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ABOLICJA 

Abolicja to negatywna → przesłanka procesowa 
o charakterze pozakodeksowym (art. 17 § 1 pkt 11 
KPK, który stanowi o „innej okoliczności wyłączającej 
ściganie”), wyłączająca ściganie karne wobec spraw-
ców określonych typów przestępstw. Podstawą aboli-
cji jest ustawa uchwalana przez parlament w zwykłej 
procedurze ustawodawczej, stanowiąca generalny akt 
łaski, w którym prawodawca daruje i puszcza w nie-
pamięć zarówno te przestępstwa, których sprawcy zo-
stali ujawnieni, lecz jeszcze prawomocnie nie osądzeni, 
jak i te, których sprawcy są nieznani albo nie zostali 
ujęci. 

Abolicja nie znosi przestępności czynu zabronione-
go ani nie zmienia jego kwalifikacji prawnej. Jej istota 
sprowadza się – z jednej strony – do nakazu polega-
jącego na umorzeniu postępowania już wszczętego, 
z drugiej strony – do zakazu wszczynania postępowa-
nia w ogóle. Stanowi działanie wyprzedzające w sto-
sunku do → orzeczenia kończącego postępowanie 
przeciwko sprawcy przestępstwa, uniemożliwiając 
uprawomocnienie się wyroku skazującego. 

→
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Wyróżnia się dwa rodzaje abolicji: warunkową 
i bezwarunkową. Abolicja warunkowa uzależnia 
ustanie ścigania karnego od spełnienia przez sprawcę 
przestępstwa warunku określonego przez prawodaw-
cę w akcie normatywnym stanowiącym podstawę jej 
wprowadzenia, np. ujawnienia przestępstwa bądź 
ujawnienia korzyści pochodzących z przestępstwa. 
Abolicja bezwarunkowa nakazuje odstąpienie od 
ścigania karnego od momentu wejścia w życie ustawy 
abolicyjnej, bez konieczności spełnienia przez sprawcę 
przestępstwa jakiegokolwiek warunku. 

Zasady postępowania w sprawach objętych aboli-
cją arbitralnie określa prawodawca, modyfikując tym 
samym zasady odpowiedzialności karnej z uwagi na 
ochronę innych wartości lub osiągnięcie celów leżą-
cych w interesie publicznym. 

W związku z tym, że podstawą abolicji jest usta-
wa, a więc akt normatywny będący źródłem prawa 
powszechnie obowiązującego, zawierający normy 
prawne o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, 
uchwalenie ustawy abolicyjnej oznacza brak możliwo-
ści odmowy skorzystania z jej dobrodziejstwa przez 
adresatów jej postanowień. 
Literatura:
P.  Rogoziński, Instytucja ułaskawienia w prawie polskim, War-
szawa 2009; 
S. Steinborn, Przesłanki procesowe, [w:] J. Grajewski (red.), Prawo 
karne procesowe – część ogólna, Warszawa 2011;
L. Wilk, W sprawie uregulowania i stosowania łaski generalnej, 
Pal. 2002, Nr 5– 6. 

[W.L.]
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ADWOKAT 

W znaczeniu etymologicznym wyraz pochodzenia 
łacińskiego – advocatus od advocare – oznacza wzywać 
na pomoc.

Pojęcie i zasady wykonywania zawodu adwokata
Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy 

prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad praw-
nych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu 
projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed 
sądami i urzędami. Pomoc prawna świadczona jest 
osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym oraz 
jednostkom organizacyjnym (art. 4 PrAdw). Adwokat 
w wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych 
podlega tylko ustawom (art. 1 ust. 3 PrAdw).

Tytuł zawodowy „adwokat” podlega ochronie 
prawnej (art. 1 ust. 4 PrAdw). 

