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Pan

Stanisław Karczewski

Marszałek Senatu   

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Czesława Ryszki, złożone podczas 85 

posiedzenia Senatu w dniu 18 października 2019 r., zawierające prośbę o interwencję 

i wznowienie postępowania w sprawie zakończonej postanowieniem Sądu Rejonowego 

w Tychach z dnia 8 lipca 2019 r. (sygn. akt II Kp 142/19), uprzejmie informuję. 

Oświadczenie Pana Senatora dotyczy działalności orzeczniczej sądu.

Stosownie do art. 9 a § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo 

o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 52, ze zm.) Minister 

Sprawiedliwości sprawuje zewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością 

administracyjną sądów, przy czym istota tego nadzoru polega na ocenie prawidłowości oraz 

skuteczności wykonywania przez prezesów sądów wewnętrznego nadzoru administracyjnego.

Z kolei nadzór wewnętrzny jest ukierunkowany na zapewnienie właściwego toku 

wewnętrznego urzędowania sądu, bezpośrednio związanego z organizacją pracy, 

prawidłowość przydziału spraw i równomiernego obciążenia pracą. 

Czynności z zakresu nadzoru administracyjnego nie mogą wkraczać w dziedzinę, 

w której sędziowie i asesorzy sądowi są niezawiśli.

Działalność orzecznicza sądów może zostać poddana wyłącznie kontroli instancyjnej 

przez sądy odwoławcze na skutek rozpatrywania środków odwoławczych oraz                                

w szczególnych przypadkach wskazanych w ustawie - przez Sąd Najwyższy.

Postępowanie przed Sądem Rejonowym w Tychach w sprawie o sygn. akt 

II Kp 142/19 dotyczyło zażalenia pokrzywdzonego na postanowienie prokuratora Prokuratury 

Rejonowej w Tychach z dnia 25 lutego 2019 r. PR 3 Ds 519/2018 o odmowie wszczęcia 

śledztwa. 
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Sąd Rejonowy w Tychach postanowieniem z dnia 8 lipca 2019 r. utrzymał w mocy 

decyzję prokuratora. Rozpoznanie sprawy odbyło się w trybie czynności sądowych 

w postępowaniu przygotowawczym, który dysponentem jest prokurator. Sąd procedując 

działał jako organ odwoławczy wobec tego wniesienie środka odwoławczego od 

rozstrzygnięcia sądu jest niedopuszczalne z mocy prawa.

Możliwość kontynuowania postępowania przygotowawczego zachodzi jedynie 

wówczas, gdy wystąpią przesłanki określone w art. 327 § 1 lub § 2 ustawy z dnia  6 czerwca 

1997 r. Kodeks postępowania karnego (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1987 ze zm. – dalej: 

„k.p.k.”). Zgodnie z tym przepisem umorzone postępowanie przygotowawcze może być 

w każdym czasie podjęte na nowo na mocy postanowienia prokuratora, jeżeli nie będzie 

się toczyć przeciw osobie, która w poprzednim postępowaniu występowała w charakterze 

podejrzanego (art. 327 § 1 k.p.k.), przepis ten stosuje się odpowiednio w sprawie, w której 

odmówiono wszczęcia śledztwa lub dochodzenia. Natomiast wznowienie prawomocnie 

umorzonego postępowania przygotowawczego przeciwko osobie, która występowała 

w charakterze podejrzanego jest możliwe tylko wtedy, gdy ujawnią się nowe istotne fakty lub 

dowody nie znane w poprzednim postępowaniu (art. 327 § 2 k.p.k.). 

Podjęcie lub wznowienie postępowania przygotowawczego należy do wyłącznej 

kompetencji prokuratora, którego działalność pozostaje poza zakresem uprawnień Ministra 

Sprawiedliwości. Wobec powyższego nie jest możliwe uczynienie zadość prośbie Pana 

Senatora.  

         Z poważaniem

       Anna Dalkowska

/podpisano elektronicznie/
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