
 

 
 

POL-2014/1 
 

Informacja dodatkowa dla osób składających skargę przeciwko Polsce 

I.  Wyczerpanie krajowych środków odwoławczych 

A.  Lista standardowych dokumentów wymaganych w przypadku 
wyczerpania krajowych środków odwoławczych w Polsce: 

1.  Postępowanie cywilne 

 wyrok sądu pierwszej instancji wraz z uzasadnieniem, 

 wyrok sądu drugiej instancji wraz z uzasadnieniem, 
 w razie dopuszczalności skargi kasacyjnej: wyrok lub postanowienie Sądu Najwyższego 

wydane wskutek wniesionej skargi lub opinia pełnomocnika ustanowionego z urzędu o 
braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej; 

2.  Postępowanie karne 

 wyrok sądu pierwszej instancji wraz z uzasadnieniem, 

 wyrok sądu odwoławczego wraz z uzasadnieniem, 
 w razie dopuszczalności kasacji: wyrok lub postanowienie Sądu Najwyższego wydane 

wskutek wniesionej kasacji lub opinia obrońcy wyznaczonego z urzędu o braku podstaw do 
wniesienia kasacji; 

3.  Inne postępowania 

Postępowanie administracyjne: 

 decyzja administracyjna organu pierwszej instancji, 
 decyzja administracyjna organu odwoławczego, 

 wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego wraz z uzasadnieniem, 
 wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego wydany wskutek wniesionej skargi kasacyjnej 

lub opinia pełnomocnika ustanowionego z urzędu o braku podstaw do wniesienia skargi.  

II.  Termin sześciu miesięcy 

A.   Jakie informacje i dokumenty są wymagane dla wykazania, że 
zachowany został termin sześciu miesięcy, o którym mowa w art. 35 § 1 
Konwencji 

Informacje oraz dokumenty potwierdzające datę doręczenia ostatecznego orzeczenia wydanego 
w sprawie wraz z uzasadnieniem. 
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III.  Inne 
1. Skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie na podstawie 
art. 6 § 1 Konwencji:  

 orzeczenie sądowe wydane wskutek wniesionej przez skarżącego skargi na przewlekłość 
postępowania na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie 
prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym 
lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej 
zwłoki,  

 Postępowanie administracyjne: decyzja organu wyższego stopnia wydana wskutek 
wniesionego przez skarżącego zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie lub na 
przewlekłość postępowania oraz orzeczenie sądu administracyjnego wydane wskutek 
skargi na bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania, 

 informacje oraz dokumenty wskazujące datę wszczęcia przedmiotowego postępowania 
(w przypadku postępowania karnego wskazujące datę wszczęcia postępowania przeciwko 
skarżącemu) oraz, ewentualnie, datę wydania ostatecznego orzeczenia w sprawie 


	I.   Wyczerpanie krajowych środków odwoławczych
	A.   Lista standardowych dokumentów wymaganych w przypadku wyczerpania krajowych środków odwoławczych w Polsce:
	1.   Postępowanie cywilne
	2.   Postępowanie karne
	3.   Inne postępowania


	II.   Termin sześciu miesięcy
	A.    Jakie informacje i dokumenty są wymagane dla wykazania, że zachowany został termin sześciu miesięcy, o którym mowa w art. 35 § 1 Konwencji

	III.   Inne