Adwokat wykonuje zawód w kancelarii adwokac-
kiej, w zespole adwokackim oraz w spółce:
1) cywilnej lub jawnej, w której wspólnikami są adwo-

kaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, dorad-
cy podatkowi lub prawnicy zagraniczni wykonują-
cy stałą praktykę na podstawie przepisów ustawy 
z 5.7.2002 r. o świadczeniu przez prawników za-
granicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz.U. Nr 126, poz. 1069 ze zm.), 

2) partnerskiej, w której partnerami są adwokaci, 
radcowie prawni, rzecznicy patentowi, doradcy 
podatkowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący 
stałą praktykę na podstawie przepisów ustawy 
o świadczeniu przez prawników zagranicznych 
pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej,

3) komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, w któ-
rej komplementariuszami są adwokaci, radcowie 
prawni, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi 
lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą prakty-
kę na podstawie przepisów ustawy o świadczeniu 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.197309&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.197309&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.197309&full=1
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przez prawników zagranicznych pomocy prawnej 
w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 4a PrAdw).

Adwokat nie może wykonywać zawodu:
1) jeżeli pozostaje w stosunku pracy – zakaz ten nie 

dotyczy pracowników naukowych i naukowo-dy-
daktycznych,

2) jeżeli został uznany za trwale niezdolnego do wy-
konywania zawodu,

3) jeżeli został ubezwłasnowolniony,
4) w razie orzeczenia kary zawieszenia w czynno-

ściach zawodowych albo tymczasowego zawie-
szenia w wykonywaniu czynności zawodowych 
(art. 4b PrAdw).

Przed rozpoczęciem wykonywania czynności zawo-
dowych adwokat składa wobec dziekana okręgowej 
rady adwokackiej ślubowanie, w którym zobowiązuje 
się m.in. przyczyniać się ze wszystkich sił do ochro-
ny praw i wolności obywatelskich oraz umacniania 
porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
gorliwego, sumiennego i zgodnego z przepisami 
prawa wypełniania swoich obowiązków, zachowania 
→ tajemnicy zawodowej (→ tajemnica adwokacka) 
i kierowania się w swoim postępowaniu zasadami 
godności, uczciwości, słuszności i sprawiedliwości 
społecznej (art. 5 PrAdw).

Adwokat może odmówić udzielenia pomocy praw-
nej tylko z ważnych powodów, o których informuje 
zainteresowanego. Wątpliwości co do udzielenia lub 
odmowy udzielenia pomocy prawnej rozstrzyga 
okręgowa rada adwokacka, a w wypadkach niecier-
piących zwłoki – dziekan. W sprawach, w których 
pomoc prawna ma z mocy przepisów prawa nastąpić 
z urzędu, zwolnić adwokata od udzielenia tej pomocy 
może tylko organ, który go wyznaczył, chyba że prze-
pis szczególny stanowi inaczej. Koszty nieopłaconej 
pomocy prawnej udzielonej z urzędu ponosi Skarb 
Państwa.
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Wykonując zawód w kancelarii adwokackiej w ze-
spole oraz w spółkach, adwokat obowiązany jest 
zapewnić zastępstwo w przypadku urlopu lub innej 
przemijającej przeszkody, tak aby prowadzone przez 
niego sprawy nie doznały uszczerbku.

Dziekan wyznacza z urzędu zastępcę adwokata nie-
mającego czasowo lub trwale możliwości wykonywa-
nia zawodu, jak również w wypadku skreślenia z listy 
adwokatów. Decyzja dziekana stanowi upoważnienie 
adwokata do prowadzenia spraw i powinna mieć for-
mę pisemną (art. 25– 26 PrAdw).

