczęcia dochodzenia i o umorzeniu dochodzenia poszerza 

o uprawnienie NIK oraz dodaje dwa istotne elementy, które wyjaśniają proceduralne 

wątpliwości wynikające z relacji pomiędzy prawem do wniesienia zażalenia, a prawem do 

złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia.  

Ustawa określa termin wniesienia zażalenia tj. 7 dni od daty doręczenia postanowienia 

z uzasadnieniem, jako wyjątek od reguły ustanowionej w art. 460, który stanowi, że zażalenie 
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na postanowienie wnosi się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia postanowienia lub jego 

doręczenia. 

Ze względu na to, że zgodnie z art. 98 § 1 postanowienia sporządzane są z urzędu 

łącznie z uzasadnieniem, ustawa nie określała trybu postępowania z wnioskiem 

o sporządzenie uzasadnienia postanowienia. Obecnie uchwalony przepis odsyła do 

odpowiedniego stosowania przepisów art. 422 i 423 k.p.k., które odnoszą się do sporządzania 

uzasadnień wyroków. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa jest efektem prac nad projektem sejmowej Komisji do Spraw Kontroli 

Państwowej (druk nr 1097). 

Projekt był przedmiotem prac Komisji do spraw zmian w kodyfikacjach. W dniu 

9 stycznia 2014 r. Komisja postanowiła o przyjęciu sprawozdania, w którym wnioskowała 

o przyjęcie projektu ustawy.  

Komisja zrezygnowała ze zmiany art. 49 § 4 ze względu na objęcie go zakresem dużej 

nowelizacji Kodeksu postępowania karnego uchwalonej w dniu 27 września 2013 r. 

(Dz. U. 2013 r. poz. 1247). 

W trakcie drugiego czytania nie zgłoszono poprawek. Sejm uchwalił ustawę na 

59. posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2014 r. 

 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator 


