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Art. 1. W ustawie z dnia 17 czerwca 2004 r. o skar-
dze na naruszenie prawa strony do rozpoznania spra-
wy w post´powaniu sàdowym bez nieuzasadnionej
zw∏oki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) tytu∏ ustawy otrzymuje brzmienie:

„o skardze na naruszenie prawa strony do rozpo-
znania sprawy w post´powaniu przygotowaw-
czym prowadzonym lub nadzorowanym przez
prokuratora i post´powaniu sàdowym bez nieuza-
sadnionej zw∏oki”;

2) w art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustawa reguluje zasady i tryb wnoszenia oraz
rozpoznawania skargi strony, której prawo do
rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej
zw∏oki zosta∏o naruszone na skutek dzia∏ania
lub bezczynnoÊci sàdu lub prokuratora prowa-
dzàcego lub nadzorujàcego post´powanie
przygotowawcze.”;

3) w art. 2:

a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do
post´powania przygotowawczego.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dla stwierdzenia, czy w sprawie dosz∏o do
przewlek∏oÊci post´powania, nale˝y
w szczególnoÊci oceniç terminowoÊç i pra-
wid∏owoÊç czynnoÊci podj´tych przez sàd,
w celu wydania w sprawie rozstrzygni´cia
co do istoty albo czynnoÊci podj´tych przez
prokuratora prowadzàcego lub nadzorujàce-
go post´powanie przygotowawcze w celu
zakoƒczenia post´powania przygotowaw-
czego lub czynnoÊci podj´tych przez sàd lub
komornika sàdowego w celu przeprowadze-
nia i zakoƒczenia sprawy egzekucyjnej albo
innej sprawy dotyczàcej wykonania orzecze-
nia sàdowego, uwzgl´dniajàc charakter
sprawy, stopieƒ faktycznej i prawnej jej za-
wi∏oÊci, znaczenie dla strony, która wnios∏a
skarg´, rozstrzygni´tych w niej zagadnieƒ
oraz zachowanie si´ stron, a w szczególno-
Êci strony, która zarzuci∏a przewlek∏oÊç po-
st´powania.”;

4) w art. 4:

a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Je˝eli skarga dotyczy przewlek∏oÊci post´-
powania przed sàdem rejonowym i sàdem
okr´gowym — w∏aÊciwy do jej rozpozna-
nia w ca∏oÊci jest sàd apelacyjny.

1b. Je˝eli skarga dotyczy przewlek∏oÊci post´-
powania przed sàdem okr´gowym i sàdem
apelacyjnym — w∏aÊciwy do jej rozpozna-
nia w ca∏oÊci jest sàd apelacyjny.”,

b) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Je˝eli skarga dotyczy przewlek∏oÊci post´-
powania przygotowawczego, w∏aÊciwy do
jej rozpoznania jest sàd prze∏o˝ony nad sà-
dem, który by∏by w∏aÊciwy rzeczowo do roz-
poznania sprawy.”;

5) w art. 5 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Skarg´ dotyczàcà przewlek∏oÊci post´powania
przygotowawczego wnosi si´ do prokuratora
prowadzàcego lub nadzorujàcego to post´po-
wanie.”;

6) w art. 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Skarga mo˝e zawieraç ˝àdanie wydania sàdo-
wi rozpoznajàcemu spraw´ albo prokuratoro-
wi prowadzàcemu lub nadzorujàcemu post´-
powanie przygotowawcze zalecenia podj´cia
w wyznaczonym terminie odpowiednich czyn-
noÊci oraz zasàdzenia odpowiedniej sumy pie-
ni´˝nej, o której mowa w art. 12 ust. 4.”;

7) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. Sàd lub prokurator, do którego wniesiono
skarg´, przedstawia jà niezw∏ocznie sàdo-
wi w∏aÊciwemu wraz z aktami sprawy,
w której toczy si´ post´powanie.”;

8) w art. 10 po ust. 2 dodaje ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Je˝eli skarga dotyczy przewlek∏oÊci post´po-
wania przygotowawczego, sàd w∏aÊciwy za-
wiadamia Skarb Paƒstwa — prokuratora
prze∏o˝onego nad prokuratorem prowadzà-
cym lub nadzorujàcym post´powanie przygo-
towawcze, dor´czajàc mu odpis skargi.”;

9) w art. 12:

a) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. Na ˝àdanie skar˝àcego lub z urz´du sàd za-
leca podj´cie przez sàd rozpoznajàcy spra-
w´ co do istoty albo przez prokuratora pro-
wadzàcego lub nadzorujàcego post´powa-
nie przygotowawcze odpowiednich czynno-
Êci w wyznaczonym terminie, chyba ˝e wy-
danie zaleceƒ jest oczywiÊcie zb´dne. Zale-
cenia nie mogà wkraczaç w zakres oceny
faktycznej i prawnej sprawy.

