
 
 

 

 

 

 

 

 

Załącznik B 

do Raportu z wykonywania wyroków 

Europejskiego Trybunału 

Praw Człowieka przez Polskę za 2020 r. 
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Plany działań, raporty z wykonywania i informacje przesłane do Rady Europy w 2020 r. 
 

Lp. Sprawa / Grupa spraw 
Numer 
skargi 

Stwierdzone naruszenie Konwencji 
Rodzaj przesłanego 

dokumentu 

Data 
przesłania do 
Rady Europy 

Uwagi 
Numer 

strony w 
Załączniku C 

1. 
Al Nashiri p. Polsce 

i Abu Zubaydah 
p. Polsce 

28761/11 
7511/13 

W obu wyrokach Trybunał uznał, że doszło do: 
naruszenia art. 3 Konwencji (zakaz tortur oraz 
nieludzkiego i poniżającego traktowania) w 
aspekcie materialnym i proceduralnym; 
naruszenia art. 5 (prawo do wolności  
i bezpieczeństwa osobistego); naruszenia art. 8 
(prawo do poszanowania życia prywatnego  
i rodzinnego); naruszenia art. 13 (prawo do 
skutecznego środka odwoławczego)  
i naruszenia art. 6 ust. 1 (prawo do rzetelnego 
procesu sądowego). W sprawie Al Nashiri 
Trybunał stwierdził również naruszenia art. 2 
(prawo do życia) oraz art. 3 Konwencji w zw.  
z art. 1 Protokołu nr 6 (zakaz kary śmierci). 
Trybunał uznał także, że Polska nie zrealizowała 
próśb Trybunału o dostarczenie dowodów i,  
w konsekwencji, nie wypełniła zobowiązań 
wynikających z art. 38 Konwencji – udzielenia 
Trybunałowi wszelkich niezbędnych ułatwień 
dla efektywnego przeprowadzenia 
dochodzenia. 

zaktualizowany 
skrócony plan 

działań  
3.02.2020 r. 

Decyzja KM z dnia 
5.03.2020 r. 

 

2. 
Al Nashiri p. Polsce 

i Abu Zubaydah 
p. Polsce 

28761/11 
7511/13 

j.w. informacja  
o środkach 

indywidualnych 
generalnych 

15.10.2020 r. 
Decyzja KM z dnia 

3.12.2020 r. 
 

3. Apanasewicz p. Polsce 6854/07 

Sprawa dotycząca przewlekłości cywilnych i 
administracyjnych postępowań egzekucyjnych 
(naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz braku 
odpowiedniej ochrony przed negatywnymi 
konsekwencjami funkcjonowania fabryki dla 

raport z wykonania  10.12.2020 r.   



3 
 

życia prywatnego skarżącej (naruszenie art. 8 
ust. 1 Konwencji). 

4. 

Bąk p. Polsce, 
Majewski p. Polsce, 
Rutkowski i inni p. 

Polsce  

 7870/04 
 52690/99 
72287/10 

 

Sprawy dotyczące przewlekłości postępowań 
karnych (grupa Bąk) i cywilnych (grupa 
Majewski) oraz braku skutecznego środka 
odwoławczego w tym zakresie, w których 
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 
(prawo do rozpatrzenia sprawy w rozsądnym 
terminie) oraz art. 13 Konwencji (prawo do 
skutecznego środka odwoławczego). 
W wyroku pilotażowym z dnia 07.07.2015 r.  
w sprawie Rutkowski i inni Trybunał stwierdził 
naruszenia ww. artykułów Konwencji oraz 
istnienie problemu systemowego. 

zaktualizowany 
plan działań 

22.04.2020 r. 

Decyzja KM z dnia 
4.06.2020 r. 

W wyniku oceny 
tego planu KM 

przyjął 4.06.2020 
r. rezolucję 
uznającą za 
wykonane 3 

wyroki z tej grupy 
spraw 

 

5. Bednarz p. Polsce 76505/14 

Naruszenie art. 3 Konwencji z uwagi na brak 
przeprowadzenia skutecznego śledztwa w 
związku z zarzutami złego traktowania 
skarżącego przez funkcjonariuszy Policji. 

zaktualizowany 
raport z wykonania 

9.01.2020 r.   

6. Beller p. Polsce  51837/99 

Grupa spraw dotycząca naruszenia art. 6 ust. 1 
Konwencji z powodu przewlekłości postępowań 
administracyjnych i/lub sądowo-
administracyjnych. 

zaktualizowany 
plan działań 

8.06.2020 r. 

