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Na podstawie art. 41 § 2 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. — Prawo o ustroju sàdów powszechnych
(Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie szczegó∏owych
czynnoÊci sàdów w sprawach z zakresu mi´dzynaro-
dowego post´powania cywilnego oraz karnego w sto-
sunkach mi´dzynarodowych (Dz. U. Nr 17, poz. 164
oraz z 2005 r. Nr 109, poz. 916) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Wyst´pujàc do Ministra SprawiedliwoÊci
o udzielenie tekstu prawa obcego, wyjaÊnie-
nie obcej praktyki sàdowej lub o informacj´
co do istnienia wzajemnoÊci w stosunkach
z paƒstwem obcym, sàd okreÊla szczegó∏o-
wo zagadnienie prawne wymagajàce wyjaÊ-
nienia. Sàd wskazuje ponadto dat´, na którà
stan prawny powinien byç ustalony, oraz
przesy∏a akta sprawy.”;

2) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do pism podlegajàcych dor´czeniu za granicà
do∏àcza si´ sporzàdzone przez t∏umacza przy-
si´g∏ego ich t∏umaczenie na j´zyk urz´dowy
paƒstwa wezwanego, a je˝eli w paƒstwie we-
zwanym obowiàzuje kilka j´zyków urz´do-
wych, na jeden z j´zyków urz´dowych miejsca,
w którym ma zostaç dokonane dor´czenie, 
albo na inny j´zyk wskazany przez to paƒstwo.”;

3) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pisma podlegajàce wys∏aniu do organów za-
granicznych, przedstawicielstw dyplomatycz-
nych, urz´dów konsularnych paƒstw obcych
w Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawicielstw
dyplomatycznych lub urz´dów konsularnych
Rzeczypospolitej Polskiej podpisuje s´dzia;
w zakresie powierzonych czynnoÊci pisma mo-
˝e podpisywaç referendarz sàdowy.”;

4) § 18 i 19 otrzymujà brzmienie:

„§ 18. 1. Pisma podlegajàce wys∏aniu za granic´
prezesi sàdów okr´gowych i prezesi sà-
dów apelacyjnych kierujà do:

1) Ministra SprawiedliwoÊci, je˝eli majà
byç wys∏ane do paƒstwa, z którym jest
zawarta umowa mi´dzynarodowa
przewidujàca porozumiewanie si´ sà-
dów za poÊrednictwem organów cen-
tralnych, albo do paƒstwa, z którym
jest brak stosunków dyplomatycz-
nych,

2) w∏aÊciwych sàdów lub innych orga-
nów paƒstw, z którymi zawarto umo-
wy mi´dzynarodowe przewidujàce
bezpoÊrednie porozumiewanie si´ sà-
dów lub je˝eli taki sposób porozumie-
wania si´ dopuszcza prawo paƒstwa
wezwanego,

3) przedstawicielstwa dyplomatycznego
lub urz´du konsularnego Rzeczypo-
spolitej Polskiej, w pozosta∏ych przy-
padkach.

2. Wnioski o wydanie osób Êciganych lub
skazanych, o przej´cie lub przekazanie
Êcigania karnego oraz o przej´cie lub
przekazanie osób skazanych do wykona-
nia wyroku kieruje si´ w trybie okreÊlo-
nym w ust. 1 pkt 1.

3. W sprawach cywilnych dor´czenie pism
osobom przebywajàcym albo majàcym
siedzib´ za granicà mo˝e nastàpiç rów-
nie˝ w innym trybie ni˝ okreÊlony
w ust. 1, je˝eli wynika to z obowiàzujà-
cych przepisów.

§ 19. 1. W przypadku gdy proÊba osoby przeby-
wajàcej lub majàcej siedzib´ za granicà
dotyczy wydania dokumentów albo
udzielenia informacji poza toczàcym si´
post´powaniem sàdowym, od których
nale˝y si´ op∏ata, odpowiedê dla wnios-
kodawcy, wraz z przygotowanym doku-
mentem, przesy∏a si´ za poÊrednictwem
prezesa sàdu okr´gowego razem 
z pismem przewodnim, sporzàdzonym
w dwóch egzemplarzach, z których jeden
adresuje si´ do prezesa sàdu okr´gowe-
go, a drugi — do przedstawicielstwa dy-
plomatycznego lub urz´du konsularnego
Rzeczypospolitej Polskiej. W piÊmie prze-
wodnim nale˝y zamieÊciç proÊb´ o dor´-
czenie korespondencji za pobraniem na-
le˝nych op∏at, których wysokoÊç nale˝y
wskazaç w tym piÊmie. 
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z dnia 23 listopada 2009 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych czynnoÊci sàdów w sprawach z zakresu 
mi´dzynarodowego post´powania cywilnego oraz karnego w stosunkach mi´dzynarodowych

———————
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, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241
i Nr 178, poz. 1375.
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2. Je˝eli w imieniu osoby, o której mowa
w ust. 1, zwraca si´ przedstawicielstwo
dyplomatyczne lub urzàd konsularny jej
paƒstwa w Rzeczypospolitej Polskiej, do-
kument przesy∏a si´ temu przedstawi-
cielstwu lub urz´dowi za poÊrednictwem
prezesa sàdu okr´gowego, wskazujàc
wysokoÊç op∏aty i numer rachunku ban-
kowego sàdu, na który nale˝y dokonaç
wp∏aty.”;

5) w dziale II rozdzia∏ 4 otrzymuje brzmienie:

„Rozdzia∏ 4

Sposób wykonywania czynnoÊci dotyczàcych
osób korzystajàcych z immunitetów i przywilejów
dyplomatycznych i konsularnych oraz czynnoÊci

z udzia∏em tych osób

§ 26. W razie wàtpliwoÊci, czy dana osoba korzy-
sta w Rzeczypospolitej Polskiej z immunite-
tu, sàd mo˝e zwróciç si´ do Ministra Spra-
wiedliwoÊci o stwierdzenie tej okolicznoÊci,
przesy∏ajàc jednoczeÊnie akta sprawy.