4. Uwzgl´dniajàc skarg´, sàd na ˝àdanie skar-
˝àcego przyznaje od Skarbu Paƒstwa,
a w przypadku skargi na przewlek∏oÊç post´-
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powania prowadzonego przez komornika —
od komornika, sum´ pieni´˝nà w wysokoÊci
od 2 000 z∏otych do 20 000 z∏otych.”,

b) dodaje si´ ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. W przypadku przyznania sumy pieni´˝nej od
Skarbu Paƒstwa, wyp∏aty dokonuje:

1) sàd prowadzàcy post´powanie, w którym
nastàpi∏a przewlek∏oÊç post´powania —
ze Êrodków w∏asnych tego sàdu;

2) prokuratura okr´gowa, w której okr´gu
prowadzone jest post´powanie przygoto-
wawcze, w którym nastàpi∏a przewlek∏oÊç
post´powania, a w odniesieniu do post´-
powaƒ przygotowawczych prowadzo-
nych przez wydzia∏y zamiejscowe Biura
do Spraw Przest´pczoÊci Zorganizowanej
Prokuratury Krajowej — w∏aÊciwa proku-
ratura apelacyjna — ze Êrodków w∏asnych
tych prokuratur.

6. W sytuacji przyznania sumy pieni´˝nej
w przypadku, o którym mowa w art. 4
ust. 1a, wyp∏aty dokonuje sàd okr´gowy,
a w przypadku, o którym mowa w art. 4
ust. 1b, wyp∏aty dokonuje sàd apelacyjny —
ze Êrodków w∏asnych tego sàdu.”;

10) w art. 13:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Odpis orzeczenia uwzgl´dniajàcego skarg´
dotyczàcà przewlek∏oÊci post´powania sà-
dowego sàd dor´cza prezesowi w∏aÊciwego
sàdu. Prezes sàdu, któremu dor´czono orze-
czenie, jest obowiàzany do podj´cia czynno-
Êci nadzoru przewidzianych w ustawie
z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sà-
dów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070,
z póên. zm.1)).”,

b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Odpis orzeczenia uwzgl´dniajàcego skarg´
dotyczàcà przewlek∏oÊci post´powania przy-
gotowawczego sàd dor´cza prokuratorowi
prze∏o˝onemu nad prokuratorem prowadzà-

cym lub nadzorujàcym post´powanie przy-
gotowawcze. Prokurator, któremu dor´czo-
no odpis orzeczenia, jest obowiàzany do
podj´cia czynnoÊci nadzoru przewidzianych
w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca
1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7,
poz. 39, z póên. zm.2)).”;

11) art. 14 otrzymuje brzmienie:

„Art. 14. Skar˝àcy mo˝e wystàpiç z nowà skargà
w tej samej sprawie po up∏ywie 12 mie-
si´cy, a w post´powaniu przygotowaw-
czym, w którym stosowane jest tymcza-
sowe aresztowanie, oraz w sprawie egze-
kucyjnej lub innej dotyczàcej wykonania
orzeczenia sàdowego — po up∏ywie
6 miesi´cy, od daty wydania przez sàd
orzeczenia, o którym mowa w art. 12.”;

12) w art. 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Uwzgl´dniajàc lub odrzucajàc skarg´, sàd
z urz´du zwraca uiszczonà od niej op∏at´.”.

Art. 2. 1. W okresie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy osoby, które przed tym
dniem z∏o˝y∏y skarg´ do Europejskiego Trybuna∏u
Praw Cz∏owieka, zwanego dalej „Trybuna∏em”, zarzu-
cajàc naruszenie w post´powaniu przygotowawczym
prawa do rozpoznania sprawy w rozsàdnym terminie,
o którym mowa w art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie
praw cz∏owieka i podstawowych wolnoÊci (Dz. U.
z 1993 r. Nr 61, poz. 284, z póên. zm.3)), mogà wnieÊç
skarg´ o stwierdzenie przewlek∏oÊci post´powania na
podstawie przepisów niniejszej ustawy, je˝eli skarga
do Trybuna∏u zosta∏a wniesiona w toku post´powania
przygotowawczego, którego ona dotyczy, i o ile Try-
buna∏ nie wyda∏ postanowienia w przedmiocie do-
puszczalnoÊci skargi.

2. Skarga wniesiona w trybie ust. 1 powinna wska-
zywaç dat´ wniesienia skargi do Trybuna∏u.

3. W∏aÊciwy sàd niezw∏ocznie zawiadamia mini-
stra w∏aÊciwego do spraw zagranicznych o skargach
wniesionych w trybie, o którym mowa w ust. 1.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

———————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 156
i 157 i Nr 56, poz. 459.

3) Zmiany wymienionej konwencji zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 1995 r. Nr 36, poz. 175, 176 i 177, z 1998 r.
Nr 147, poz. 962, z 2001 r. Nr 23, poz. 266 oraz z 2003 r.
Nr 42, poz. 364.

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271,
Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188,
poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304,
Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702
i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167,
poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178,
poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044
i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64,
poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766,
Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482
i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228,
poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4,
Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157 i Nr 56, poz. 459.