Na listę adwokatów może być wpisany ten, kto:
1) jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychcza-

sowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego 
wykonywania zawodu adwokata,

2) korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną 
zdolność do czynności prawnych,

3) ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypo-
spolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra lub zagra-
niczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospoli-
tej Polskiej,

4) odbył w Rzeczypospolitej Polskiej aplikację adwo-
kacką i złożył egzamin adwokacki, z tym jednak 
zastrzeżeniem, że wymogu odbycia aplikacji ad-
wokackiej i złożenia egzaminu adwokackiego nie 
stosuje się do:
a) profesorów i doktorów habilitowanych nauk 

prawnych,
b) osób, które co najmniej 3 lata zajmowały stano-

wisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii 
Generalnej Skarbu Państwa,

c) osób, które zajmowały stanowisko sędziego, 
prokuratora lub wykonywały zawód radcy 
prawnego albo notariusza,

d) osób, które zdały egzamin sędziowski lub pro-
kuratorski po 1.1.1991 r. oraz w okresie 5 lat 
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przed złożeniem wniosku o wpis na listę adwo-
katów, łącznie przez okres co najmniej 3 lat:

 • zajmowały stanowisko asesora sądowego, 
→ asesora prokuratorskiego, referendarza 
sądowego, starszego referendarza sądowe-
go, → aplikanta sądowego, → aplikanta 
prokuratorskiego, aplikanta sądowo-pro-
kuratorskiego, asystenta sędziego, asystenta 
prokuratora lub

 • wykonywały wymagające wiedzy praw-
niczej czynności bezpośrednio związane 
ze świadczeniem pomocy prawnej przez 
adwokata lub radcę prawnego na podstawie 
umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej 
w kancelarii adwokackiej, zespole adwokac-
kim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, ko-
mandytowej, o których mowa w art. 4a ust. 1 
PrAdw, lub kancelarii radcy prawnego, spół-
ce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandyto-
wej, o których mowa w art. 8 ust. 1 RadPrU,

e) osób, które posiadają stopień naukowy dokto-
ra nauk prawnych oraz w okresie 5 lat przed 
złożeniem wniosku o wpis na listę adwokatów, 
łącznie przez okres co najmniej 3 lat:

 • zajmowały stanowisko referendarza sądo-
wego, starszego referendarza sądowego, 
aplikanta sądowego, aplikanta prokurator-
skiego, aplikanta sądowo-prokuratorskiego, 
asystenta sędziego, asystenta prokuratora 
lub

 • wykonywały wymagające wiedzy praw-
niczej czynności bezpośrednio związane 
ze świadczeniem pomocy prawnej przez 
adwokata lub radcę prawnego na podstawie 
umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej 
w kancelarii adwokackiej, zespole adwokac-
kim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, ko-

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.195917:part=a8u1&full=1
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mandytowej, o których mowa w art. 4a ust. 1 
PrAdw, lub kancelarii radcy prawnego, spół-
ce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandyto-
wej, o których mowa w art. 8 ust. 1 RadPrU.

Do egzaminu adwokackiego składanego przed ko-
misją egzaminacyjną, bez odbycia aplikacji adwokac-
kiej, mogą przystąpić:
1) doktorzy nauk prawnych,
2) osoby, które przez okres co najmniej 5 lat w okresie 

nie dłuższym niż 8 lat przed złożeniem wniosku 
o dopuszczenie do egzaminu zatrudnione były na 
stanowisku referendarza sądowego, starszego re-
ferendarza sądowego, asystenta sędziego lub asy-
stenta prokuratora,

3) osoby, które po ukończeniu wyższych studiów 
prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie 
nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku 
o dopuszczenie do egzaminu wykonywały wyma-
gające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio 
związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez 
adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwo-
kackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jaw-
nej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa 
w art. 4a ust. 1 PrAdw, lub kancelarii radcy praw-
nego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, koman-
dytowej, o których mowa w art. 8 ust. 1 RadPrU, 
na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-
prawnej,  

4) osoby, które po ukończeniu wyższych studiów 
prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okre-
sie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wnio-
sku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione 
w urzędach organów władzy publicznej i wykony-
wały wymagające wiedzy prawniczej czynności 
bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy 
prawnej na rzecz tych urzędów,  

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.195917:part=a8u1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.195917:part=a8u1&full=1
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5) osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokura-
torski lub notarialny,  

6) osoby, które zajmują stanowisko radcy lub starsze-
go radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Wszystkie wyżej wymienione  osoby upoważnione 
do złożenia egzaminu adwokackiego bez odbycia apli-
kacji adwokackiej muszą: 
1) być nieskazitelnego charakteru i swym dotychcza-

sowym zachowaniem dawać rękojmię prawidłowe-
go wykonywania zawodu adwokata,

2) korzystać w pełni z praw publicznych oraz mieć 
pełną zdolność do czynności prawnych,

3) posiadać ukończone wyższe studia prawnicze 
w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskać tytuł ma-
gistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane 
w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 65– 66 PrAdw).

