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U S T A W A   6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 30, 

413, 568 i 1086) 

Art. 55. 

[§ 1. W razie powtórnego wydania postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu 

postępowania w wypadku, o którym mowa w art. 330 § 2, pokrzywdzony może w terminie 

miesiąca od doręczenia mu zawiadomienia o postanowieniu prokuratora nadrzędnego o 

utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia wnieść akt oskarżenia do sądu, 

dołączając po jednym odpisie dla każdego oskarżonego oraz dla prokuratora. Przepis art. 

488 § 2 stosuje się odpowiednio. Przepisów art. 339 § 3 pkt 3a i art. 396a nie stosuje się.] 

<§ 1. W razie powtórnego wydania postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu 

postępowania w wypadku, o którym mowa w art. 330 § 2, pokrzywdzony może w 

terminie miesiąca od doręczenia mu zawiadomienia o postanowieniu wnieść 

akt oskarżenia do sądu, dołączając po jednym odpisie dla każdego oskarżonego oraz 

dla prokuratora. Przepis art. 488 § 2 stosuje się odpowiednio. Przepisów art. 339 § 3 

pkt 3a i art. 396a nie stosuje się.> 

§ 2. Akt oskarżenia wniesiony przez pokrzywdzonego powinien być sporządzony i podpisany 

przez adwokata, radcę prawnego albo radcę Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej, z zachowaniem warunków określonych w art. 332 i art. 333 § 1. 

§ 2a. O wniesieniu aktu oskarżenia zawiadamia się innych pokrzywdzonych znanych sądowi. 

§ 3. Inny pokrzywdzony tym samym czynem może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na 

rozprawie głównej przyłączyć się do postępowania. 

§ 4. Do sprawy wszczętej na podstawie aktu oskarżenia wniesionego przez oskarżyciela 

posiłkowego może w każdym czasie wstąpić prokurator, stając się oskarżycielem 

publicznym. Postępowanie toczy się wówczas z oskarżenia publicznego, a pokrzywdzony, 

który wniósł akt oskarżenia, korzysta z praw oskarżyciela posiłkowego, o którym mowa w 
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art. 54. Cofnięcie aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego jest dopuszczalne 

jedynie za zgodą pokrzywdzonego, który wniósł akt oskarżenia, a w razie przyłączenia się 

do postępowania pokrzywdzonego, o którym mowa w § 3 - również tego pokrzywdzonego. 

 

Art. 330. 

§ 1. Uchylając postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego lub odmowie 

jego wszczęcia, sąd wskazuje powody uchylenia, a w miarę potrzeby także okoliczności, 

które należy wyjaśnić, lub czynności, które należy przeprowadzić. Wskazania te są dla 

organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze wiążące. 

[§ 2. Jeżeli organ prowadzący postępowanie nadal nie znajduje podstaw do wniesienia aktu 

oskarżenia, wydaje ponownie postanowienie o umorzeniu postępowania lub odmowie jego 

wszczęcia. Postanowienie to podlega zaskarżeniu tylko do prokuratora nadrzędnego. W 

razie utrzymania w mocy zaskarżonego postanowienia pokrzywdzony, który dwukrotnie 

wykorzystał uprawnienia przewidziane w art. 306 § 1 i 1a, może wnieść akt oskarżenia 

określony w art. 55 § 1 - o czym należy go pouczyć.] 

<§ 2. Jeżeli organ prowadzący postępowanie nadal nie znajduje podstaw do wniesienia 

aktu oskarżenia, wydaje ponownie postanowienie o umorzeniu postępowania lub 

odmowie jego wszczęcia. W takim wypadku pokrzywdzony, który wykorzystał 

uprawnienia przewidziane w art. 306 § 1 i 1a, może wnieść akt oskarżenia określony 

w art. 55 § 1 – o czym należy go pouczyć.> 

§ 3. W razie wniesienia przez pokrzywdzonego aktu oskarżenia prezes sądu przesyła jego 

odpis prokuratorowi, wzywając go do nadesłania w terminie 14 dni akt postępowania 

przygotowawczego. 