§ 27. 1. W przypadku zrzeczenia si´ przez paƒstwo
obce lub organizacj´ mi´dzynarodowà im-
munitetu przys∏ugujàcego danej osobie
sàd, po otrzymaniu zawiadomienia o zrze-
czeniu, przesy∏a do Ministra Sprawiedli-
woÊci przeznaczony dla strony pozwanej
lub uczestnika post´powania odpis pozwu
lub wniosku i wezwanie na termin posie-
dzenia.

2. Wezwanie sporzàdza si´ wed∏ug wzoru
okreÊlonego w za∏àczniku nr 1 lub 2 do
rozporzàdzenia.

§ 28. 1. Pisma przeznaczone do dor´czenia pod-
miotom korzystajàcym z immunitetu oraz
innym osobom przebywajàcym w budyn-
kach lub pomieszczeniach korzystajàcych
z nietykalnoÊci na podstawie ustaw,
umów lub powszechnie ustalonych zwy-
czajów mi´dzynarodowych przesy∏a si´
do Ministerstwa Spraw Zagranicznych za
poÊrednictwem Ministerstwa Sprawiedli-
woÊci.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do
dor´czania pism sàdowych obywatelom
polskim przebywajàcym za granicà, którzy
korzystajà z immunitetu dyplomatycznego
lub konsularnego.

3. Pisma, o których mowa w ust. 1, nie mogà
zawieraç zagro˝enia karà porzàdkowà lub
innymi Êrodkami przymusu.

§ 29. 1. Je˝eli zachodzi potrzeba przes∏uchania
w charakterze Êwiadka lub wyst´powania
w charakterze bieg∏ego lub t∏umacza cz∏on-
ka misji dyplomatycznej korzystajàcego,
w oparciu o prawo wewn´trzne lub posta-
nowienia Konwencji wiedeƒskiej o stosun-
kach dyplomatycznych, sporzàdzonej
w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. (Dz. U.
z 1965 r. Nr 37, poz. 232), albo inne kon-
wencje lub umowy mi´dzynarodowe, z im-

munitetu dyplomatycznego, sàd zwraca si´
do tej osoby, za poÊrednictwem Ministra
SprawiedliwoÊci, o wyra˝enie zgody.

2. W sprawach, w których zachodzi potrzeba
przes∏uchania w charakterze Êwiadka lub
wyst´powania w charakterze bieg∏ego
cz∏onka urz´du konsularnego, sàd wzywa
go bezpoÊrednio w trybie art. 44 Konwen-
cji wiedeƒskiej o stosunkach konsular-
nych, sporzàdzonej w Wiedniu dnia
24 kwietnia 1963 r. (Dz. U. z 1982 r. Nr 13,
poz. 98), chyba ˝e dwustronne konwencje
konsularne zawarte przez Rzeczpospolità
Polskà stanowià inaczej.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio,
gdy zachodzi potrzeba przedstawienia
przez osoby okreÊlone w tych przepisach
pisemnych wyjaÊnieƒ, dokumentu lub
przedmiotu ogl´dzin.

4. Sàd, zwracajàc si´ o wyra˝enie zgody,
okreÊla przedmiot przes∏uchania i do∏àcza
wezwanie ze wskazaniem proponowane-
go terminu przes∏uchania.

5. Wezwanie sporzàdza si´ wed∏ug wzoru
okreÊlonego w za∏àczniku nr 3 do rozpo-
rzàdzenia.

6. Prawid∏owoÊç sporzàdzenia wezwania
sprawdza, przed jego wys∏aniem, prezes
sàdu.

§ 30. Termin przes∏uchania, poza przypadkami
niecierpiàcymi zw∏oki, wyznacza si´ w taki
sposób, aby mi´dzy datà wys∏ania wezwania
a zamierzonym przes∏uchaniem up∏ynà∏
okres umo˝liwiajàcy osobie wezwanej do-
k∏adne zapoznanie si´ z treÊcià wezwania
i przygotowanie si´ do przes∏uchania.

§ 31. Osoba korzystajàca z immunitetu nie ma
obowiàzku sk∏adania przyrzeczenia; nie
uprzedza si´ jej równie˝ o odpowiedzialnoÊci
karnej za fa∏szywe zeznania.”;

6) § 35 otrzymuje brzmienie:

„§ 35. 1. Sàd ustala obywatelstwo osoby zamiesz-
ka∏ej lub przebywajàcej w Rzeczypospoli-
tej Polskiej na podstawie posiadanych
przez nià dokumentów, w szczególnoÊci:

1) dowodu osobistego, paszportu lub
stwierdzenia posiadania obywatel-
stwa polskiego, wydanych przez organ
polski,

2) paszportu lub innego dokumentu to˝-
samoÊci wydanego przez organ paƒ-
stwa obcego,

3) wydanej przed dniem 1 lipca 2001 r.
karty sta∏ego pobytu lub karty czaso-
wego pobytu albo karty pobytu wyda-
nej po dniu 1 lipca 2001 r.,

4) dokumentu podró˝y przewidzianego
w Konwencji dotyczàcej statusu
uchodêców, sporzàdzonej w Genewie
dnia 28 lipca 1951 r. (Dz. U. z 1991 r.
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Nr 119, poz. 515 i 517), polskiego doku-
mentu podró˝y dla cudzoziemca, tym-
czasowego polskiego dokumentu po-
dró˝y dla cudzoziemca oraz polskiego
dokumentu to˝samoÊci cudzoziemca,

5) dokumentów wydanych na podstawie
ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zasa-
dach i warunkach wjazdu i pobytu
obywateli paƒstw cz∏onkowskich Unii
Europejskiej oraz cz∏onków ich rodzin
na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Dz. U. Nr 141, poz. 1180,
z póên. zm.2)),

6) dokumentów wydanych na podstawie
ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeê-
dzie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, pobycie oraz wyjeêdzie z tego
terytorium obywateli paƒstw cz∏on-
kowskich Unii Europejskiej i cz∏onków
ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043,
z 2005 r. Nr 120, poz. 818 oraz z 2008 r.
Nr 216, poz. 1367).