Decyzja KM z dnia 
3.09.2020 r. 

W wyniku oceny 
tego planu KM 

przyjął 3.09.2020 
r. rezolucję 
uznającą za 
wykonane 3 

wyroki z tej grupy 
spraw 

 

7. Brzeziński p. Polsce 47542/07 
Naruszenie art. 10 Konwencji w związku z  
naruszeniem prawa do wolności słowa w 
kontekście kampanii wyborczej 

raport z wykonania  28.01.2020 r. 
Wyrok uznany za 

wykonany 
 

8. Dziunikowski p. Polsce 65790/12 

Naruszenie art. 3 Konwencji w związku z 
nieodpowiednim śledztwem w sprawie 
zarzucanego złego traktowania skarżącego 
przez funkcjonariuszy policji. 

raport z wykonania 13.05.2020 r.   

9. Dziunikowski p. Polsce 65790/12 j.w. zaktualizowany 11.12.2020 r.   
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raport z wykonania 

10. 
Grabowski  
p. Polsce  

57722/12 

Naruszenie art. 5 ust. 1 Konwencji z powodu 
pozbawienia wolności osoby nieletniej w 
ramach postępowania poprawczego, bez 
właściwego postanowienia sądu oraz 
naruszenie art. 5 ust. 4 Konwencji z uwagi na to, 
że rozpoznając wniosek skarżącego o 
zwolnienie sąd nie wyjaśnił podstawy prawnej 
jego dalszego pozbawienia wolności w 
schronisku dla nieletnich. 

informacja  
o środkach 

generalnych 
20.05.2020 r.   

11. 
Grabowski  
p. Polsce 

57722/12 
j.w. informacja  

o środkach 
generalnych 

18.12.2020 r.   

12. Grobelny p. Polsce 60477/12 

Sprawa dotyczy odmowy przez sądy krajowe 
wypłacenia skarżącemu odszkodowania z tytułu 
zaprzestania wypłacania mu renty inwalidzkiej 
przez 21 miesięcy w związku z błędną oceną 
stanu jego zdrowia i zdolności do pracy 
(naruszenie Artykułu 1 Protokołu nr 1 do 
Konwencji) 

raport z wykonania  18.12.2020 r.   

13. Jezior p. Polsce 31955/11 
Naruszenie prawa do wolności wypowiedzi w 
kontekście wyborów lokalnych (naruszenie art. 
10 Konwencji) 

raport z wykonania  18.12.2020 r.   

14. Kanciał p. Polsce 37023/13 
Naruszenie art. 3 Konwencji w związku z  
użyciem nadmiernej siły przez policję (w tym 
paralizatorów) podczas zatrzymania skarżącego  

raport z wykonania  9.11.2020 r.   

15. 

K.J. p. Polsce 
G.N. p. Polsce 

Oller Kamińska  
p. Polsce 

30813/14 
2171/14 

28481/12 

Naruszenie art. 8 Konwencji z powodu 
niewłaściwej interpretacji Konwencji Haskiej o 
cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za 
granicę przez sąd krajowy oraz ze względu na 
nadmierny czas trwania postępowania o 
wydanie dziecka. 

zaktualizowany 
raport z wykonania 

29.07.2020 r.   

16. Klibisz p. Polsce 2235/02 
Sprawa dotyczy osadzenia skarżącego w ramach 
reżimu „więźnia niebezpiecznego” w 2004 i 
2010 r. (naruszenie art. 3 Konwencji) 

raport z wykonania  6.02.2020 r. 
Wyrok uznany za 

wykonany 
 

17. Nowakowski p. Polsce 32407/13 Brak należytego zbadania przez sądy krajowe w zaktualizowany 15.07.2020 r.   
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2012 r. wszystkich dostępnych środków, które 
można by wykorzystać w celu ułatwienia 
poszerzenia kontaktów między głuchoniemym 
ojcem a jego synem (naruszenie art. 8 
Konwencji). 

raport z wykonania 

18. 
Olewnik-Cieplińska i 

Olewnik p. Polsce 
20147/15 

Naruszenie art. 2 Konwencji w związku z 
porwaniem i śmiercią brata / syna skarżących w 
latach 2001-2003 oraz brakiem odpowiedniego 
i skutecznego śledztwa w sprawie jego śmierci  

raport z wykonania  27.10.2020 r.   

19. 
Parol p. Polsce 

Adamkowski p. Polsce 
65379/13 
57814/12 

Naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji (dostęp do 
sądu) w związku z odrzuceniem przez sądy 
krajowe apelacji skarżących z uwagi na 
wniesienie ich tylko w jednym egzemplarzu. 

zaktualizowany 
raport z wykonania 

6.02.2020 r.   

