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Wprowadzenie
W 2003 roku, podobnie jak w latach ubieglych, Rzecznik Praw

Obywatelskich rozpatrywal sprawy dotyczace naruszen wolnosci i praw
obywatelskich przez organy wladzy publicznej, organizacje i instytucje
zobowiazane do przestrzegania tych wolnosci i praw. W 2003 r. do
Rzecznika wplynelo 55 286 spraw, (czyli o 3 187 wiecej niz w 2002 r.), a
w calym okresie funkcjonowania urzedu prawie 700 000 (dokladnie
699 186). Zadowoleni do Rzecznika nie pisza. Aktualne pozostaje zatem
uwypuklone we wprowadzeniu do Informacji za 2002 r.1 pytanie na ile
ustalenia i obserwacje Rzecznika oddaja rzeczywisty stan przestrzegania
wolnosci i praw czlowieka i obywatela w Polsce. Rzecznik nie pelni
jednak wylacznie roli „skrzynki na listy” i niektóre zagadnienia
podejmuje z wlasnej inicjatywy, w sensie generalnym, wykorzystujac po
temu szeroka game przyslugujacych mu srodków prawnych, w tym
miedzy innymi wizytacje przeprowadzane w reprezentatywnej liczbie
okreslonych jednostek organizacyjnych. Ujmujac rzecz statystycznie w
2003 r. Rzecznik skierowal 294 wystapienia problemowe (w tym 104 o
podjecie inicjatywy prawodawczej), 14 wniosków do Trybunalu
Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodnosci przepisów z aktami
wyzszego rzedu oraz 9 zawiadomien o przystapieniu do postepowania ze
skargi konstytucyjnej, 3 pytania prawne oraz 29 rewizji nadzwyczajnych
do Sadu Najwyzszego 2, 7 skarg do Naczelnego Sadu Administracyjnego,
47 kasacji do Sadu Najwyzszego w sprawach karnych i 2 wnioski do Sadu
Okregowego w sprawach o wykroczenia. W okresie objetym Informacja
rozpatrzono 38 705 nowych spraw, w tym 17 352 z nich podjeto do
prowadzenia, a w 19 875 wskazano wnioskodawcy przyslugujace mu
srodki dzialania, w 109 sprawach zwrócono sie o uzupelnienie wniosku, a
461 przekazano wedlug wlasciwosci. Równoczesnie w Biurze RPO

1
2

Biuletyn RPO – Materialy, Nr 47 z 2003 r., str. 18, w dalszej czesci powolywany jako
„Informacja za 2002 r.”
W zwiazku z reforma sadownictwa administracyjnego od 1.01.2004 r. nie przewidziano
dalszego funkcjonowania rewizji nadzwyczajnej od wyroków Naczelnego Sadu
Administracyjnego. Znoszac nadzór judykacyjny Sadu Najwyzszego w tym zakresie ten
srodek prawny zastapiono w dwuinstancyjnym modelu postepowania sadowo administracyjnego skarga kasacyjna, do wnoszenia której (do NSA) m. in. uprawniony
jest równiez Rzecznika.
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telefoniczne, udzielajac stosownych wyjasnien i porad. Rzecznik ocenia,
ze okolo 30% spraw nie lezy w jego kompetencjach. Z calej reszty 30%
jest bezzasadnych, a polowa jest rozstrzygana pozytywnie dla skarzacych.
Z trafiajacych do Rzecznika spraw – 50% mogloby byc zalatwianych „od
reki” w innych urzedach.
Podstawowym problemem, z którym styka sie Rzecznik sa kwestie
natury socjalnej, a zwlaszcza polska bieda, generowana poprzez
utrzymujace sie na ciagle bardzo wysokim (jak wynika z danych
Glównego Urzedu Statystycznego – ponad 20%) poziomie bezrobocie. W
okresie ostatnich pieciu lat w co drugiej rodzinie ktos nie mial pracy.
Obecnie w takiej sytuacji jest 33% rodzin. To, co prawda mniej niz rok
temu (wtedy taki stan badania wykazaly wsród 37% rodzin), ale ta
formalna poprawa nie moze cieszyc. Konsekwencje pozostawania bez
pracy sa bowiem dla rodzin (ale nie tylko) zdecydowanie negatywne i to
we wszystkich wymiarach (takze pozaekonomicznym) zycia spolecznego.
Bezrobocie stanowi pozywke dla róznych patologii – przykladowo:
przestepczosci, przymuszania do pracy dzieci, alkoholizmu, narkomanii,
prostytucji. Niszczy psychike dotknietych nim osób, czyniac je
bezwolnymi wobec tego zjawiska, poglebiajac marazm i apatie. Z tego
wzgledu
Rzecznik
wdrozyl
i
kontynuuje
szereg
programów
ukierunkowanych na przeciwdzialanie bezrobociu, wsród których
wymienic nalezy zwlaszcza „Ruch przeciw bezradnosci spolecznej”,
„Edukacja dla rozwoju”, czy tez niektóre inicjatywy podejmowane w
ramach konkursu „Pro publico bono”. Na podkreslenie zasluguje tez
pomoc udzielana bezrobotnym przez Biura Porad Obywatelskich, a w
aspekcie jurydycznym przez rozwijajaca sie siec uniwersyteckich poradni
prawnych (tzw. klinik prawa), swiadczac ych uslugi dla osób, którym
kondycja materialna nie pozwala na wynajecie adwokata lub radcy
prawnego. Z sytuacja na rynku pracy wykazuje powiazania cala sfera
zabezpieczenia spolecznego i pomocy spolecznej, obszernie omówiona i
poparta konkretnymi przykladami interwencji Rzecznika w dalszej czesci
Informacji3.
Perturbacje w funkcjonowaniu szeroko rozumianego systemu
ochrony zdrowia wysunely problemy bezpieczenstwa zdrowotnego
3

Str. 105.
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miejsce wsród najbardziej dolegliwych bolaczek nekajacych obywateli
naszego kraju. Nie sprawdzily sie, zarówno w aspekcie faktycznym jak i
prawnym, rozwiazania przyjete w ustawie z dnia 23 stycznia 2003 r. o
powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia 4. Trybunal
Konstytucyjny 5 orzekl, ze podstawowe przepisy tej ustawy, dotyczace
organizacji i zasad dzialania Funduszu, zasad zabezpieczenia potrzeb
zdrowotnych, organizacji udzielania swiadczen, gospodarki finansowej
oraz zasad nadzoru i kontroli wykonywana zadan Funduszu – sa
niezgodne z Konstytucja. Orzeczenie to oznacza, ze konieczne jest
skonstruowanie nowego calosciowego uregulowania w tym zakresie.
Odraczajac do 31 grudnia 2004 r. termin mocy utraty mocy obowiazujacej
przepisów ustawy, Trybunal Konstytucyjny zasygnalizowal ustawodawcy,
aby rozwazyl mozliwosc pilnego przygotowania nowej ustawy 6.
Bledy ustawodawcy, bezwzglednie obnazone przez Trybunal
Konstytucyjny, nakazywaly powrócic do uwypuklonego w ubieglorocznej
Informacji problemu posiadania przez obywat eli prawa do dobrego
panstwa, które winno jednoczyc prawo do dobrej legislacji, kompetentnej
i przyjaznej obywatelowi administracji oraz niezaleznego i niezawislego,
sprawnego sadownictwa. Okazuje sie, ze postulaty te sa aktualne takze
w roku 2003. Rozchwianie miedzy wzorcem okreslonym w art. 2
Konstytucji, kwalifikujacym Rzeczpospolita Polska jako demokratyczne
panstwo prawne urzeczywistniajace zasade sprawiedliwosci spolecznej, a
praktyka dnia codziennego jest nadal znaczace. Z obserwatorium
Rzecznika pr zyklady z tego zakresu widac jak na dloni. Idealny model
normatywny, sankcjonowany przepisami Konstytucji, jest weryfikowany
poprzez konkretne, a sprzeczne z nim dzialania i zaniechania organów
wladzy publicznej i – co trzeba wyraznie podkreslic – takze pr zez samych
obywateli. Zjawiskom, które przez Rzecznika sa oceniane jako wrecz
patologiczne, sprzyja poglebiajaca sie dysfunkcyjnosc systemu prawa,
którego poszczególne akty tworzone sa w nadmiarze i pospiechu, nie
odpowiadajacym
wymogom
poprawnej
legislacj i.
Interwencje
podejmowane przez Rzecznika na rzecz zmiany tego stanu rzeczy zostaly

4
5
6

Dz.U. Nr 45, poz. 391 ze zm.
Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18.12.2003 r. oraz w dniu 7.01.2004 r. – K 14/03.
Prace w tym zakresie sa monitorowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

