
Sprawy dotyczące śmierci 
księdza oraz zaginięcia akt w 
Sądzie zakończone przez 
Prokuraturę 
 

Prokuratura zakończyła umorzeniem postępowanie w sprawie nieumyślnego 

spowodowania śmierci księdza Andrzeja Dymera oraz zaginięcia akt w siedzibie Sądu 

Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie, tj. o czyny z art. 155 kk i art. 276 kk. 
  

Prokuratura Rejonowa Szczecin –Niebuszewo w Szczecie prowadziła postępowanie w 

sprawie nieumyślnego spowodowania w dniu 16 lutego 2021r. w Szczecinie 

śmierci  księdza Andrzeja Dymera. W toku prowadzonego śledztwa zgromadzono 

materiał dowodowy w tym uzyskano opinię  biegłych z zakresu medycyny sądowej, 

które pozwoliły na jego zakończenie końcową decyzją merytoryczną. Ustalono, że do 

śmierci  księdza  doszło z przyczyn naturalnych, będących następstwem długotrwałej 

choroby. Z uwagi na powyższe Prokuratura umorzyła postępowanie w tej sprawie 

wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego, na podstawie 

art. 17 § 1 pkt 2 kpk. 
 

Prokuratura zakończyła umorzeniem także postępowanie w sprawie usunięcia 

dokumentów w postaci XI tomu akt sprawy Prokuratury Rejonowej Szczecin – 

Zachód w Szczecinie, dotyczącej księdza Andrzeja Dymera. Postępowanie było 

wynikiem ustalenia, iż po wypożyczeniu przez Prokuraturę akt do Sądu Rejonowego 

Szczecin – Centrum w Szczecinie, a następnie ich zwróceniu brakowało jednego z 

tomów akt tej sprawy. Przeprowadzone w ramach dochodzenia czynności procesowe 

doprowadziły do ustalenia, że zaginiony tom akt został omyłkowo dołączony do 

referatu innego sędziego i po dwóch miesiącach poszukiwań został odnaleziony przez 

pracowników Sądu, a następnie zwrócony Prokuraturze. Akta sprawy w tym zaginiony 

tom były prawidłowo oznakowane, zgodnie zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości w 

sprawie zakresu działania sekretariatów i innych działów administracji w 

powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, posiadały w dwóch 

miejscach sygnaturę postępowania prokuratorskiego, oznaczenie sygnatury sądowej, a 

także dodatkowy element w postaci oznaczenia rzeczowego zawartości akt. 

Wobec powyższych ustaleń dochodzenie w tej sprawie zostało umorzone na zasadzie 

art. 17  § 1 pkt 2 kpk wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu 

zabronionego. 
 

Z uwagi na stwierdzone uchybienia w zakresie organizacji pracy Sądu w dniu   26 

czerwca 2021r. Prokurator Rejonowy Szczecin - Niebuszewo w Szczecinie skierował 



do Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie pismo wskazujące na 

nieprawidłowości w pracy Sądu. 
 