2. W razie wàtpliwoÊci co do dokumentu
okazanego przez obywatela paƒstwa ob-
cego nale˝y zwracaç si´ o wyjaÊnienie
do Szefa Urz´du do Spraw Cudzoziem-
ców lub Komendanta G∏ównego Stra˝y
Granicznej.

3. Ustalenia obywatelstwa mo˝na dokonaç
tak˝e na podstawie informacji z reje-
strów paƒstwowych.

4. O ustaleniu obywatelstwa zgodnie
z ust. 1 nale˝y uczyniç dok∏adnà wzmian-
k´ w protokole posiedzenia.”;

7) po § 36 dodaje si´ § 361 w brzmieniu:

„§ 361. Przepisy § 35 i 36 stosuje si´ odpowiednio
do ustalania obywatelstwa osób zmar-
∏ych.”;

8) § 39 otrzymuje brzmienie:

„§ 39. 1. Wnioski o dor´czenie pism i przes∏ucha-
nie obywateli polskich przebywajàcych
za granicà mo˝na kierowaç do przedsta-
wicielstw dyplomatycznych lub urz´dów
konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej
w celu wykonania w ramach ich kompe-
tencji. Do wniosku o przes∏uchanie oso-
by mo˝na do∏àczyç druk protoko∏u prze-
s∏uchania i treÊç niezb´dnych pouczeƒ. 

2. Je˝eli osoba, która ma byç przes∏uchana,
nie mieszka w miejscowoÊci, w której
znajduje si´ siedziba przedstawicielstwa
dyplomatycznego lub urz´du konsular-
nego Rzeczypospolitej Polskiej, i istniejà
podstawy do przyj´cia, ˝e mo˝e nie
dojÊç do jej przes∏uchania w sposób
okreÊlony w ust. 1, do wniosku do∏àcza
si´ jego t∏umaczenie sporzàdzone przez
t∏umacza przysi´g∏ego.”;

9) § 46 otrzymuje brzmienie:

„§ 46. We wnioskach o udzielenie pomocy praw-
nej kierowanych do sàdu lub innego orga-
nu paƒstwa obcego, w stosunkach z którym
jest brak odpowiedniej umowy mi´dzyna-
rodowej, zamieszcza si´ zapewnienie wyko-
nywania wniosków sàdów lub innych orga-
nów tego paƒstwa.”;

10) § 53 otrzymuje brzmienie:

„§ 53. 1. Koszty powsta∏e w zwiàzku z udzieleniem
pomocy prawnej ustala si´ w z∏otych pol-
skich.

2. Skarb Paƒstwa tymczasowo wyk∏ada ró˝-
nic´ pomi´dzy kosztami udzielenia po-
mocy prawnej a kwotà z∏o˝onej zaliczki.

3. Po wykonaniu wniosku nale˝y rozliczyç
koszty udzielenia pomocy prawnej.”;

11) w § 66 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) informacje o przedawnieniu karalnoÊci bàdê
wykonania kary, wraz ze wskazaniem daty
up∏ywu terminu przedawnienia.”;

12) § 67 otrzymuje brzmienie:

„§ 67. Sàd sporzàdza wniosek wraz z za∏àcznikami
w dwóch egzemplarzach i przesy∏a go do
Ministra SprawiedliwoÊci w celu nadania
dalszego biegu na co najmniej 7 dni przed
up∏ywem terminu, na jaki organ paƒstwa
obcego zastosowa∏ tymczasowe aresztowa-
nie wobec osoby Êciganej w celu wyda-
nia.”;

13) w § 68:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wniosek przesy∏a si´ do w∏aÊciwego organu
paƒstwa obcego bezpoÊrednio lub za po-
Êrednictwem Ministra SprawiedliwoÊci bàdê
Biura Mi´dzynarodowej Wspó∏pracy Policji
w Warszawie.”,

b) dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Sàd, który uzyska∏ informacj´ o tymczaso-
wym aresztowaniu na terytorium innego
paƒstwa osoby Êciganej w celu wydania, za-
wiadamia o tym Ministra SprawiedliwoÊci
w ciàgu 2 dni od dnia uzyskania takiej wia-
domoÊci, wskazujàc dat´ i okres zastosowa-
nia aresztu. 

5. Przepis ust. 4 stosuje si´ odpowiednio do za-
wiadomienia Ministra SprawiedliwoÊci
o przypadkach, w których konieczne b´dzie
wystàpienie o wydanie w zwiàzku z niemo˝-
noÊcià przekazania osoby Êciganej na pod-
stawie europejskiego nakazu aresztowania.”;

14) po § 69 dodaje si´ § 691 w brzmieniu:

„§ 691. Sàd, który wnioskowa∏ o wydanie, zawia-
damia Ministra SprawiedliwoÊci, w ciàgu
3 dni od dnia uzyskania takiej wiadomoÊci,
o wszystkich okolicznoÊciach majàcych
istotne znaczenie dla post´powania o wy-

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

z 2003 r. Nr 128, poz. 1175, z 2004 r. Nr 96, poz. 959
i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757.
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danie, w szczególnoÊci o okolicznoÊciach
skutkujàcych brakiem celowoÊci lub pod-
staw do kontynuowania procedury o wy-
danie, przesy∏ajàc w razie potrzeby kopie
orzeczeƒ lub innych dokumentów.”;

15) § 71 otrzymuje brzmienie:

„§ 71. W sprawach o przest´pstwo pope∏nione na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez
cudzoziemca, przeciwko któremu skierowa-
no akt oskar˝enia, sàd ustala dopuszczal-
noÊç i ocenia celowoÊç wystàpienia z wnios-
kiem o przej´cie Êcigania przez w∏aÊciwy
organ paƒstwa obcego. W przypadku oce-
ny pozytywnej sàd sporzàdza wniosek
i przekazuje go w dwóch egzemplarzach
Ministrowi SprawiedliwoÊci.”;