- 9 przedstawione w dalszej czesci niniejszego opracowania, w tym zwlaszcza
w rozdziale drugim7. Nadal wiele do zyczenia pozostawia funkcjonowanie
szeroko pojmowanej administr acji publicznej. Jakosc uslug swiadczonych
przez jej organy wymaga zdecydowanej poprawy, w kierunku
wytyczonym
postanowieniami
Europejskiego
Kodeksu
Dobrego
Postepowania Administracyjnego, o co Rzecznik zabiegal juz w latach
ubieglych. Kontynuujac wczesniejsze sygnalizacje Rzecznik podejmowal
dzialania
majace
na
celu
przestrzeganie
prawa
do
sadu,
zagwarantowanego w art. 45 ust. 1 Konstytucji, art. 6 Konwencji o
Ochronie Praw Czlowieka i Podstawowych Wolnosci oraz w art. 14
Miedzynarodowego Paktu Praw Obywat elskich i Politycznych.
Przewleklosc postepowania sadowego ma nadal miejsce w zakresie
niemalze
wszystkich
(z
wyjatkiem
sadowo -administracyjnego)
postepowan i jest krytycznie oceniana przez instytucje miedzynarodowe
oraz pietnowana przez srodki masowego pr zekazu i – co naturalne – w
wystapieniach uczestniczacych w tych postepowaniach obywateli.
Wprowadzenie srodka prawnego, którym strona moglaby sie skutecznie
posluzyc w przypadku przewleklosci postepowania – co Rzecznik juz od
lat postuluje – jest nieodzowne. Jest to zarazem jedynie jedna z wielu
ulomnosci cechujacych polski wymiar sprawiedliwosci 8.
W odbiorze spolecznym panstwo polskie jawi sie jako panstwo slabe,
dotkniete szerzaca sie korupcja wsród funkcjonariuszy publicznych.
Pogarsza sie poczucie bezpieczenstwa obywateli, tak w wymiarze ochrony
prawno-karnej, jak i efektywnej oslony socjalnej, na które nie wystarcza
srodków finansowych w budzecie panstwa. Brakuje skierowanej na
dluzszy
dystans
stabilnej
wizji
edukacyjnej.
Nie
zostala
zinstytucjonalizowana w pelni, zwlaszcza na szczeblu rzadowym, ochrona
rodziny. W praktyce nie istnieje system budownictwa socjalnego. Prawo
podatkowe jest skomplikowane i wysoce nieczytelne, a przy tym
niestabilne. Zagrozeniem dla utrwalanych mechanizmów gospodarki
rynkowe j jest drogi kredyt i wysokie, nie zawsze uzasadnione, prowizje i
oplaty bankowe. W dalszym ciagu bezkarnie dzialaja na rynku rózni
przedsiebiorcy,
którzy
perfekcyjnie
wypracowanymi
metodami
doprowadzaja
7
8

licznych,

Str. 11 i nast. Informacji.
Szerzej str. 29 i nast. Informacji.

czesto

niezamoznych,

obywateli

do

- 10 niekorzystnego rozporzadzenia swoim mieniem. Ochrona konsumentów
jest nadal niedostateczna. Mimo widocznego postepu wiele osób
niepelnosprawnych nie otrzymuje niezbednego wsparcia do stosownego
do mozliwosci tych osób, wlaczenia sie w zycie spoleczne. Kadra Sil
Zbrojnych utracila poczucie stabilnosci zawodowej. W jednostkach
wojskowych nie uporano sie ze zjawiskiem nagannych praktyk
dyscyplinarnych, potocznie okreslanych mianem „fali”. Zle relacje
miedzy przelozonymi a podwladnymi obserwuje sie takze w innych
sluzbach mundurowych, w tym przede wszystkim w Policji. Nasilily sie
trudnosci w racjonalnym wykonywaniu kar i srodków karnych w
warunkach
wysokiego
przeludnienia
zakladów
penitencjarnych,
wplywajacego w zdecydowanie negatywny sposób na warunki zdrowotne,
sanitarne i bytowe osadzonych. Wiele mozna i trzeba poprawic w sytuacji
mniejszosci narodowych, zwlaszcza Romów, i przestrzegania praw
uchodzców.
Wszystkie te problemy zostaly w usystematyzowany sposób
przedstawione w poszczególnych rozdzialach Informacji. Pows taje jednak
zasadnicze i zarazem bardzo konkretne pytanie jak mozna przeciwdzialac
sygnalizowanym zjawiskom. Rzecznik nalezy do tej kategorii osób, które
srodki zaradcze dostrzegaja w zmudnej budowie spoleczenstwa
obywatelskiego 9, posiadajacego nie tylko zdolnosc funkcjonowania w
ramach organizacji panstwowej ale takze potrafiacego panstwo to
kontrolowac, w tym skutecznie korzystac ze srodków przewidzianych w
ustawie o dostepie do informacji publicznej10.
Wazniejsze dzialania Rzecznika, jego zastepców i prac owników
Biura na forum miedzynarodowym zostaly zaewidencjonowane w
zalaczniku 11 do Informacji. Rzecznik byl takze inicjatorem i faktycznym
projektodawca „Miedzynarodowej Karty Skutecznego Ombudsmana”.
Wejscie Polski do Unii Europejskiej spowoduje poszerze nie zadan
Rzecznika o czuwanie nad przestrzeganiem prawa wspólnotowego.

9
10

Wspóldzialanie Rzecznika Praw Obywatelskich z organizacjami zostalo przedstawione
w rozdziale 22 (str. 355 i nast.) Informacji.
Spoleczne walory tego prawa i jego znaczenie prakty czne szerzej naswietlono na str. 5260 Informacji, z podkresleniem konkretnych dzialan Rzecznika na rzecz wolnosci prasy
i innych mediów.
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2.

Wykorzystywanie przez Rzecznika Praw Obywatelskich
srodków interwencji dla usuwania nieprawidlowosci
w procesie tworzenia i stosowania prawa
1. O zlej jakosci prawa i wadliwosci pr ocedur jego stanowienia

powiedziano wlasciwie juz wszystko 11. Jest oczywiste, ze „system prawa
powinien byc spójny i stabilny, znajdowac uzasadnienie w zespole
powszechnie

uznanych

wartosci,

byc

funkcjonalny

i

przejrzyscie

skonstruowany. Polski system prawa , poddawany od kilku lat glebokim
przeksztalceniom, nie spelnia zadnego z wymienionych warunków w
stopniu, który moglibysmy uznac za zadawalajacy. Przeciwnie nadmiar
regulacji prawnych i ich niezharmonizowanie, nietrafnosc rozwiazan
prawnych, ich skompliko wanie, nieczytelnosc osiagnely taki stopien, ze
nawet sady przestaly sobie z prawem radzic i otwarcie o tym mówia” 12.
Tak wiec nie brak diagnozy, lecz mocy sprawczej przede wszystkim
decydentów ze srodowisk politycznych dla likwidacji stwierdzonych i
poddanych

wlasciwej

ocenie

nieprawidlowosci

jest

cecha

charakterystyczna omawianego zjawiska.
Rzecznik moze wystepowac do Trybunalu Konstytucyjnego z
wnioskami o zbadanie konstytucyjnosci przepisów wymienionych w
systemie zródel prawa, jak równiez zglosic udzial w postepowaniu w
sprawach

skarg

konstytucyjnych.

Co

do

tych

ostatnich

wymaga

podkreslenia, ze w ich toku status Rzecznika wynika z jego autonomicznej
pozycji w postepowaniu. Rzecznik jest bowiem uprawniony do wskazania,
wraz ze zgloszeniem udzialu w postepowaniu, jakie konstytucyjne

11

12

Por. m.in. wnioski z konferencji naukowej „Legislacja w praktyce”, zorganizowanej przez
Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 21.02.2002 r., zamieszczone w odrebnym
opracowaniu BRPO, Warszawa 2002, str. 168-173, materialy z konferencji w dniu
22.10.2002 r. „Stanowienie prawa – kompetencje Senatu w procesie legislacyjnym”, a
zwlaszcza ogloszony w nich referat S. Wronkowskie j-Jaskiewicz: „Ustawodawstwo w
panstwie prawa. Siedem tez do dyskusji.”, Dzial Wydawniczy Kancelarii Senatu,
Warszawa 2002, str. 13-24, przebieg wystapien i dyskusji na konferencji naukowej w
Instytucie Nauk Prawnych PAN w dniu 28.11.2003 r. „Podstawy pra wne postepowania
legislacyjnego a jakosc prawa” oraz serie artykulów na lamach dziennika
„Rzeczpospolita”, publikowanych pod znamiennym haslem „ZLE PRAWO”, jak równiez
upublicznione oswiadczenie Polskiego Towarzystwa Legislacji z 10.12.2003 r. o stanie
pra wotwórstwa.
S. Wronkowska -Jaskiewicz „Ustawodawstwo ...”, op., cit. str. 16 oraz odwolania do
podanej tam literatury.