Wpis osoby, która spełnia ustawowo ustalone kry-
teria, na listę adwokatów następuje na jej wniosek, na 
podstawie uchwały właściwej okręgowej rady adwo-
kackiej.

Wpis na listę adwokatów uważa się za dokonany, je-
żeli Minister Sprawiedliwości nie podpisze sprzeciwu 
od tego wpisu w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
uchwały wraz z aktami osobowymi kandydata.

Po uzyskaniu wpisu na listę adwokatów adwokat 
wyznacza swoją siedzibę zawodową i zawiadamia 
o tym właściwą okręgową radę adwokacką (art. 68– 69 
PrAdw).

Okręgowa rada adwokacka skreśla adwokata z listy 
adwokatów w wypadku:  
1) śmierci,  
2) wystąpienia z adwokatury,  
3) przeniesienia siedziby zawodowej do innej izby 

adwokackiej, 
4) objęcia stanowiska w organach wymiaru sprawie-

dliwości, organach ścigania lub rozpoczęcia wyko-
nywania zawodu notariusza, 
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5) podjęcia pracy w Prokuratorii Generalnej Skarbu 
Państwa,  

6) powołania do wojskowej służby zawodowej, 
7) utraty z mocy wyroku sądowego praw publicznych 

lub prawa wykonywania zawodu,   
8) orzeczenia dyscyplinarnego o wydaleniu z adwo-

katury (art. 72 PrAdw).
Tajemnica zawodowa (tajemnica adwokacka)
Adwokat obowiązany jest zachować w tajemnicy 

wszystko, o czym dowiedział się w związku z udziela-
niem pomocy prawnej. Obowiązek zachowania tajem-
nicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie.

Adwokata nie można zwolnić od obowiązku zacho-
wania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których 
dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowa-
dząc sprawę.

Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie 
dotyczy informacji udostępnianych na podstawie 
przepisów ustawy z 16.11.2000 r. o przeciwdziała-
niu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 
(t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 ze zm.) – w zakresie 
określonym tymi przepisami (art. 6 PrAdw).

Immunitet adwokacki
Adwokat podczas i w związku z wykonywaniem 

obowiązków zawodowych podlega ochronie prawnej 
podobnie jak → sędzia i → prokurator (art. 7 ust. 1 
PrAdw).

Przy wykonywaniu zawodu adwokackiego korzy-
sta on z wolności słowa i pisma w granicach określo-
nych przez zadania adwokatury i przepisy prawa, a jej 
nadużycie – stanowiące ściganą z oskarżenia prywat-
nego zniewagę lub zniesławienie strony, jej pełnomoc-
nika lub obrońcy, kuratora, → świadka, → biegłego 
lub tłumacza – podlega ściganiu tylko w drodze dys-
cyplinarnej (art. 8 PrAdw).

Adwokat objęty jest obowiązkowym ubezpie-
czeniem od odpowiedzialności cywilnej za szkody 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.271733&full=1
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wyrządzone przy wykonywaniu czynności (art. 8a 
PrAdw).

Odpowiedzialność dyscyplinarna adwokata
Adwokaci podlegają odpowiedzialności dyscypli-

narnej za postępowanie sprzeczne z prawem, zasa-
dami etyki lub godności zawodu bądź za naruszenie 
swych obowiązków zawodowych, jak również za nie-
spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia 
(art. 80 PrAdw).