16) w § 77 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Sàd, o którym mowa w ust. 1, gdy istniejà do
tego podstawy, zawiadamia zak∏ad karny,
w którym skazany b´dzie odbywa∏ kar´, ˝e nie
mo˝e byç on bez zgody paƒstwa skazania Êci-
gany, skazany ani pozbawiony wolnoÊci w ce-
lu wykonania kary za inne przest´pstwo pope∏-
nione przed dniem przekazania ni˝ to, w zwiàz-
ku z którym nastàpi∏o jego przekazanie.”;

17) w § 81 w ust. 1 w pkt 4 kropk´ zast´puje si´ prze-
cinkiem i dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) inne dokumenty majàce znaczenie dla spra-
wy.”;

18) za∏àczniki nr 1 i 2 do rozporzàdzenia otrzymujà
brzmienie okreÊlone odpowiednio w za∏àcznikach
nr 1 i 2 do niniejszego rozporzàdzenia;

19) za∏àczniki nr 4 i 5 do rozporzàdzenia otrzymujà
brzmienie okreÊlone odpowiednio w za∏àcznikach
nr 3 i 4 do niniejszego rozporzàdzenia;

20) za∏àcznik nr 7 do rozporzàdzenia otrzymuje
brzmienie okreÊlone w za∏àczniku nr 5 do niniej-
szego rozporzàdzenia;

21) za∏àcznik nr 16 do rozporzàdzenia otrzymuje
brzmienie okreÊlone w za∏àczniku nr 6 do niniej-
szego rozporzàdzenia;

22) za∏àczniki nr 25—27 do rozporzàdzenia otrzymujà
brzmienie okreÊlone odpowiednio w za∏àcznikach
nr 7—9 do niniejszego rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister SprawiedliwoÊci: K. Kwiatkowski
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 23 listopada 2009 r. (poz. 1599)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR PIERWSZEGO WEZWANIA NA ROZPRAW¢ (POSIEDZENIE) 
W PRZYPADKU ZRZECZENIA SI¢ IMMUNITETU

(oznaczenie Sàdu)

...........................................
(sygnatura akt)

...........................................
(data)

Do

Pana/Pani

................................................................

WEZWANIE

Sàd .......................................................................... w ............................................................................................,

pozwu
powo∏ujàc si´ na zrzeczenie si´ immunitetu wobec Pana(i), dor´cza Panu(i) odpis ———— z∏o˝onego przez 

wniosku

..........................................................................................................................................................................................

w sprawie o ............................................................................................................................................. i zawiadamia, 

rozprawa
˝e —————— w tej sprawie odb´dzie si´ w dniu ............................................. o godzinie .....................................

posiedzenie

w sali nr .......... budynku sàdowego w ............................................... przy ul. .................................................. nr ......

rozpraw´
Stawiennictwo Pana(i) na —————— nie jest obowiàzkowe.

posiedzenie

Pouczenie

W ciàgu jednego miesiàca od chwili otrzymania niniejszego wezwania mo˝e Pan(i) nades∏aç do tutejszego
Sàdu pismo zawierajàce nast´pujàce wyjaÊnienia:
a) czy uznaje ˝àdanie pozwu lub wniosku, czy te˝ wnosi o oddalenie powództwa lub wniosku?
b) czy uznaje twierdzenia pozwu lub wniosku za prawdziwe lub jakie zg∏asza zarzuty?
c) jakie dowody (np. dokumenty, Êwiadków) przedstawia na poparcie swoich zarzutów?
d) czy ustanawia adwokata z wyboru? (podaç nazwisko i adres).

S´dzia

.......................................................
(podpis)

(piecz´ç Sàdu)
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR KOLEJNEGO WEZWANIA NA ROZPRAW¢ (POSIEDZENIE) 
W PRZYPADKU ZRZECZENIA SI¢ IMMUNITETU

(oznaczenie Sàdu)

...........................................
(sygnatura akt)

...........................................
(data)

Do

Pana/Pani

................................................................

WEZWANIE

Sàd ........................................................................................ w ...............................................................................

zawiadamia Pana(ià) jako ..........................................................., ˝e w dniu ...............................................................

o godzinie .............................................. w sali nr ............... budynku sàdowego w .................................................

rozprawa
przy ul. ......................................................................................... nr ................ odb´dzie si´ —————— w sprawie 

posiedzenie
powództwa

z —————— ........................................................... o ................................................................................................ .
wniosku        

rozpraw´
Stawiennictwo Pana(i) na —————— nie jest obowiàzkowe.

posiedzenie

S´dzia

.....................................................
(podpis)

(piecz´ç Sàdu)
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR WNIOSKU O DOR¢CZENIE PISM W SPRAWACH CYWILNYCH

(oznaczenie Sàdu)

...........................................
(sygnatura akt)

...........................................
(data)

Sàd ...................................................................................... w .................................................................................

Rzeczpospolita Polska prosi o spowodowanie dor´czenia za∏àczonych pism Panu(i) ............................................

..........................................................................................................................................................................................
(okreÊlenie odbiorcy i jego dok∏adny adres)

1) przez zwyk∏e oddanie adresatowi,
2) w sposób przewidziany prawem wewn´trznym w ................................................................................................

(wymieniç paƒstwo)

3) w nast´pujàcej formie szczególnej: .........................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................*)

i o zwrot za∏àczonego dowodu dor´czenia, po nale˝ytym wype∏nieniu go, lub o zaÊwiadczenie faktu, miejsca
i daty dor´czenia.

Gdyby wykonanie niniejszego wniosku nie by∏o mo˝liwe, Sàd prosi o wskazanie przyczyn stojàcych temu
na przeszkodzie.