- 12 wolnosci lub prawa, zostaly – jego zdaniem – naruszone przez przepis,
którego uznania za niezgodny z Konstytucja domaga sie skarzacy.
Zdaniem Rzecznika przyjety w Ustawie Zasadniczej model skargi
konstytucyjnej zostal okreslony zbyt wasko. Ma to szczególnie ujemne
konsekwencje w sytuacji, gdy podmiotem uprawnionym do jej wniesienia
jest obywatel. Konstrukcja skargi pozwala mu jedynie zaskarzyc norme
prawna, na podstawie której zostala wydana decyzja administracyjna czy
orzeczeni e sadowe. A wiec wlasciwie w omawianym postepowaniu
obywatel, kwestionujac porzadek prawny, zmuszony jest zastepowac
organy panstwa. Do tego na poczatku kazano mu za to placic. Dobrze
zatem, ze obecnie skarga konstytucyjna jest juz wolna od oplat. Efektem
rozstrzygniecia Trybunalu podzielajacego stanowisko skarzacego, czyli
uznajacego dana norme za niekonstytucyjna, jest tylko to, ze ten obywatel
bedzie mógl wznowic postepowanie, zmierzajace do wydania orzeczenia
sadowego lub administracyjnego.
2. Z uwagi na ogromna liczbe skarg dotyczacych zasad ustalania i
pobierania oraz wysokosci abonamentu radiowotelewizyjnego, Rzecznik
poddal analizie konstytucyjnosc przepisów ustawy o radiofonii i
telewizji13 dotyczacych tej problematyki. W efekcie, do Trybunalu
Konstytucyjnego zostal skierowany wniosek o stwierdzenie, ze przepisy
tej ustawy, upowazniajace Krajowa Rade Radiofonii i Telewizji do
okreslenia oplat abonamentowych sa niezgodne z Konstytucja14. Wbrew
swojej nazwie, oplata abonamentowa przybiera bowiem postac daniny
publicznej; charakteryzuje sie cechami wlasciwymi dla podatku. Skoro
tak, to wszystkie istotne elementy stosunku daninowego (m.in. podmiot i
przedmiot opodatkowania, stawki podatkowe, zasady przyznawania ulg i
umorzen) powinny byc uregulowane bezposrednio w ustawie, a nie w
akcie wykonawczym, chocby wydanym na podstawie upowaznienia
ustawowego. Ponadto, zdaniem Rzecznika Krajowa Rada Radiofonii i
Telewizji

nie

posiada

kompetencji

do

stanowienia

powszechnie

obowiazujacego prawa w zakresie danin publicznych nakladanych na

13
14

Ustawa z dnia 29.12.1992 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1114 ze zm.).
RPO-427779- V/03 z dnia 7.01.2003 r.

- 13 obywateli. Wniosek Rzecznika oczekuje na rozpoznanie przez Trybunal
Konstytucyjny.
3. Na

wniosek

Rzecznika

Praw

Obywatelskich15

Trybunal

Konstytucyjny orzekl 16, ze art. 5 ustawy – Prawo o notariacie 17 oraz
rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci w sprawie taksy notarialnej 18, sa
niezgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji. Uznany za niezgodny z Konstytucja
przepis ustawy – Prawo o notariacie zawiera upowaznienie dla Ministra
Sprawiedliwosci do okreslenia w drodze rozporzadzenia (w porozumieniu
z

Ministrem

Finansów

i

po

zasiegnieciu

opinii

Krajowej

Rady

Notarialnej) maksymalnych stawek taksy notarialnej wlasciwych dla danej
czynnosci. Rzecznik we wniosku stwierdzil, ze upowaznienie to ma
charakter blankietowy, gdyz nie spelnia wymogu „szczególowo sci” oraz
nie okresla wytycznych, o których mowa w art. 92 ust. 1 Konstytucji.
Uzasadniajac wniosek Rzecznik wskazal ponadto, ze w pazdzierniku
2001 r. Minister Sprawiedliwosci wprowadzil nowe, znacznie wyzsze
stawki maksymalne taksy notarialnej19, co spotkalo sie z bardzo
negatywnym odbiorem spolecznym, przy czym w srodkach masowego
przekazu podkreslano, ze wejscie w zycie nowych stawek spowoduje
dodatkowo pogorszenie sie i tak slabej sytuacji finansowej obywateli.
Przy tak skonstruowanym upowaznieniu ustawowym do wydania aktu
wykonawczego, nie zawierajacym zadnych przeslanek dla wlasciwego
ministra wykonujacego ustawe, Rzecznik nie byl w stanie odniesc sie do
zarzutów zawartych w skargach obywateli, czy dokonana zmiana jest
zgodna z ustawa, czy tez nie. Zas karzyl wiec wadliwe, w ocenie
Rzecznika, upowaznienie do wydania aktu wykonawczego. Konsekwencja
takiego pogladu jest równiez uznanie aktu wykonawczego do ustawy za
niezgodny

z

Konstytucja,

gdyz

bez

wlasciwego

upowaznienia

rozporzadzenie nie moze byc uznane za akt normatywny wykonujacy
ustawe. Trybunal Konstytucyjny w powolanym wyroku podzielil poglady
15
16
17
18
19

RPO-392969-IV/01 z dnia 13.12.2001 r.
Wyrok z dnia 10.12.2003 r. – sygn. K 49/01.
Ustawa z dnia 14.02.1991 r. – Prawo o notariacie (Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369
ze zm.).
Rozporzadzenie MS z dnia 12.04.1991 r. w sprawie taksy notarialnej (Dz.U. Nr 33, poz.
146 ze zm.).
Rozporzadzenie MS z dnia 2.10.2001 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie taksy
notarialnej (Dz.U. Nr 115, poz. 1233).

- 14 Rzecznika, przy czym uznajac za niezgodne z Konstytucja zaskarzone
przepisy, dal czas wlasciwym organom legislacyjnym na przygotowanie
stosownych

zmian,

okreslajac

termin

utraty

mocy

obowiazujacej

niekonstytucyjnych regulacji na dzien 30 czerwca 2004 r.
4. Wnioskiem

z

dnia

7

sierpnia

2003

r.20

Rzecznik

Praw

Obywatelskich wystapil do Trybunalu Konstytucyjnego o stwierdzenie,
ze:
− art. 6 dekretu o likwidacji nie podjetych depozytów i nie odebranych
rzeczy21 oraz rozporzadzenie w sprawie orzekania o przejsciu
depozytów na wlasnosc Panstwa 22 sa niezgodne z art. 92 ust. 1 i art. 64
ust. 3 Konstytucji,
− § 1 powolanego rozporzadzenia jest niezgodny z art. 2 i art. 64 ust. 2
Konstytucji,
− art. 235 w zw. z art. 231 § 1 zd. 2 w zw. z art. 465 § 2 Kpk oraz w
zwiazku z powolanym dekretem i rozporzadzeniem, w zakresie, w
jakim nie przewiduja mozliwosci sadowej kontroli postanowienia
prokuratora o przejsciu depozytu na rzecz Skarbu Panstwa, sa
niezgodne z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji.
W ocenie Rzecznika przepis art. 6 dekretu, bedac upowaznieniem do
wydania rozporzadzenia, nie zawiera wymaganych przez art. 92 ust. 1
Konstytucji wytycznych dotyczacych tresci aktu. Brak owych wytycznych
stanowi

warunek

wystarczajacy

dla

uznania

niekonstytucyjnosci

upowaznienia, nawet jesli pozostale wymagania, o których mówi art. 92
Konstytucji zostana spelnione. Ponadto przekazuje on do uregulowania w
drodze rozporzadzenia sprawy o podstawowym znaczeniu dla tresci
dekretu, jak okreslenie organów uprawnionych do orzekania o przejsciu
depozytu oraz procedury, w której to orzekanie nastepuje. Ma to równiez
istotne znaczenie dla wolnosci i praw czlowieka i obywatela, a tym
samym narusza konstytucyjne wymaganie, aby ograniczenia prawa
wlasnosci byly ustanawiane tylko w drodze ustawy (art. 64 ust. 3

20
21
22

RPO-419629-IV/03.
Dekret z dnia 18.09.1954 r. o likwidacji nie podjetych depozytów i nie odebranych rzeczy
(Dz.U. Nr 41, poz. 184 ze zm.).
Rozporzadzenie RM z dnia 16.03.1971 r. w sprawie orzekania o przejsciu depozytów na
wlasnosc Panstwa (Dz.U. Nr 7, poz. 78 ze zm.).

- 15 Konstytucji).
determinuje

Zakwestionowanie
zas

konstytucyjnosci

zakwestionowanie

rozporzadzenia

upowaznienia
wydanego

na

podstawie takiej delegacji a limine. Dodatkowo § 1 rozporzadzenia jest
niezgodny z zasada dostatecznej okreslonosci przepisów prawa (art. 2
Konstytucji) przez to, ze upowaznia do orzekania w trybie dekretu
podmioty nie bedace sadami, prokuratorami ani organami administracji
publicznej nie regulujac równoczesnie procedury, w jakiej to orzekanie
ma nastepowac. Samo zas orzekanie przez prokuratora o przejsciu
depozytu na Skarb Panstwa bez kontroli sadu, w ocenie Rzecznika narusza
prawo do sadu. W wyroku z dnia 16 marca 2004 r.23 Trybunal
Konstytucyjny calkowicie podzielil poglad Rzecznika.
5. Pismem
Obywatelskich

z

dnia

zglosil

24

udzial

kwietnia
w

2003

postepowaniu

r.24
w

Rzecznik

Praw

sprawie

skargi

konstytucyjnej Ewy L. wnoszac o stwierdzenie, ze art. 5 ust. 2 ustawy z
dnia 24 maja 2000 r. o zmianie Kpc 25 w zwiazku z art. 393 § 1 Kpc w
brzmieniu obowiazujacym od dnia 1 lipca 2000 r., w zakresie w jakim Sad
Najwyzszy moze odmówic przyjecia do rozpoznania kasacji wniesionych
przed dniem 1 lipca 2000 r. jest niezgodny z art. 2 Konstytucji . Rzecznik
uznal bowiem, ze powolane przepisy, odczytywane zgodnie z uchwala
skladu siedmiu sedziów Sadu Najwyzszego z dnia 17 stycznia 2001 r.26,
wpisana do ksiegi zasad prawnych, z której wynika, ze tzw. „przedsad”,
czyli mozliwosc pozostawienia kasacji bez rozpoznania, moze miec
zastosowanie równiez do tych kasacji, które zostaly wniesione przed
wprowadzeniem tej instytucji do Kpc (tj. przed 1 lipca 2000 r.) narusza
zasade zaufania obywateli do panstwa i stanowionego przez nie prawa
oraz zasade niedzialania prawa wstecz, wywodzone z art. 2 Konstytucji.
Skladajacy kasacje przed wejsciem w zycie ustawy nowelizujacej Kpc nie
mogli przewidziec, wedlug jakich zasad Sad Najwyzszy bedzie ocenial
skargi kasacyjne po tej dacie. Tymczasem decyzja o wniesieniu kasacji
mogla byc w pelni uzasadniona w swietle stanu prawnego z dnia jej
23
24
25

26

Sygn. K 22/03
RPO-435569-IV/03.
Ustawa z dnia 24.05.2000 r. o zmianie ustawy – Kodeks postepowania cywilnego, ustawy
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawy o kosztach sadowych w sprawach
cywilnych oraz ustawy o komornikach sadowych i egzekucji (Dz.U. Nr 48, poz. 554).
III CZP 49/00, OSN CP 2001/4/53.