Katalog kar dyscyplinarnych obejmuje (art. 81 ust. 1 
PrAdw):
1) upomnienie,
2) naganę,
3) karę pieniężną,
4) zawieszenie w czynnościach zawodowych na czas 

od 3 miesięcy do 5 lat, 
5) wydalenie z adwokatury.

Obok kary nagany i kary pieniężnej można orzec 
dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na czas od 
roku do 5 lat (art. 81 ust. 2 PrAdw), natomiast obok 
kary zawieszenia w czynnościach zawodowych orzeka 
się dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na czas 
od 2 do 10 lat (art. 81 ust. 3 PrAdw).

Kara nagany oraz kara pieniężna pociąga za sobą 
utratę biernego prawa wyborczego do organu samo-
rządu adwokackiego na czas 3 lat od dnia uprawomoc-
nienia się orzeczenia (art. 81 ust. 4 PrAdw).

Kara zawieszenia w czynnościach zawodowych 
pociąga za sobą utratę biernego i czynnego prawa wy-
borczego do organu samorządu adwokackiego na czas 
6 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia (art. 81 
ust. 5 PrAdw).

Sąd dyscyplinarny może orzec podanie treści orze-
czenia do publicznej wiadomości środowiska adwo-
kackiego poprzez jego opublikowanie w czasopiśmie, 
którego wydawcą jest organ adwokatury (art. 81 ust. 6 
PrAdw).
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W sprawach dyscyplinarnych orzekają:
1) sąd dyscyplinarny izby adwokackiej,
2) Wyższy Sąd Dyscyplinarny (art. 91 ust. 1 PrAdw).

Od orzeczenia wydanego przez Wyższy Sąd Dys-
cyplinarny w II instancji przysługuje stronom, Mini-
strowi Sprawiedliwości, Rzecznikowi Praw Obywa-
telskich oraz Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej 
kasacja do Sądu Najwyższego (art. 80– 81, 91 PrAdw).
Źródła:
Ustawa z 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
funansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 ze 
zm.)
Ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2009 r. 
Nr 146, poz. 1188 ze zm.)

[H.S.]

AKT OSKARŻENIA

Pojęcie i funkcje aktu oskarżenia
Akt oskarżenia to skarga zasadnicza kończąca po-

stępowanie przygotowawcze. Wniesienie do sądu aktu 
oskarżenia otwiera nowe stadium procesu karnego 
– postępowanie jurysdykcyjne, którego przedmiotem 
jest orzeczenie o winie i karze. Akt oskarżenia stano-
wi syntezę przeprowadzonych w sprawie czynności, 
w szczególności treści przesłuchanych → świadków 
oraz wyjaśnień → oskarżonego, pozwalających na 
określenie zachowań oskarżonego w konkretnym 
czasie, miejscach i okolicznościach, co było podstawą 
przedstawienia mu zarzutu i wystąpienia z aktem 
oskarżenia (zob. wyr. SN z 4.12.2007 r., II KK 88/05, 
OSNwSK 2007, Nr 1, poz. 2752). 

Wniesienie do sądu aktu oskarżenia powoduje 
istotną zmianę roli stron procesowych. Dotychczaso-
wy organ prowadzący postępowanie przygotowawcze 
→ prokurator, przestaje być organem ścigania, a sta-
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je się stroną postępowania karnego – oskarżycielem 
publicznym. → Pokrzywdzony może wstąpić w rolę 
→ oskarżyciela posiłkowego, zaś sprawca przestaje 
być → podejrzanym, a staje się → oskarżonym. 