Za∏àcza si´ t∏umaczenie na j´zyk ........................................................................................................................**)

Sprawa ......................................................................................................................................................................
(wymieniç stron´ powodowà lub wnioskodawc´)

przeciwko ........................................................................................................................................................................
(wymieniç stron´ pozwanà lub uczestnika post´powania)

o .......................................................................................................................................................................................
(wymieniç przedmiot post´powania)

Sàd .......................................................................... w ...................................................................................... 

z góry wyra˝a podzi´kowania za za∏atwienie powy˝szej proÊby i zapewnia, ˝e gotów jest zawsze wykonywaç 

wnioski Sàdów ................................................ o udzielenie pomocy.
Wykaz pism przeznaczonych do dor´czenia:

1) .....................................................................................................................................................................................

2) .....................................................................................................................................................................................

3) .....................................................................................................................................................................................

4) .....................................................................................................................................................................................

5) .....................................................................................................................................................................................

S´dzia

.....................................................
(podpis)

(piecz´ç Sàdu)
——————

*) W zale˝noÊci od wyboru sposobu dor´czenia niepotrzebne skreÊliç.
**) Wype∏nia si´, gdy chodzi o dor´czenie okreÊlone w punkcie 2 lub 3.
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Za∏àcznik nr 4

WZÓR PIERWSZEGO WEZWANIA NA ROZPRAW¢

(oznaczenie Sàdu)

...........................................
(sygnatura akt)

...........................................
(data)

Do

Pana/Pani

................................................................

WEZWANIE

Sàd......................................................................................... w ...............................................................................

dor´cza Panu(i) odpis pozwu wniesionego przez ......................................................................................................

przeciwko ....................................................................... w sprawie o ...........................................................................

i zawiadamia, ˝e rozprawa sàdowa w tej sprawie odb´dzie si´ dnia .......................................................................

o godzinie ....................................................... w sali nr ............................................................. budynku sàdowego

w ......................................................................... przy ul. ................................................................. nr .........................

Stawiennictwo Pana(i) na rozprawie nie jest obowiàzkowe.

Na podstawie art. 207 § 2 Kodeksu post´powania cywilnego (k.p.c.) Sàd wzywa Pana(ià) jako stron´ pozwa-

nà, aby w ciàgu ....................................... od dnia otrzymania niniejszego wezwania z∏o˝y∏(a) Pan(i) na piÊmie 

w ................................... egzemplarzach nast´pujàce oÊwiadczenia lub wyjaÊnienia:

a) czy uznaje ˝àdanie pozwu, czy te˝ wnosi o oddalenie powództwa?

b) czy uznaje twierdzenia pozwu za prawdziwe lub jakie zg∏asza zarzuty?

c) jakie dowody (dokumenty, Êwiadków) przedstawia na poparcie swoich zarzutów?

Pouczenie*)

1. Pozwany mo˝e przed pierwszà rozprawà wnieÊç odpowiedê na pozew. W sprawach zawi∏ych lub rozrachun-
kowych przewodniczàcy mo˝e zarzàdziç przed pierwszà rozprawà wniesienie odpowiedzi na pozew (art. 207
§ 1 i 2 k.p.c).

2. Strona mo˝e a˝ do zamkni´cia rozprawy przytaczaç okolicznoÊci faktyczne i dowody na uzasadnienie swych
wniosków lub dla odparcia wniosków i twierdzeƒ strony przeciwnej, z zastrze˝eniem niekorzystnych skut-
ków, jakie wed∏ug przepisów niniejszego kodeksu mogà dla niej wyniknàç z dzia∏ania na zw∏ok´ lub nieza-
stosowania si´ do zarzàdzeƒ przewodniczàcego i postanowieƒ sàdu (art. 217 § 1 k.p.c).

3. Je˝eli pozwany nie stawi∏ si´ na posiedzenie wyznaczone na rozpraw´ albo mimo stawienia si´ nie bierze
udzia∏u w rozprawie, sàd wyda wyrok zaoczny (art. 339 § 1 k.p.c).

4. Wyrok wydany w nieobecnoÊci pozwanego nie b´dzie zaoczny, je˝eli pozwany ˝àda∏ przeprowadzenia roz-
prawy w swej nieobecnoÊci albo sk∏ada∏ ju˝ w sprawie wyjaÊnienia ustnie lub na piÊmie (art. 340 k.p.c). Sàd
z urz´du nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalnoÊci, je˝eli wyrok uwzgl´dnia-
jàcy powództwo jest zaoczny (art. 333 § 1 pkt 3 k.p.c).

———————
*) Niniejszy wzór nie obejmuje pouczeƒ przewidzianych przez przepisy szczególne.
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5. Koszty rozprawy zaocznej i sprzeciwu ponosi pozwany, mimo ˝e nast´pnie wyrok zaoczny zosta∏ uchylony,
chyba ˝e niestawiennictwo pozwanego by∏o niezawinione lub ˝e nie do∏àczono do akt nades∏anych do sàdu
przed rozprawà wyjaÊnieƒ pozwanego (art. 348 k.p.c).

6. Strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogà dzia∏aç przed sàdem osobiÊcie lub przez pe∏nomoc-
ników (art. 86 k.p.c).

7. .................................................................................................................................................................................... .
(inne)

S´dzia

.....................................................
(podpis)

(piecz´ç Sàdu)

Za∏àczniki:
1) pouczenie,
2) odpis pozwu,
3) odpis ........................... .

Uwaga:
Po otrzymaniu niniejszego wezwania nale˝y dok∏adnie zapoznaç si´ z treÊcià do∏àczonych pouczeƒ.
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Za∏àcznik nr 5

WZÓR POUCZENIA O TREÂCI ART. 11355 KPC

Pouczenie*)

1. Strony lub uczestnicy post´powania majàcy miejsce zamieszkania lub zwyk∏ego pobytu albo siedzib´ za
granicà, je˝eli nie ustanawiajà pe∏nomocnika do prowadzenia sprawy zamieszka∏ego w Polsce, powinni w cià-
gu ...................... od chwili dor´czenia niniejszego wezwania wskazaç Sàdowi: imi´, nazwisko i adres pe∏no-
mocnika do dor´czeƒ. Pe∏nomocnikiem do dor´czeƒ mo˝e byç ka˝da osoba zamieszka∏a w Polsce, pe∏noletnia
i majàca zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych.