- 16 zlozenia. Trybunal Konstytucyjny orzekl 27, ze kwestionowany przepis (art.
5 ust. 2 ustawy o zmianie Kpc w zw. z art. 393 § 1 Kpc) w brzmieniu
obowiazujacym od dnia 1 lipca 2000 r. w zakresie w jakim nie przewiduje
regulacji przejsciowej dotyczacej przyjecia do rozpoznania kasacji,
zlozonych przed dniem 1 lipca 2000 r. – jest niezgodny z art. 2 i nie jest
niezgodny z art. 176 Konstytucji. Zarówno z sentencji, jak i z
uzasadnienia tego orzecze nie wynika, ze niezbedna jest kolejna ingerencja
ustawodawcza w omawianym zakresie, a jak dotychczas takowych
propozycji legislacyjnych brak.
6. Jeszcze w grudniu 2002 r.28 Rzecznik zakwestionowal jedna ze
zmian dokonanych ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych29 dotyczaca operatorów sieci kablowych, która to zmiana
zniesiono licencje ustawowa na przekaz kablowy i zastapiono ja licencja
umowna. Rzecznik zakwestionowal zbyt krótkie vacatio legis, co
uniemozliwilo operatorom dostosowanie sie do nowych warunków
nadawania. Trybunal Konstytucyjny wypowiedzial w tej sprawie co
najmniej

dyskusyjny

poglad 30,

ze

„jesli

vacatio

legis

odpowiada

generalnym zalozeniom z art. 4 ust. 1 ustawy o oglaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (czyli generalnie nie
jest krótsze niz 14 dni), uznanie przez Trybunal Konstytucyjny, ze doszlo
do naruszenia art. 2 Konstytucji mogloby nastapic tylko w razacych
przypadkach” (a wiec np. uchwalenie aktu z moca wsteczna). W tej
sprawie 34-dniowy okres dostosowawczy, w ocenie Trybunalu, byl
wystarczajacy, mimo ze wielu operatorów musialo zaprzestac nadawania z
tego powodu, ze nie zdazyli wynegocjowac umowy licencyjnej z wlasciwa
organizacja zbiorowego zarzadu prawami autorskimi.
7. W dniu 23 wrzesnia 2003 r. Trybunal Konstytucyjny rozpoznal
polaczone pytanie prawne Sadu Apelacyjnego w Rzeszowie i wniosek
Rzecznika Praw Obywatelskich31 w sprawie konstytucyjnosci art. 160 § 1
ustawy
27
28
29
30
31

z

dnia

14

czerwca

1960

r.

Kodeks

postepowania

Wyrok TK z dnia 9.06.2003 r. – s ygn. SK 12/03.
RPO-423661-IV/02.
Ustawa z dnia 28.10.2002 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. Nr 197, poz. 1662).
Wyrok TK z dnia 16.09.2003 r. - sygn. K 55/02.
RPO-3977760 - V/02 z dnia 29.04.2002 r.

- 17 administracyjnego (Kpa) oraz art. 260 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa. Trybunal Konstytucyjny orzekl, ze art. 160 § 1 Kpa
oraz art. 260 § 1 Ordynacji podatkowej w czesci ograniczajacej roszczenie
o odszkodowanie za niezgodne z prawem dzialanie organu wladzy
publicznego do rzeczywistej szkody sa niezgodne z art. 77 ust. 1
Konstytucji. Zgodnie z artykulem 77 Konstytucji „kazdy ma prawo do
wynagrodzenia szkody, jaka zostala mu wyrzadzona przez niezgodne z
prawem dzialanie organu wladzy publicznej”. Z zasada ta niezgodne sa
zaskarzone artykuly Kodeksu postepowania administracyjnego oraz
Ordynacji podatkowej, ograniczajace roszczenie o odszkodowanie za
niezgodne z prawem dzialanie organu wladzy publicznej jedynie do
szkody rzeczywistej. Zdaniem Trybunalu, do momentu wejscia w zycie
Konstytucji zaskarzone przepisy mogly byc traktowane jako wyjatek od
zasad zawartych w Kodeksie cywilnym. Z dniem 17 pazdziernika, kiedy
zaczela obowiazywac nowa Konstytucja, zasada kierunkowa w ocenie
prawa stala sie zasada pelnego odszkodowania. Na gruncie tej zasady art.
160 § 1 Kpa oraz art. 260 § 1 Ordynacji podatkowej musza zostac uznane
za

niezgodne

z

Konstytucja.

Wyrok

Trybunalu

znajduje

zatem

zastosowanie do szkód powstalych od dnia 17 pazdziernika 1997 roku. 32.
7. Wspólny wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich i Prezesa
Naczelnego Sadu Administracyjnego 33 do Trybunalu Konstytucyjnego
generalnie dotyczy prawa do oceny, w swietle przepisów ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa 34, przez organy podatkowe
waznosci czynno sci cywilnoprawnej, jesli wywoluje ona okreslone skutki
podatkowe. Problem ten jest szczególnie istotny na gruncie przepisów o
podatku od towarów. Rozstrzygniecie pozwoliloby na wyjasnienie
wystepujacych w praktyce watpliwosci oraz rozbieznosci w orzecznictwie
dotyczacych stosowania § 48 ust. 4 pkt 5 lit. c rozporzadzenia Ministra
Finansów z dnia 22 marca 2002 w sprawie wykonania przepisów ustawy o
podatku od towarów i uslug oraz o podatku akcyzowym 35.

32
33
34
35

Sygn. K 20/02.
RPO-423846- VI/02.
Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.
Dz.U. Nr 27, poz. 268 ze zm.

- 18 8. Wniosek

Rzecznika

Praw

Obywatelskich

do

Trybunalu

Konstytucyjnego z dnia 25 sierpnia 2003 r. dotyczy stwierdzenia, ze § 48
ust. 4 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w
sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i
uslug oraz o podatku akcyzowym 36, pozbawiajac y podatników prawa do
skorzystania z mozliwosci obnizenia podatku naleznego o kwote podatku
naliczonego przy nabyciu towarów i uslug, zwiazanych ze sprzedaza
opodatkowana, wynikajacego z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia
1993 r. o podatku od towarów i uslug oraz o podatku akcyzowym37,
ustalajacego prawa i obowiazki podatników VAT narusza zasade
wyrazona w art. 217 Konstytucji, albowiem ograniczenie praw podatnika
ustalonych w ustawie moze nastapic tylko ustawa – a nie aktem
podustawowym, a ponadto narusza zasade wymieniona w art. 92 ust. 1
Konstytucji,

albowiem

rozporzadzeniem

bez

ograniczenia
odpowiedniego

te

zostaly

wprowadzone

konkretnego

upowaznienia

ustawowego zawierajacego okreslenie zakresu spraw przekazanych do
uregulowania oraz bez wytycznych dotyczacych tresci tego aktu.
W ocenie RPO to organ podatkowy ma obowiazek kontroli
prawidlowosci samoobliczenia podatkowego, a takze czy doszlo do
przekazania w odpowiednim terminie obranego podatku. Jesli organ
podatkowy uzna obliczenia podatku dokonane przez podatnika za
nieprawidlowe lub gdy ustali, ze podatek nie zostal na rachunek urzedu
podatkowego przeslany, wówczas ma obowiazek wszczac postepowanie
karne skarbowe. Sprawa w toku 38.
9. W dniu 18 marca 2003 r. Rzecznik Praw Obywatelskich skierowal
do Trybunalu Konstytucyjnego wniosek39 o stwierdzenie, ze art. 6 ust. 2
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zakresie w jakim
okreslona

w

nim

metoda

preferencyjnego

obliczenia

podatku

od

skumulowanych dochodów malzonków wyklucza jej stosowanie wobe c
podatników, których malzonkowie zmarli w ciagu roku podatkowego oraz
wobec podatników, których malzonkowie zmarli po uplywie roku
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- 19 podatkowego lecz przed uplywem terminu do zlozenia zeznania i nie
zdolali podpisac przed smiercia zeznania podatkowego – jest niezgodny w
szczególnosci z zasada ochrony i opieki panstwa nad malzenstwem i
rodzina, tj. z art. 18 i 71 ust. 1 Konstytucji. W uzasadnieniu wniosku
Rzecznik m.in. wskazal, ze najczesciej smierc malzonka w istotny sposób
wplywa na sytuacje materialna owd owialego malzonka, jak równiez
innych czlonków rodziny i znaczaca ja pogarsza. Ustawodawca na wielu
plaszczyznach – w prawie spadkowym, pracy, ubezpieczen spolecznych –
uwzglednil koniecznosc zapewnienia malzonkowi i innym osobom bliskim
spadkodawcy odpowi edniego czasu pozwalajacego na przystosowanie sie
do nowej sytuacji. Natomiast system podatkowy, z chwila smierci
wspólmalzonka, w sposób bezwzgledny egzekwuje naleznosci podatkowe.
10. Z kolei we wniosku 40 Rzecznika dotyczacym ustawy z dnia
2 pazdziernika 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach
cieklych i biopaliwach cieklych41 zarzucono, ze przepisy art. 12 ust. 1 i 6
oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 naruszaja art. 20 i art. 22 w zwiazku z art. 31 ust.
3 Konstytucji oraz, ze art. 14 ust. 1 narusza art. 54 ust. 1 (w zwiazku z art.
31 ust. 3 Konstytucji).
Rzecznik uznal, ze po pierwsze, producenci sa zobowiazani
wprowadzic do obrotu biokomponenty w roku kalendarzowym co
najmniej