Akt oskarżenia pełni wiele funkcji, do najważniej-
szych należą: 
1) funkcja bilansująca – akt oskarżenia zamyka i pod-

sumowuje wyniki postępowania przygotowawcze-
go, które stwarzają podstawę wniesienia skargi do 
sądu, 

2) funkcja inicjująca – akt oskarżenia jest warunkiem 
rozpoczęcia (zainicjowania) postępowania jurys-
dykcyjnego (art. 17 § 1 pkt 9 KPK), 

3) funkcja obligująca – akt oskarżenia w sposób wią-
żący zakreśla podmiotowe i przedmiotowe granice 
rozpoznania sprawy przez → sąd, 

4) funkcja informacyjna – akt oskarżenia jest źródłem 
informacji o przedmiocie procesu: 
a) dla oskarżonego – poprzez zawiadomienie go 

przez oskarżyciela publicznego o przesłaniu 
aktu oskarżenia do sądu (art. 334 § 2 KPK) oraz 
przez doręczenie mu na zarządzenie prezesa 
sądu odpisu aktu oskarżenia (art. 338 § 1 KPK), 

b) dla ujawnionego → pokrzywdzonego oraz oso-
by lub instytucji, która złożyła zawiadomienie 
o przestępstwie – poprzez zawiadomienie ich 
o przekazaniu aktu oskarżenia do sądu (art. 334 
§ 2 KPK), 

c) dla innych uczestników procesu oraz uczest-
ników jawnej rozprawy sądowej – poprzez 
odczytanie aktu oskarżenia przez oskarżyciela 
(art. 385 KPK). 

Zasady dotyczące sporządzania aktu oskarżenia
Akt oskarżenia sporządza → prokurator – w spra-

wie prowadzonej w formie śledztwa lub → Policja 
– w sprawie prowadzonej w formie dochodzenia, 
z tym że akt oskarżenia sporządzony przez Policję 
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wymaga zatwierdzenia przez prokuratora. Od wy-
mogu zatwierdzenia aktu oskarżenia i wniesienia go 
do sądu przez prokuratora zwolnione są organy wy-
mienione w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości 
z 13.6.2003 r. w sprawie określenia organów upraw-
nionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz 
organów uprawnionych do wnoszenia i popierania 
oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w spra-
wach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu 
uproszczonym, jak również z zakresu spraw zleconych 
tym organom (Dz.U. Nr 108, poz. 1019 ze zm.), wyda-
nym na podstawie art. 325d KPK. Organ uprawniony 
do wnoszenia i popierania oskarżenia przed → sądem 
I instancji może wnosić i popierać oskarżenie przed 
sądem I instancji w sprawach podlegających rozpozna-
niu w postępowaniu uproszczonym, chyba że → pro-
kurator postanowi inaczej (art. 331 § 2 KPK). 

Akt oskarżenia może sporządzić również → po-
krzywdzony występujący w procesie w charakterze 
→ oskarżyciela posiłkowego, działającego zamiast 
→ prokuratora, wnoszący własny akt oskarżenia 
w sprawie o czyn ścigany z oskarżenia publicznego 
(art. 55 § 1 KPK). W takim przypadku prawodawca 
wymaga jednak, żeby akt oskarżenia został sporządzo-
ny i podpisany przez adwokata lub radcę prawnego 
(→ skarga subsydiarna).

Akt oskarżenia musi zostać sporządzony w ciągu 
14 dni od daty zamknięcia śledztwa, a jeżeli akt oskar-
żenia został sporządzony przez → Policję w docho-
dzeniu, wówczas → prokurator zatwierdza go i wnosi 
do sądu albo sam wydaje postanowienie o umorze-
niu, o zawieszeniu albo o uzupełnieniu śledztwa lub 
dochodzenia (art. 331 § 1 KPK). Jeżeli → podejrzany 
jest tymczasowo aresztowany, termin do sporządze-
nia aktu oskarżenia wynosi 7 dni (art. 331 § 3 KPK). 
W sprawie, w której wobec podejrzanego stosowa-
ne jest → tymczasowe aresztowanie, akt oskarżenia 
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należy wnieść nie później niż 14 dni przed upływem 
dotychczas określonego terminu stosowania tego 
środka (art. 331 § 4 KPK). Wskazane → terminy mają 
charakter instrukcyjny, a ich celem jest przyspieszenie 
postępowania karnego i zdyscyplinowanie → organu 
procesowego. Niezachowanie go nie powoduje nie-
skuteczności czynności prawnej. 