Po bezskutecznym up∏ywie wskazanego terminu pisma przeznaczone dla stron lub uczestników post´po-
wania b´dà, zgodnie z art. 11355 Kodeksu post´powania cywilnego, do∏àczone do akt sprawy ze skutkiem do-
r´czenia.

2. Strony lub uczestnicy post´powania, którzy nie majà wystarczajàcych Êrodków materialnych na pokry-
cie kosztów, mogà z∏o˝yç wniosek o zwolnienie od kosztów sàdowych oraz o ustanowienie bezp∏atnego pe∏-
nomocnika procesowego.

Je˝eli stronà lub uczestnikiem post´powania jest osoba fizyczna, do wniosku nale˝y do∏àczyç oÊwiadcze-
nie, ˝e nie jest ona w stanie ponieÊç kosztów sàdowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i ro-
dziny. OÊwiadczenie powinno obejmowaç szczegó∏owe dane o stanie rodzinnym, majàtku, dochodach i êró-
d∏ach utrzymania osoby ubiegajàcej si´ o zwolnienie od kosztów.

Osobie prawnej, a tak˝e jednostce organizacyjnej nieb´dàcej osobà prawnà, której ustawa przyznaje zdol-
noÊç prawnà, sàd mo˝e przyznaç zwolnienie od kosztów sàdowych, je˝eli wykaza∏a, ˝e nie ma dostatecznych
Êrodków na ich uiszczenie.

3. Pe∏nomocnikiem mo˝e byç adwokat lub radca prawny, a w sprawach w∏asnoÊci przemys∏owej tak˝e
rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawujàca zarzàd majàtkiem lub interesami strony oraz osoba pozosta-
jàca ze stronà w sta∏ym stosunku zlecenia, je˝eli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, wspó∏-
uczestnik sporu, jak równie˝ rodzice, ma∏˝onek, rodzeƒstwo lub zst´pni strony oraz osoby pozostajàce ze stro-
nà w stosunku przysposobienia.

Pe∏nomocnikiem osoby prawnej lub przedsi´biorcy, w tym nieposiadajàcego osobowoÊci prawnej, mo˝e
byç równie˝ pracownik tej jednostki albo jej organu nadrz´dnego. Osoba prawna prowadzàca, na podstawie
odr´bnych przepisów, obs∏ug´ prawnà przedsi´biorcy, osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej mo-
˝e udzieliç pe∏nomocnictwa procesowego — w imieniu podmiotu, którego obs∏ug´ prawnà prowadzi — adwo-
katowi lub radcy prawnemu, je˝eli zosta∏a do tego upowa˝niona przez ten podmiot.

W sprawach o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka i o roszczenia alimentacyjne pe∏nomocnikiem
mo˝e byç równie˝ przedstawiciel w∏aÊciwego w sprawach z zakresu pomocy spo∏ecznej organu jednostki 
samorzàdu terytorialnego oraz organizacji spo∏ecznej, majàcej na celu udzielanie pomocy rodzinie.

W sprawach zwiàzanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego pe∏nomocnikiem rolnika mo˝e byç rów-
nie˝ przedstawiciel organizacji zrzeszajàcej rolników indywidualnych, której rolnik jest cz∏onkiem.

W sprawach zwiàzanych z ochronà praw konsumentów pe∏nomocnikiem mo˝e byç przedstawiciel organi-
zacji, do której zadaƒ statutowych nale˝y ochrona konsumentów.

W sprawach zwiàzanych z ochronà w∏asnoÊci przemys∏owej pe∏nomocnikiem twórcy projektu wynalazcze-
go mo˝e byç równie˝ przedstawiciel organizacji, do której zadaƒ statutowych nale˝à sprawy popierania w∏as-
noÊci przemys∏owej i udzielania pomocy twórcom projektów wynalazczych (art. 87 Kodeksu post´powania cy-
wilnego).

W przypadku ustanowienia pe∏nomocnika procesowego powinien on przy pierwszej czynnoÊci procesowej
z∏o˝yç w tutejszym Sàdzie pe∏nomocnictwo z podpisem mocodawcy lub uwierzytelniony odpis pe∏nomocnic-
twa.

———————
*) Niniejszy wzór nie obejmuje pouczeƒ wymaganych przez przepisy o post´powaniach odr´bnych. Pouczenie do∏àcza si´

do wezwaƒ okreÊlonych w za∏àcznikach nr 5 i 6. 
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Za∏àcznik nr 6

WZÓR WNIOSKU O PRZEPROWADZENIE DOWODU

(oznaczenie Sàdu)

...........................................
(sygnatura akt)

...........................................
(data)

Wniosek o przeprowadzenie dowodu

Sàd ..................................................................................... w ..................................................................................

Rzeczpospolita Polska przesy∏a wyrazy wysokiego powa˝ania Sàdowi ....................................................................

i zwraca si´ z uprzejmà proÊbà o udzielenie pomocy prawnej w nast´pujàcej sprawie:

Przed Sàdem ............................................................. w ............................................. toczy si´ post´powanie 

powództwa
w sprawie cywilnej z —————— ................................................................................................................................

wniosku

o ............................................................................ (w tym miejscu podaç stan faktyczny sprawy oraz okolicznoÊci,
na które ma byç przeprowadzony dowód).

W toku post´powania zosta∏o ustalone, ˝e Pan/Pani .............................................................................................

zamieszka∏y(a) w .......................................................................... jest w tej sprawie Êwiadkiem, którego zeznanie

ma bardzo du˝e znaczenie dla wydania przez Sàd s∏usznego i sprawiedliwego wyroku.

W zwiàzku z powy˝szym Sàd ......................................................................... w ..................................................... 

uprzejmie prosi o wezwanie ............................................................. zamieszka∏ego(ej) w ........................................ 

w charakterze Êwiadka i spowodowanie, aby Êwiadek ten udzieli∏ odpowiedzi na pytania zamieszczone na za-

∏àczonej liÊcie.