w

ilosciach

obowiazujacego

prawa;

okreslonych
po

drugie,

przepisami

uchybienie

temu

powszechnie
obowiazkowi

zagrozone jest sankcja administracyjno -karna; po trzecie, ustawa nie
okresla górnej granicy poszczególnych biokomponentów stosowanych w
biopaliwach cieklych, która to granica powinna stanowic gwarancje
jakosci paliw; po czwarte, na Radzie Ministrów nie ciazy ustawowy
obowiazek uwzgledniania przy wydawaniu rozporzadzenia wyników
badan

nad

wplywem

paliw

cieklych

na

eksploatacje

pojazdów

silnikowych; po piate, finalny nabywca paliwa (konsument) nie moze
miec pewnosci, jaka ilosc biokomponentów znajduje sie w nabywanym
paliwie i wreszcie po szóste, odpowiednikiem obowiazku ciazacego na
producentach jest po stronie konsumentów obowiazek zakupu tych paliw
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RPO-448325- VI/03 z dnia 10.12.2003 r.
Dz.U. Nr 199 poz. 1934.

- 20 wraz z wchodzacymi w ich sklad biokomponentami. Uznajac, ze nie do
Rzecznika Praw Obywatelskich nalezy ocena celowosci wprowadzenia do
obrotu

prawnego

przepisów

dotyczacych

stosowania

w

paliwach

biokomponentów oraz ze Rzecznik nie jest równiez wlasciwy do
dokonywania oceny wplywu biokomponentów na eksploatacje pojazdów
silnikowych, to jednak nie moze lekcewazyc niepokoju, jaki w tym
zakresie pojawia sie w kierowanych do niego skargach. Rzecznik jest
legitymowany do oceny tego, czy stanowione w tym zakresie prawo
odpowiada standardom konstytucyjnym w zakresie ochrony praw i
wolnosci obywatelskich. Ocena taka konieczna jest zwlaszcza wówczas,
gdy ustawodawca wprowadza nowe, nieznane dotychczas ograniczenia w
korzystaniu przez obywateli i podmioty gospodarcze z gwarantowanych
im konstytucyjnie wolnosci. Wolnosc wyboru produktu i prawo decyzji
konsumenta

jest

z

pewnoscia

jednym

z

podstawowych

praw

konsumenckich42. W polskiej Konstytucji prawa te wynikaja z art. 76.
Konstytucja chroni niewatpliwie swobode podejmowania decyzji przez
jednostke równiez przed ingerencja ze strony wladzy publicznej. Granice
wolnosci zgodnie z art. 31 ust. 2 Konstytucji wyznacza zas obowiazek
poszanowania wolnosci i praw innych.
11. W 2002 r. Rzecznik przylaczyl sie do postepowania w sprawie
skargi

konstytucyjnej

Miroslawa

P.43,

dotyczacej

niezgodnosci

z

Konstytucja, w tym zwlaszcza z art. 42 ust. 1 zd. 1 w zwiazku z art. 122
ust. 1, przepisu art. 156 § 1 pkt 2 Kodeksu karnego w brzmieniu nadanym
mu obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 pazdziernika
1997 r. o sprostowaniu bledów44. W stanowisku, skierowanym do
Trybunalu Konstytucyjnego 45 Rzecznik uznal za sprzeczna ze wskazanymi
wzorcami konstytucyjnymi procedure prac legislacyjnych nad ustawa –
Kodeks karny, podczas której doszlo do przedstawienia Prezydentowi RP
ustawy, w której wymieniony przepis ma brzmienie inne niz uchwalony
przez parlament. W szczególnosci w przepisie tym podczas prac
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Por. E. Letowska, „Prawo umów konsumenckich” Wyd. C. H. Beck, Warszawa 1999,
s . 19.
Sygn. Sk.38/01.
Dz.U. Nr 128, poz. 840.
RPO-393162-II/01.

- 21 redakcyjnych nad tekstem uchwalonej juz ustawy w Kancelarii Sejmu RP
pomiedzy wyrazami „dlugotrwalej” i „choroby” dodano przecinek, co
doprowadzilo do zmiany (rozszerzenia) jego zakresu. Wyrokiem z dnia 7
lipca 2003 r. Trybunal Konstytucyjny orzekl, ze punkt 3 obwieszczenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 pazdziernika 1997 r. o sprostowaniu
bledów , dotyczacy sprostowania tresci art. 156 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. – Kodeks karny jest niezgodny z art. 42 ust. 1 zdanie
pierwsze w zwiazku z art. 2, art. 87 ust. 1 i art. 122 ust. 1 Konstytucji.
12. W 2002 i 2003 r. Rzecznik Praw Obywatelskich kierowal
wystapienia do Ministra Infrastruktury dotyczace kwestii podejmowania
przez wlasciwe organa na podstawie art. 114 ust. 1 pkt 2 lit. ”b” ustawy z
dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 46 decyzji w
przedmiocie

poddawania

osób,

którym

zatrzymano

prawo

jazdy,

kontrolnemu sprawdzeniu ich kwalifikacji – pomimo prawomocnych
orzeczen

bylych

kolegiów

do

spraw

wykroczen

lub

sadów

o

uniewinnieniu sprawcy wykroczenia (przestepstwa) lub bezwarunkowo
umarzajacych postepowania. W wystapieniach tych Rzecznik stanal na
stanowisku, iz w takich sytuacjach osoby, których prawo jazdy zostalo
zatrzymane, nawet gdy okres tego zatrzymania przekroczyl jeden rok, nie
powinny ponosic negatywnych konsekwencji, w szczególnosci nie
powinny byc poddawane kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji 47. W
odpowiedzi

z

dnia

30

kwietnia

2003

r.

Minister

Infrastruktury

poinformowal Rzecznika, iz podzielil jego stanowisko w przedstawionej
kwestii. W efekcie w przygotowywanym projekcie ustawy o kierujacych
pojazdami miedzy innymi odstapiono od przeprowadzania kontrolnego
sprawdzania

kwalifikacji

osób –

pomimo

zatrzymania

dokumentu

uprawniajacego do kierowania pojazdem przez okres przekraczajacy rok –
w stosunku do których zapadl wyrok uniewinniajacy albo postepowanie
zostalo bezwarunkowo umorzone.
13. Problem przechowywania i pobierania przez Policje kart
daktyloskopijnych

i

zdjec

sygnalitycznych

osób

uniewinnionych

prawomocnymi wyrokami sadowymi oraz w stosunku do których
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Dz.U. Nr 98, poz. 602 ze zm.
RPO-308294-II/99 z dnia 19.06. 2002 r. i z dnia 18.03.2003 r.

- 22 prawomocnie umorzono postepowania przygotowawcze, zwlaszcza wobec
nie stwierdzenia czynu zabronionego lub braku cech przestepstwa,
znajduje sie w stalym zainteresowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich.
W wystapieniu

skierowanym

do

Ministra

Spraw

Wewnetrznych

i

Administracji Rzecznik nie kwestionuje potrzeby dysponowania przez
organy

policyjne

zasobami

róznych

materialów,

w

tym

takze

operacyjnych, w celach wykrywczych i identyfikacyjnych, co praktykuja
policje w róznych krajach. Natomiast Rzecznik w swych wystapieniach
podkreslal, iz praktyka w tym wzgledzie winna pozostawac w zgodzie z
obowiazujacymi przepisami, a przede wszystkim respektowac prawa
obywatelskie48. Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji w dniu
29 maja 2003 r. poinformowal Rzecznika, ze obowiazujace przepisy
wskazuja jednoznacznie, iz Policja jest uprawniona do pobierania,
przetwarzania

i

wykorzystywania

w

celach

wykrywczych

i

identyfikacyjnych informacji, w tym danych osobowych osób okreslonych
w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji49 i dokonywania
weryfikacji tych danych nie rzadziej niz co 10 lat, usuwajac dane, które sa
zbedne, stosujac jako kryterium ich przydatnosc do realizacji ustawowych
zadan Policji. Rzecznik Praw Obywatelskich poruszyl takze ten problem
w wystapieniu skierowanym do Komendanta Glównego Policji wskazujac,
ze przepis art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji nie naklada na
funkcjonariuszy Policji obowiazku daktyloskopowania i fotografowania
kazdego podejrzanego o popelnienie przestepstwa sciganego z urzedu –
stwarza jedynie prawna mozliwosc dokonywania tego rodzaju czynnosci.
W swoim zarzadzeniu50 Komendant Glówny Policji wskazal, w jakich
przypadkach mozna odstapic od pobierania odcisków linii papilarnych od
osób podejrzanych o popelnienie przestepstwa sciganego z oskarzenia
publicznego.