20. 
Parol p. Polsce 

Adamkowski p. Polsce 
65379/13 
57814/12 

j.w. zaktualizowany 
raport z wykonania 

23.12.2020 r.   

21. 
P. i S. 

p. Polsce 
57375/08 

Naruszenie art. 3 Konwencji w stosunku do 
pierwszej skarżącej (małoletniej) z uwagi na 
kumulatywny wpływ okoliczności sprawy na jej 
sytuację i sposób potraktowania P. przez organy 
państwa, które wywołały cierpienie 
przekraczające minimalny próg dolegliwości w 
rozumieniu art. 3. Ponadto Trybunał stwierdził 
naruszenie art. 5 ust. 1 Konwencji z powodu 
umieszczenia dziewczynki w pogotowiu 
opiekuńczym, a także naruszenie art. 8 
Konwencji w stosunku do obu skarżących 
(matki i córki) z powodu niezapewnienia im 
skutecznego poszanowania ich życia 
prywatnego z uwagi na brak dostępu do 
informacji nt. warunków dostępu legalnej 
aborcji i obowiązujących procedur, oraz z uwagi 
na bezprawne ujawnienie danych osobowych 
skarżących przez publiczny szpital. 

informacja  
o środkach 

generalnych 
31.12.2020 r. 

Decyzja KM z dnia 
5.03.2020 r.  

 

22. 
Potomska i Potomski 

p. Polsce 
33949/05 

W wyroku Trybunał stwierdził naruszenie  art. 1 
Protokołu Nr 1 do Konwencji z powodu braku 
możliwości uzyskania przez skarżących 

zaktualizowany 
plan działań 

31.12.2020 r.   
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wywłaszczenia z adekwatnym odszkodowaniem 
należącej do nich nieruchomości, która została 
wpisana na listę zabytków, co uniemożliwiło 
skarżącym korzystanie z niej 

23. 
Pugžlys 

p. Polsce 
446/10 

Naruszenie art. 3 Konwencji z powodu 
umieszczenia skarżącego w metalowej klatce 
podczas rozpraw w sądzie, a także z powodu 
uciążliwości związanych z zastosowaniem 
reżimu „więźnia niebezpiecznego”. 

zaktualizowany 
raport z wykonania 

11.12.2020 r.   

24. Rasiński p. Polsce 42969/18 

Naruszenie art. 3 Konwencji w związku z 
nieodpowiednimi warunkami osadzenia w 
trakcie tymczasowego aresztowania 
skarżącego. 

raport z wykonania  9.12.2020 r.   

25. Rechul p. Polsce 69143/12 

Sprawa dotyczy braku dostępu do sądu z 
powodu odmowy przez sądy krajowe 
zwolnienia skarżącego z opłat sądowych w 2012 
r. (naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji) 

raport z wykonania  10.12.2020 r.   

26. 
Tysiąc p. Polsce 
R.R. p. Polsce 

5410/03 
27617/04 

W obu wyrokach Trybunał stwierdził naruszenie 
art. 8 Konwencji z uwagi na brak odpowiednich 
ram proceduralnych gwarantujących skarżącym 
dostęp do świadczeń medycznych w 
odpowiednim czasie, tj. zabiegu legalnej aborcji 
(Tysiąc) i badań prenatalnych (R.R.). W sprawie 
R.R. Trybunał uznał, że doszło również do 
naruszenia art. 3 Konwencji z powodu braku 
dostępu w odpowiednim czasie do badań 
prenatalnych. 

informacja  
o środkach 

generalnych 
2.10.2020 r. 

Decyzja KM z dnia 
5.03.2020 r. 

 

27. Walczak p. Polsce 45564/15 
Naruszenie art. 8 Konwencji w związku z 
pozbawieniem skarżącego osobistego kontaktu 
z żoną w trakcie jego osadzenia w 2015 r. 

raport z wykonania  14.12.2020 r.   

28. Zaręba p. Polsce 59955/15 
Naruszenie art. 3 Konwencji w związku z 
nieodpowiednimi warunkami osadzenia 
skarżącego. 

raport z wykonania  13.05.2020 r. 
Wyrok uznany za 

wykonany 
 

29. Zaręba p. Polsce 59955/15 
j.w. zaktualizowany 

raport z wykonania 
3.07.2020 r. 

Wyrok uznany za 
wykonany 

 

 