Sàd ............................................................................ w ............................................................. uprzejmie prosi,

aby po uprzedzeniu Êwiadka o odpowiedzialnoÊci karnej za z∏o˝enie fa∏szywych zeznaƒ i po odebraniu od nie-

go przyrzeczenia (przysi´gi) w formie przewidzianej ustawami obowiàzujàcymi w ...............................................

zeznania jego zosta∏y zaprotoko∏owane, odczytane i stosownie do okolicznoÊci na podstawie jego uwag uzu-

pe∏nione lub sprostowane oraz w∏asnor´cznie przez niego podpisane, a nast´pnie po poÊwiadczeniu auten-

tycznoÊci podpisu przes∏ane do tutejszego Sàdu.

Sàd ..................................................... w ........................................ z góry wyra˝a podzi´kowania za za∏atwienie

powy˝szej proÊby i zapewnia, ˝e gotów jest zawsze wykonywaç wnioski Sàdów ............................................... 
(nazwa paƒstwa)

o udzielenie pomocy.

S´dzia

.....................................................
(podpis)

(piecz´ç Sàdu)
Za∏àcznik:
..........................................................................................................................................................................................
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Za∏àcznik nr 7

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE LUB PRZEWÓZ OSOBY ÂCIGANEJ 
W CELU PRZEPROWADZENIA POST¢POWANIA SÑDOWEGO

(oznaczenie Sàdu)

...........................................
(sygnatura akt)

...........................................
(data)

Wniosek 
o wydanie*) lub przewóz*) osoby Êciganej w celu przeprowadzenia post´powania sàdowego

Przed Sàdem .............................................................. w .................................................... Rzeczpospolita Polska

toczy si´ post´powanie karne przeciwko oskar˝onemu ..................................................................... na podstawie

aktu oskar˝enia z dnia .............................................. wniesionego przez Prokuratora ..............................................

w .................................................................................................................................................................................... .

Wobec tego, ˝e oskar˝ony ........................................................................................................................... przebywa

obecnie w .......................................................................................................................................................................
(nazwa paƒstwa wezwanego)

Sàd .......................................................................... w .................................................. na podstawie postanowieƒ

art. ...................................................................................................................................................................................
(wymieniç pe∏ne brzmienie tytu∏u umowy mi´dzynarodowej regulujàcej wydawanie osób w stosunkach z danym paƒstwem**))

wnosi o wydanie wymienionego oskar˝onego w celu przeprowadzenia post´powania sàdowego.

Dane personalne oskar˝onego:

1) imi´ (imiona) ...........................................................................................................................................................,

2) nazwisko ..................................................................................................................................................................,

3) pseudonim ...............................................................................................................................................................,

4) data urodzenia .........................................................................................................................................................,

5) miejsce urodzenia ...................................................................................................................................................,
(podaç miejscowoÊç, województwo i nazw´ paƒstwa)

6) imiona rodziców oraz nazwisko rodowe matki ....................................................................................................,

7) obywatelstwo ..........................................................................................................................................................,

8) stan cywilny .............................................................................................................................................................,

9) poprzednia karalnoÊç ..............................................................................................................................................,

10) miejsce zamieszkania lub pobytu za granicà ....................................................................................................... .
(w miar´ mo˝liwoÊci podaç dok∏adny adres)

Dane dotyczàce pope∏nionego przest´pstwa

............................................................................. zosta∏ oskar˝ony o to, ˝e: ................................................................. 
(imi´ i nazwisko)

.......................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................ .
(podaç treÊç zarzutów lub zwi´z∏y opis stanu faktycznego pope∏nionych czynów oraz — w sprawach o przest´pstwa przeciwko mieniu —

ustalonà lub przypuszczalnà wysokoÊç wyrzàdzonej szkody)

———————
*) Niepotrzebne skreÊliç.

**) W razie braku odpowiedniego porozumienia mi´dzynarodowego zamieszcza si´ nast´pujàcà treÊç „na podstawie prze-
pisów Kodeksu post´powania karnego”.
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Opisane wy˝ej czyny podlegajà w Rzeczypospolitej Polskiej karze na podstawie przepisów

art. ....................................., które brzmià nast´pujàco:

„Art. ......................................................................”

„Art. ......................................................................”

Wed∏ug przepisów prawa karnego Rzeczypospolitej Polskiej przedawnienie Êcigania czynu pope∏nionego
przez oskar˝onego nie nastàpi∏o.

„Art. ......................................................................”

Przedawnienie Êcigania karnego nastàpi w dniu ........................................................................................................ 

Do niniejszego wniosku Sàd za∏àcza:

1) postanowienie z dnia ................................................................................ o zastosowaniu aresztowania wydane

przez ................................................................................,

2) zaÊwiadczenie dotyczàce obywatelstwa oskar˝onego .........................................................................................., 

3) rysopis oskar˝onego,

4) fotografi´ oskar˝onego,

5) kart´ z odciskami palców oskar˝onego,

6) ..................................................................... .

S´dzia

.....................................................
(podpis)

(piecz´ç Sàdu)
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Za∏àcznik nr 8

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE LUB PRZEWÓZ OSOBY SKAZANEJ W CELU WYKONANIA KARY

(oznaczenie Sàdu)

...........................................
(sygnatura akt)

...........................................
(data)

Wniosek o wydanie*) lub przewóz*) osoby skazanej w celu wykonania kary

Wyrokiem Sàdu ............................................................... w .................................................... Rzeczpospolita

Polska ........................................................................ zosta∏ skazany na kar´ ............................. lat pozbawienia

wolnoÊci oraz ................................................................................................................................................................ .

Wyrok ten sta∏ si´ prawomocny w dniu ............................................................................................................... .

Wobec tego, ˝e skazany ....................................... przebywa obecnie w ..............................................................,
(nazwa paƒstwa wezwanego)

Sàd ...................................................... w ................................................. na podstawie postanowieƒ art. ................