Pomimo

fakultatywnego

sformulowania

przepisów

dotyczacych daktyloskopowania i fotografowania osób podejrzanych o
popelnienie przestepstwa sciganego z oskarzenia publicznego, sprawy
48
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RPO-214968-II/96 z dnia 23.04.2003 r.
Dz.U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z pózn. zm.
Zarzadzenie Nr 6 Komendanta Glównego Policji z dnia 16.05.2002 r. w sprawie
uzyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania przez Policje informacji oraz sposobów
zakladania i prowadzenia zbiorów tych informacji (Dz.Urz., Nr 8, poz. 44) zmienione
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- 23 wplywajace do Rzecznika zdaja sie swiadczyc o tym, iz funkcjonariusze
Policji zbieraja dane osobowe niekiedy w sposób mechaniczny, w
oderwaniu od okolicznosci sprawy, charakteru zaistnialego czynu oraz
wlasciwosci osobistych podejrzanego 51. Komendant Glówny Policji w
odpowiedzi z dnia 26 listopada 2003 r. nie podzielil pogladu Rzecznika w
tym przedmiocie. W jego ocenie kwestie usuniecia danych ze zbiorów
informacji kryminalnych oraz zbiorów policyjnych – sa uregulowane
ustawowo. Nie wynika z nich, ze sam fakt uniewinnienia stanowi
przeslanke usuniecia danych z tych zbiorów. Obecnie Rzecznik rozwaza
mozliwosc podjecia innych dzialan w tej sprawie. Zastrzezenia Rzecznika
w tej kwestii znajduja bowiem uzasadnienie w tezie 7 zalecenia R/87/15
Komitetu Ministrów dla Panstw Czlonkowskich Rady Europy, w sprawie
korzystania z danych osobowych przez sluzby policyjne, przyjetego przez
Komitet Ministrów Rady Europy w dniu 17 wrzesnia 1987 r.
14. W zwiazku ze skarga konstytucyjna Roberta D.52 dotyczaca
konstytucyjnosci uregulowania zawartego w art. 156 § 5 Kpk, Rzecznik
rozwazal problem zgodnosci tego przepisu z Konstytucja oraz wiazacymi
Polske

umowami

postepowania

w

miedzynarodowymi.
sprawie

powyzszej

Rzecznik

nie

skargi

przed

przystapil

do

Trybunalem

Konstytucyjnym, albowiem uznal, ze postanowienie kwestionowane przez
skarzacego (wydane na podstawie art. 156 § 5 Kpk) nie mialo charakteru
ostatecznego rozstrzygniecia w rozumieniu art. 79 Konstytucji, bedacego
podstawa prawna dla skargi konstytucyjnej. Jednak problem ten wymaga
stosownego uregulowania i z tego powodu stal sie on przedmiotem
wystapienia skierowanego do Ministra Sprawiedliwosci – Prokuratora
Generalnego 53. W omawianej sprawie prokurator odmówil, na podstawie
art. 156 § 5 Kpk, dostepu do akt postepowania przygotowawczego
obroncy, który reprezentowal podejrzanego wobec którego zastosowano
srodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu. Przepis ten
okresla zasade niejawnosci akt sprawy w postepowaniu przygotowawczym
(w przeciwienstwie do postepowania sadowego) i fakultatywnosci
udostepniania stronom tych akt. Odmowa wgladu w akta sprawy nie moze
51
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- 24 obejmowac protokolów czynnosci, w których strona uczestniczyla lub
miala prawo uczestniczyc, jak równiez dokumentu pochodzacego od niej
lub sporzadzonego z jej udzialem (art. 157 § 3 Kpk).
W ocenie Rzecznika taka sytuacja prowadzi to tego, ze nawet jesli
podejrzany lub jego obronca uczestnicza w posiedzeniu sadu w
przedmiocie stosowania tymczasowego aresztowania, ich pozycja – w
porównaniu z prokuratorem znajacym caloksztalt dowodów w sprawie –
jest slabsza; nie znajac bowiem zgromadzonego materialu nie moga
kwestionowac wniosków wysnuwanych z niego w odniesieniu do potrzeby
stosowania aresztu. Naruszona zostaje zatem zasada „równosci broni",
wynikajaca z art. 45 ust. 1 i art. 42 ust. 2 Konstytucji oraz z art. 6
Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Czlowieka i Podstawowych
Wolnosci54.
przedstawione

Zastepca
przez

Prokuratora
Rzecznika

Generalnego
i

zwrócil

podzielil

uwage

uwagi

prokuratorom

apelacyjnym, by spowodowali zmiane dotychczasowej praktyki w tym
zakresie.
15. W wystapieniu adresowanym do Ministra Sprawiedliwosci
Rzecznik wskazal, ze rozwazenia wymaga, czy zawarte w Kodeksie
postepowania karnego przepisy regulujace stosowanie tymczasowego
aresztowania, a przede wszystkim art. 263 § 7, spelniaja wymogi zawarte
w ratyfikowanych przez Polske konwencjach oraz czy nie koliduja z
pogladami wyrazonymi w orzeczeniach Trybunalu Praw Czlowieka w
Strasburgu 55. Otóz unormowanie dotyczace tymczasowego aresztowania
po wydaniu przez sad pierwszej instancji pierwszego wyroku w sprawie
(art. 263 § 7 Kpk), odbiega od ustalonej linii orzecznictwa Trybunalu
Praw Czlowieka w Strasburgu. Mianowicie w powyzszym przepisie
okreslony jest czas maksymalny, na który kazdorazowo mozna przedluzyc
tymczasowe aresztowanie (nie dluzszy niz szesc miesiecy), to jednak brak
sprecyzowania maksymalnego okresu, do jakiego srodek powyzszy na tym
etapie postepowania moze byc w sumie stosowany powoduje, ze areszt ten
moze byc przedluzany wielokrotnie przez sad, przed którym sprawa sie
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- 25 toczy,

jezeli

istnieja

„zwykle"

przeslanki

uzasadniajace

jego

zastosowanie56. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwosci w
odpowiedzi z dnia 20 stycznia 2004 r. nie podzielil zapatrywania
Rzecznika. Zdaniem Ministra Sprawiedliwosci zasadnicza kwestia jest
umiejetna i rozwazna wykladnia przepisów dopuszczajacych przedluzenie
tymczasowego aresztowania, w tym takze przepisu art. 263 § 7 Kpk,
dokonywana w plaszczyznie orzecznictwa Trybunalu Praw Czlowieka w
Strasburgu, a nastepnie stosowanie rozwazanego srodka zapobiegawczego
w sposób zgodny nie tylko z prawem polskim, ale równiez ze standardami
miedzynarodowymi. Konkludujac Minister Sprawiedliwosci wskazal, ze
nowelizacja Kodeksu postepowania karnego w kierunku wprowadzenia
maksymalnego okresu trwania tymczasowego aresztowania, niezaleznego
od czasu prawomocnego zakonczenia postepowania, bylaby nie tylko
zbedna, ale wrecz niewskazana. W ocenie Rzecznika trudno jest –
zwazywszy na orzecznictwo Trybunalu Praw Czlowieka i praktyke
sadowa - podzielic poglad, ze odpowiadaja wymogom Konwencji
unormowania zawarte w: art. 263 § 3 Kpk (laczny okres stosowania
tymczasowego aresztowania do chwili wydania pierwszego wyroku przez
sad I instancji nie moze przekroczyc 2 lat) oraz w art. 263 § 7 Kpk
(stanowiacy, iz po wydaniu wyroku przez sad I instancji kazdorazowe
przedluzenie aresztu tymczasowego moze nastepowac na okres nie
dluzszy niz 6 miesiecy). Moze to powodowac kilkakrotne przedluzanie
okresu tymczasowego aresztowania wobec oskarzonego np. w przypadku
wydluzenia toku postepowania miedzyinstancyjnego. Natomiast ponowne
rozpoznanie sprawy po uchyleniu wyroku sadu I instancji powoduje, iz
sad stosuje tymczasowe aresztowanie na zasadach ogólnych i nie maja
zastosowania ograniczenia wynikajace z art. 263 § 3 Kpk. Co wiecej,
oskarzony nie korzysta z uprawnien osoby prawomocnie skazanej (np.
odroczenie wykonania kary lub warunkowe przedterminowe zwolnienie).
Wydaje sie nieodzowne wprowadzenie uregulowania okreslajacego
wymogi (podobnie jak w art. 263 § 4 Kpk i z uwzglednieniem
orzecznictwa Trybunalu Praw Czlowieka), jakie powinny zostac spelnione
przy
56

stosowaniu

tymczasowego

RPO-454434-II/03 z dnia 26.11.2003 r.