Akt oskarżenia jest pismem procesowym i jako taki 
powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma 
procesowego, o których mowa w art. 119 § 1 KPK, 
a więc powinien zawierać: 
1)  oznaczenie organu, do którego jest skierowany, 

oraz sprawy, której dotyczy, 
2)  oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo, 
3)  treść wniosku lub oświadczenia, w miarę potrzeby 

z uzasadnieniem, 
4)  datę i podpis składającego pismo, 
5)  dane wyszczególnione w art. 332 § 1 KPK: 

a)  imię i nazwisko oskarżonego, inne dane o jego 
osobie oraz dane o zastosowaniu środka zapo-
biegawczego, 

b)  dokładne określenie zarzucanego oskarżonemu 
czynu ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu 
i okoliczności jego popełnienia oraz skutków, 
a zwłaszcza wysokości powstałej szkody, 

c)  wskazanie, że czyn został popełniony w warun-
kach powrotu do przestępstwa, o którym mowa 
w art. 64 KK albo art. 37 § 1 pkt 4 KKS, 

d)  wskazanie przepisów ustawy karnej, pod które 
zarzucany czyn podpada, 

e)  wskazanie sądu właściwego do rozpoznania 
sprawy i trybu postępowania, 

f)  uzasadnienie oskarżenia. 
Prawodawca wskazuje wymogi stawiane uzasad-

nieniu aktu oskarżenia, w którym należy przytoczyć 
fakty i dowody, na których oskarżenie się opiera, 
a w miarę potrzeby – wyjaśnić podstawę prawną 
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oskarżenia i omówić okoliczności, na które powołuje 
się → oskarżony w swej obronie (art. 332 § 2 KPK). 

Akt oskarżenia sporządzony przez → Policję lub 
organ, o którym mowa w art. 325d KK (uprawniony do 
prowadzenia dochodzeń oraz do wnoszenia i popiera-
nia aktu oskarżenia przed → sądem I instancji w spra-
wach podlegających rozpoznaniu w trybie uprosz-
czonym), może nie zawierać uzasadnienia (art. 332 
§ 3 KPK). Przewidziane uregulowanie ma charakter 
wyjątku, który należy stosować w sprawach o mało 
skomplikowanym stanie faktycznym i prawnym i tyl-
ko wtedy, kiedy okoliczności popełnienia przestępstwa 
nie budzą wątpliwości. 

Integralną część aktu oskarżenia stanowią załączni-
ki i wnioski → prokuratora. Stosownie do art. 333 § 1 
KPK akt oskarżenia powinien zawierać: 
1) listę osób, których wezwania oskarżyciel żąda, 
2) wykaz innych dowodów, których przeprowadze-

nia na rozprawie głównej domaga się oskarżyciel. 
Do aktu oskarżenia dołącza się – do wiadomo-

ści sądu – listę ujawnionych osób pokrzywdzonych 
z podaniem ich adresów, a także adresy osób, których 
wezwania żąda oskarżyciel (art. 333 § 3 KPK). Lista 
tych osób, stanowiąca załącznik do aktu oskarżenia, 
podawana jest wyłącznie do wiadomości sądu, a więc 
nie podlega doręczeniu wraz z odpisem aktu oskarże-
nia innym uczestnikom postępowania. Przewidziana 
regulacja uzasadniona jest względami bezpieczeństwa 
wskazanych osób. 

Względy ekonomiki procesowej stanowią podstawę 
wystąpienia → prokuratora z wnioskiem o zaniecha-
nie wzywania → świadków i odczytania ich → ze-
znań na rozprawie (art. 333 § 2 KPK). Przewidziane 
odstępstwo dotyczy świadków przebywających za 
granicą lub mających stwierdzić okoliczności, którym 
oskarżony w swoich wyjaśnieniach nie zaprzeczał, zaś 
okoliczności te nie są aż tak doniosłe, aby konieczne 