..........................................................................................................................................................................................
(wymieniç pe∏ne brzmienie tytu∏u umowy mi´dzynarodowej regulujàcej wydawanie osób w stosunkach z danym paƒstwem**))

wnosi o wydanie wymienionego skazanego w celu wykonania orzeczonej wobec niego kary.

Dane personalne skazanego:

1) imi´ (imiona) ...........................................................................................................................................................,

2) nazwisko ..................................................................................................................................................................,

3) pseudonim ...............................................................................................................................................................,

4) data urodzenia .........................................................................................................................................................,

5) miejsce urodzenia ...................................................................................................................................................,
(podaç miejscowoÊç, województwo i nazw´ paƒstwa)

6) imiona rodziców oraz nazwisko rodowe matki ....................................................................................................,

7) obywatelstwo ..........................................................................................................................................................,

8) stan cywilny .............................................................................................................................................................,

9) poprzednia karalnoÊç ..............................................................................................................................................,

10) miejsce zamieszkania lub pobytu za granicà ........................................................................................................

........................................................................................................................................................................................ .
(w miar´ mo˝liwoÊci podaç dok∏adny adres)

———————
*) Niepotrzebne skreÊliç.

**) W razie braku odpowiedniego porozumienia mi´dzynarodowego zamieszcza si´ nast´pujàcà treÊç „na podstawie prze-
pisów Kodeksu post´powania karnego”.
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Dane dotyczàce pope∏nionego przest´pstwa

................................................................................. zosta∏ skazany za to, ˝e: ...............................................................
(imi´ i nazwisko)

..........................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... .
(podaç zgodnie z wyrokiem; je˝eli wyrok nie zawiera uzasadnienia, nale˝y zwi´êle opisaç stan faktyczny ka˝dego przest´pstwa)

Opisane wy˝ej czyny podlegajà w Rzeczypospolitej Polskiej karze na podstawie przepisów

art. ......................................, które brzmià nast´pujàco:

„Art. ......................................................................”

„Art. ......................................................................”

Wed∏ug przepisów prawa karnego Rzeczypospolitej Polskiej przedawnienie wykonania orzeczonej kary nie

nastàpi∏o.

„Art. ......................................................................”

Przedawnienie wykonania kary nastàpi w dniu ...........................................................................................................

Do niniejszego wniosku Sàd za∏àcza:

1) uwierzytelniony odpis prawomocnego wyroku z dnia .........................................................................................,

2) zaÊwiadczenie dotyczàce obywatelstwa skazanego ..............................................................................................,

3) rysopis skazanego ....................................................................................................................................................,

4) fotografi´ skazanego ................................................................................................................................................,

5) kart´ z odciskami palców skazanego ......................................................................................................................,

6) ................................................................................................................................................................................... .

S´dzia

.....................................................
(podpis)

(piecz´ç Sàdu)
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Za∏àcznik nr 9

WZÓR WNIOSKU O PRZEJ¢CIE ÂCIGANIA KARNEGO

(oznaczenie Sàdu)

...........................................
(sygnatura akt)

...........................................
(data)

Wniosek o przej´cie Êcigania karnego

Przed Sàdem ................................................................................ w .......................................................................

Rzeczpospolita Polska toczy si´ post´powanie karne przeciwko oskar˝onemu ......................................... o czyn

z art. ................................................................................................................................................................................

Wobec tego, ˝e oskar˝ony ................................................. jest obywatelem/ma sta∏e miejsce zamieszkania na

terytorium*) ........................................................... Sàd ................................................... w .........................................

na podstawie postanowieƒ art. ....................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................
(wymieniç pe∏ne brzmienie tytu∏u umowy mi´dzynarodowej regulujàcej wydawanie osób w stosunkach z danym paƒstwem**))

wnosi o przej´cie Êcigania karnego przeciwko oskar˝onemu.

Dane personalne oskar˝onego:

1) imi´ (imiona) .............................................................................................................................................................,

2) nazwisko ....................................................................................................................................................................,

3) data urodzenia ..........................................................................................................................................................,

4) miejsce urodzenia .....................................................................................................................................................,
(podaç miejscowoÊç, województwo i nazw´ paƒstwa)

5) imiona rodziców oraz nazwisko rodowe matki ......................................................................................................,

6) obywatelstwo ............................................................................................................................................................,

7) stan cywilny ..............................................................................................................................................................,

8) miejsce sta∏ego zamieszkania lub pobytu ...............................................................................................................

........................................................................................................................................................................................ .
(w miar´ mo˝liwoÊci podaç dok∏adny adres)

Dane dotyczàce pope∏nionego przest´pstwa

.............................................................................. zosta∏ oskar˝ony o to, ˝e: ................................................................
(imi´ i nazwisko)

........................................................................................................................................................................................ .
(podaç zgodnie z aktem oskar˝enia)

Opisane wy˝ej czyny podlegajà w Rzeczypospolitej Polskiej karze na podstawie przepisów art. .....................,

które brzmià nast´pujàco:

„Art. ......................................................................”

„Art. ......................................................................”

———————
*) Niepotrzebne skreÊliç.

**) W razie braku odpowiedniego porozumienia mi´dzynarodowego zamieszcza si´ nast´pujàcà treÊç „na podstawie prze-
pisów Kodeksu post´powania karnego”.
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Wed∏ug przepisów prawa karnego Rzeczypospolitej Polskiej przedawnienie Êcigania czynu pope∏nionego

przez oskar˝onego nie nastàpi∏o.

„Art. ......................................................................”

Przedawnienie Êcigania karnego nastàpi w dniu ........................................................................................................

Do niniejszego wniosku Sàd za∏àcza:

1) uwierzytelnione odpisy dokumentów z akt sprawy ..............................................................................................,

2) wnioski o Êciganie lub odpisy pozwów (o ile sà wymagane lub zosta∏y z∏o˝one) .............................................,

3) .................................................................................................................................................................................... .

S´dzia

.....................................................
(podpis)

(piecz´ç Sàdu)
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