aresztowania

w

postepowaniu

- 26 miedzyinstancyjnym i po uchyleniu wyroku sadu I instancji przez sad
odwolawczy i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania.
16. W wystapieniu do Ministra Sprawiedliwosci57 Rzecznik wskazal
mankamenty ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sadów
powszechnych58 w zakresie problematyki dotyczacej bieglych sadowych i
tlumaczy przysieglych, która w zasadzie materii tej wcale nie reguluje.
Jedynym uregulowaniem, jakie w tym zakresie zawiera to art. 157
stanowiacy, ze bieglych sadowych oraz tlumaczy przysiegl ych ustanawia
prezes sadu okregowego i on tez prowadzi ich listy oraz, ze tryb
ustanawiania bieglych sadowych i tlumaczy przysieglych, pelnienia przez
nich czynnosci, zwalniania ich z funkcji oraz zasady i wysokosc
wynagrodzen

tlumaczy

okresli

w

drodze

rozporzadzenia

Minister

Sprawiedliwosci. Ustawa nie okresla wiec warunków, które powinien
spelnic kandydat ubiegajacy sie o ustanowienie go bieglym sadowym czy
tez tlumaczem przysieglym. Warunki te zostaly wskazane w stosownych
przepisach rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 8 czerwca
1987 r. w sprawie bieglych sadowych i tlumaczy przysieglych59, które w
zasadzie w calosci reguluja materie dotyczaca bieglych sadowych i
tlumaczy przysieglych. Minister Sprawiedliwosci przekroczyl realizacje
upowaznienia ustawowego, bowiem zgodnie z nim kompetencje jego
ograniczaly sie wylacznie do uregulowania kwestii proceduralnych
zwiazanych z ustanawianiem bieglych sadowych i tlumaczy przysieglych,
natomiast do rozporzadzenia wprowadzone zostaly regulacje wkraczajace
w sfere prawa materialnego, okreslajace wymogi, które musza spelniac
osoby ubiegajace sie o pelnienie funkcji bieglego sadowego, czy tez
tlumacza przysieglego. W tej sytuacji Rzecznik zwrócil sie do Ministra o
rozwazenie mozliwosci podjecia w tej materii stosownych rozwiazan
legislacyjnych oraz zmiany rozporzadzenia. Minister Sprawiedliwosci
podzielil poglad Rzecznika o niedostatku regulacji w randze ustawy
odnoszacych sie do bieglych sadowych, jednoczesnie poinformowal go, ze
w Ministerstwie Sprawiedliwosci trwaja prace nad projektem ustawy o
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RPO-428945-I/03 z dnia 27.05.2003 r.
Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.
Dz.U. Nr 18, poz. 112.

- 27 bieglych sadowych, która regulowac bedzie kompleksowo problematyke
bieglych sadowych, w tym warunków i trybu ich powolywania 60.
17. Rzecznik z zadowoleniem przyjal wprowadzenie do ustawy –
Prawo o ustroju sadów powszechnych, ustawa z dnia 28 listopada 2003 r.
o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sadów powszechnych, ustawy o
prokuraturze, ustawy – Prawo o ustroju sadów wojskowych oraz
niektórych innych ustaw61 przepisu umozliwiajacego osobom bedacym
absolwentami

wyzszych

studiów

administracyjnych,

które

zlozyly

pozytywnie egzamin referendarski o ubieganie sie w okresie do 31
grudnia 2004 r. o nominacje na stanowisko referendarza sadowego.
Sprawe te Rzecznik sygnalizowal w wystapieniu w 2002 r. Ministrowi
Sprawiedliwosci62 i przedstawil ja w Informacji za 2002 r.63
18. W pismie z dnia 26 marca 2003 r.64 skierowanym do Ministra
Kultury, zawierajacym rózne uwagi z zakresu zbiorowego zarzadzania
prawami

autorskimi,

Rzecznik

polozyl

szczególny

nacisk

na

niedostateczna ochrone praw uzytkowników utworów przy zatwierdzaniu
przez Komisje Prawa Autorskiego tabel wynagrodzen. Zarówno bowiem
Komisja, jak i Minister Kultury oraz Naczelny Sad Administracyjny stoja
na stanowisku, ze przymiot strony w postepowaniu o zatwierdzeniu tabel
wynagrodzen przysluguje wylacznie organizacji zbiorowego zarzadzania.
Podmioty, dla których regulacje zawarte w tabelach sa wiazace, nie moga
wystepowac w tym postepowaniu w charakterze strony, a co za tym idzie
kwestionowac za pomoca srodków prawnych trafnosci ro zstrzygniec
podejmowanych w tym postepowaniu. W odpowiedzi na to wystapienie
Minister Kultury nadeslal projekt zmiany prawa autorskiego 65, który
obejmuje równiez kwestie podnoszone przez Rzecznika, aczkolwiek nie
do konca w kierunku przez Rzecznika oczekiwa nym.
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Pismo z dnia 27.06.2003 r.
Dz.U. Nr 228, poz. 2256.
RPO-406531-I/02 z dnia 24.04.2002 r.
Informacja za 2002 r., str. 29.
RPO-427012-IV/02.
Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r. Nr
80, poz. 904 ze zm.).

- 28 19. W 2003 r. Rzecznik wniósl szereg rewizji nadzwyczajnych do
Sadu Najwyzszego od orzeczen Naczelnego Sadu Administracyjnego.
Dotyczyly one miedzy innymi:
− ustanowienia

prawa

uzytkowania

wieczystego

do

„gruntów

warszawskich”, w tym problem bytu prawn ego i praw majatkowych
fundacji in statu nascendi 66,
− problemu razacego naruszenia prawa jako przeslanki stwierdzenia
niewaznosci decyzji administracyjnej, w przypadku rozbieznosci
orzecznictwa w kwestii przepisu bedacego podstawa orzekania przez
organ administracji 67,
− odmowy wydania zgody na nabycie nieruchomosci przez cudzoziemca,
w tym kwestia intertemporalna przy zmianie zasad dziedziczenia
nieruchomosci przez cudzoziemców68,
− zatwierdzania tabel wynagrodzen przez Komisje Prawa Autorskiego, w
szczególnosci problemu czy uzytkownik utworu jest strona takiego
postepowania69,
− sposobu ustalania odszkodowania za „nieruchomosc warszawska” 70.
We wszystkich tych sprawach po 1 stycznia 2004 r., stosownie do
art.

102

§

1

ustawy

wprowadzajacej

reforme

sadownictwa

administracyjnego 71, Sad Najwyzszy umorzyl postepowanie, a strony maja
jeszcze mozliwosc wniesienia w tych sprawach skargi kasacyjnej do
Naczelnego Sadu Administracyjnego.
Jak widac z powyzszych przykladów Rzecznik aktywnie monitorowal
przebieg procesu legislacyjnego, wykorzystujac w tym celu przyslugujace
mu na podstawie ustaw srodki prawne.
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RPO-439387-IV/03.
RPO-445446-IV/03.
RPO-441689-IV/03.
RPO-437249-IV/03.
RPO-347276-IV/03.
Ustawa z dnia 30.08.2002 r. – Przepisy wprowadzajace ustawe – Prawo o ustroju sadów
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3.

Prawo do sadu i wlasciwej procedury prawnej
A.

Problemy o charakterze generalnym

W 2003 r. Rzecznik Praw Obywatelskich podejmowal nowe oraz
kontynuowal realizowane w poprzednich latach dzialania majace na celu
przestrzeganie prawa do sadu, zagwarantowanego w art. 45 ust. 1
Konstytucji,

art.

6

Konwencji

o

Ochronie

Praw

Czlowieka

i

Podstawowych Wolnosci oraz w art. 14 Miedzynarodowego Paktu Praw
Obywatelskich i Politycznych.
1. Podobnie jak w latach ubieglych, przedmiotem troski Rzecznika
byla przewleklosc postepowan karnych powodujaca niejednokrotnie
naruszenie prawa do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwloki.
Wystapienia Rzecznika dotyczyly zarówno przewleklosci w poste powaniu
przygotowawczym, jak równiez przed sadem. Nalezy podkreslic, iz w
2003 r. nie doszlo do zmniejszenia skali omawianego problemu. Wyrazem
jego narastania sa miedzy innymi kolejne skargi, rozpatrywane przez
Europejski Trybunal Praw Czlowieka, przed kt órym zapadaly orzeczenia o
naruszeniu przez polskie wladze prawa zagwarantowanego w art. 6 ust. 1
Konwencji o Ochronie Praw Czlowieka i Podstawowych Wolnosci.
Rzecznik postulowal juz w 2001 r. wprowadzenie – tym razem do
procedury karnej – srodka prawnego, którym strona moglaby sie posluzyc
w przypadku przewleklosci postepowania sadowego. Wprowadzenie
instytucji skargi na przewleklosc postepowania jest nieodzowne ze
wzgledu na koniecznosc realizacji zalecen Trybunalu Praw Czlowieka i
pelniejsza realizacje praw stron do procesu majacego przymioty okreslone
w art. 45 Konstytucji i art. 6 cyt. Europejskiej Konwencji. Rzecznik
kontynuujac swoje dzialania w tym zakresie przedstawil na prosbe
zawarta w pismie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwosci
szc zególowe krytyczne uwagi do projektu ustawy o skardze na naruszenie
prawa

strony

do

rozpoznania

w

rozsadnym

terminie

sprawy

w

postepowaniu sadowym. Proponowane rozwiazania zdaja sie stwarzac
mechanizm, który w wystarczajacym stopniu bedzie przeciwdzialal
negatywnym nastepstwom wydluzania sie czasu trwania postepowan

- 30 sadowych 72. Powyzsza problematyka pozostaje nadal w zainteresowaniu
Rzecznika Praw Obywatelskich.
2. W 2003 r. Rzecznik – podobnie jak w 2002 r. – zwracal takze
uwage na potrzebe wyeliminowania przyczyn przewleklosci postepowan
w szczególnosci poprzez podjecie dzialan majacych na celu skrócenie
czasu oczekiwania na opinie bieglych zwlaszcza zas na opinie bieglych z
policyjnych
kolejnym

laboratoriów
wystapieniu

kryminalistycznych.
wskazal

Ministrowi

Rzecznik

w

swoim

Sprawiedliwosci

–

Prokuratorowi Generalnemu, ze dotychczasowe dzialania podejmowane
przez Prokurature Krajowa i prokuratury apelacyjne nie przyniosly
poprawy sytuacji w tym zakresie 73. Minister Sprawiedliwosci – Prokurator
Generalny ustosunkowujac sie do uwag Rzecznika wyjasnil, ze powyzszy
problem pozostaje w stalym zainteresowaniu Prokuratury Krajowej, która
podejmuje róznego rodzaju inicjatywy w celu, przynajmniej czesciowego,
zlagodzenia ujemnych skutków tego zjawiska. W ocenie Rzecznika staly
wzrost

zapotrzebowania

koniecznosc

na

usprawnienia

badania

kryminalistyczne

funkcjonowania

powoduje

laboratoriów

kryminalistycznych. Niezbednym wydaje sie równiez zakup nowoczesnej
aparatury oraz zatrudnienie wiekszej ilosci ekspertów. Rzecznik zdaje
sobie sprawe z tego, ze wymaga to dodatkowych nakladów finansowych,
jednak przedstawiona wyzej sytuacja stanowi naruszenie prawa obywatela
do rozstrzygniecia jego sprawy w rozsadnym terminie. W orzecznictwie
Europejskiego Trybunalu Praw Czlowieka w St rasburgu wielokrotnie
podkreslano, iz sygnatariusze Konwencji o ochronie praw czlowieka i
podstawowych wolnosci maja obowiazek tak zorganizowac system
ochrony prawnej, aby sady (ale takze organy scigania) mogly rozstrzygac
w zgodzie z wymaganiami wynikajac ymi z art. 6 Konwencji. Rzady nie
moga przy tym bronic sie warunkami spoleczno -ekonomicznymi, w
których dziala system wymiaru sprawiedliwosci. Powyzszy problem
bedzie monitorowany przez Rzecznika równiez w 2004 r.
3. Rzecznik Praw Obywatelskich w wystapieniu skierowanym do
Ministra Sprawiedliwosci – Prokuratora Generalnego 74 poruszyl szerszy
72
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RPO-365780-II/02 z dnia 18.07.2003 r.
RPO-4466 37-II/03 z dnia 5.11.2003 r.
RPO-433019-II/03 z dnia 14.10.2003 r.

- 31 problem przewleklosci postepowania sadowego w przypadku, gdy w
sprawie konieczne jest przeprowadzenie czynnosci z udzialem osób (w
tym zwlaszcza oskarzonych) przebywajacych poza granicami Polski. W
ocenie Rzecznika nie mozna zaakceptowac braku informacji w sadach co
do obowiazujacego stanu prawnego w zakresie ekstradycji sprawców,
badz pomocy prawnej w sprawach karnych. Wydaje sie takze, iz
nieodzowne jest informowanie s adów o decyzjach podjetych w omawianej
materii przez Ministra Sprawiedliwosci. W dniu 28 listopada 2003 r.
Rzecznik

otrzymal

odpowiedz,

w

której

Podsekretarz

Stanu

w

Ministerstwie Sprawiedliwosci potwierdzil, ze w sprawie indywidualnej
prowadzonej przed Sadem Rejonowym w Z. doszlo do zawinionej przez
sad

przewleklosci

opóznieniem

w

realizacji

prowadzeniu
czynnosci

postepowania,
zmierzajacych

w

zwiazku

do

z

ekstradycji

oskarzonego. W odpowiedzi tej nie ustosunkowano sie jednak do
poruszonego przez Rzecznika aspektu generalnego. W zwiazku z
powyzszym Rzecznik planuje ponowne zwrócenie sie w tej kwestii do
Ministra Sprawiedliwosci – Prokuratora Generalnego.
4. Odrebnym

zagadnieniem

podjetym

przez

Rzecznika

w

omawianym zakresie byl skutek razacej przewleklosci postepowan w
postaci

ustania

karalnosci

przestepstwa,

który

stanowi

powazne

zagrozenie dla mozliwosci realizowania prawa do sadu – w tym zwlaszcza
do wydania rozstrzygniecia bez nieuzasadnionej zwloki 75. Wprawdzie w
tej kategorii spraw, w których Rzecznik Praw Obywatelskich podejmowal
dzialania, wskazujac na zaistnienie przewleklosci w postepowaniu
sadowym,

nie

stwierdzono,

aby

dlugotrwalosc

postepowania

byla

zawiniona przez sad, to jednak nalezy dojsc do wniosku, ze problem ten
przybiera niepokojace rozmiar y, zwlaszcza jezeli chodzi o postepowania
w sprawach o wykroczenia lub przestepstwa scigane z oskarzenia
prywatnego zawisle przed sadami majacymi swoje siedziby w duzych
aglomeracjach.
5. Negatywny wplyw na sprawnosc postepowania sadowego, a co za
tym idzie na realizacje prawa do sadu maja zdarzajace sie przypadki
zagubienia akt sadowych. Rzecznik kontynuujac dzialania w tym zakresie
75

Np. RPO-435382-II/03.

- 32 rozpoczete jeszcze w 2002 r. zwrócil sie do Ministra Sprawiedliwosci –
Prokuratora Generalnego z prosba o udzielenie m. in. informacji jakie
konsekwencje sluzbowe zostaly wyciagniete w stosunku do sedziów
referentów spraw, w których akta zaginely. W odpowiedzi na swe
wystapienie Rzecznik zostal poinformowany o skali zjawiska na terenie
calego kraju oraz o krokach – w tym takze dyscyplinarnych – podjetych
przez Ministerstwo Sprawiedliwosci, które maja na celu wyeliminowanie
tego zjawiska 76.
6. Zagrozeniem dla realizacji prawa do sadu jest niedopuszczalnosc
drogi sadowej dla dochodzenia przez bieglego wynagrodzenia za opinie
wydana na zlecenie prokuratora w postepowaniu przygotowawczym.
Kwestia ta stala sie przedmiotem wystapienia Rzecznika do Ministra
Sprawiedliwosci – Prokuratora Generalnego 77. W ocenie Rzecznika
problemem w omawianej sprawie nie jest brak odpowiednich przepisów,
lecz koniecznosc interpretowania obowiazujacych uregulowan w zgodzie
z postanowieniami Konstytucji. Nalezy podkreslic, iz za szerokim
rozumieniem zakresu pojecia „sprawy cywilnej” opowiedzial sie takze
Trybunal Konstytucyjny w wyroku z dnia 10 lipca 2000 r.78, uznajac, iz
art. 1 Kodeksu postepowania cywilnego – rozumiany w ten sposób, iz w
zakresie pojecia „sprawa cywilna” nie moga sie miescic roszczenia
dotyczace zobowiazan pienieznych, których zródlo stanowi decyzja
administracyjna – jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3
Konstytucji. Podkreslil przy tym, iz wszelkie watpliwosci co do
dopuszczalnosci drogi sadowej powinny byc rozstrzygane przy zalozeniu
konstytucyjnego domniemania prawa do sadu. Zatem w ocenie Rzecznika
bieglemu

winna

przyslugiwac

droga

sadowa

dla

dochodzenia

wynagrodzenia za opinie wydana na zlecenie prokuratora. W odpowiedzi
z dnia 30 grudnia 2003 r. Zastepca Prokuratora Generalnego nie podzielil
argumentacji Rzecznika w tej materii. Problem ten nadal pozostaje w
zainteresowaniu Rzecznika.
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RPO-418087-II/02 z dnia 14.01.2003 r.
RPO-445475-II/03 z dnia 10.10.2003 r.
Sygn. Sk. 12/99.

- 33 B.

Prawo do wlasciwej procedury – w praktyce orzeczniczej

1. Analiza badanych w Biurze Rzecznika akt spraw, sklania do
wyrazenia pogladu, ze stosowanie badz odstepowanie od zastosowania
srodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania moze
budzic, w niektórych przypadkach, zasadnicze watpliwosci. Przykladem
naruszenia prawa do wlasciwej procedury w tej kategorii spraw moze byc
postepowanie

prowadzone

przez

Sad

Rejonowy

dla

Krakowa

–

Sródmiescia, w toku którego dopuszczono sie szeregu uchybien przy
stosowaniu tymczasowego aresztowania wobec obywatela Francji79.
Nalezy równiez wskazac, ze niekiedy stosowanie przez sad aresztu
tymczasowego nie jest poprzedzone dokladna analiza prawna zarzucanego
podejrzanemu czynu np. sad zastosowal ten srodek zapobiegawczy wobec
osoby podejrzanej o popelnienie przestepstwa lapownictwa blednie
przyjmujac (za prokuratorem), ze podejrzany pelnil funkcje publiczna. W
sprawie tej doszlo takze do razaco póznego przekazania administracji
Aresztu Sledczego odpisu postanowienia o uchyleniu tymczasowego
aresztowania oraz oryginalu nakazu zwolnienia, co spowodowalo, ze
podejrzany przez cztery dni byl pozbawiony wolnosci bez jakiejkolwiek
podstawy prawnej 80. Rzecznik zwrócil równiez uwage na to, ze
odstepowanie pr zez prokuratorów w niektórych sprawach od kierowania
do sadu wniosków o zastosowanie wobec podejrzanych (oskarzonych)
tymczasowego aresztowania moze budzic uzasadnione watpliwosci co do
przestrzegania przez urzad prokuratorski norm procesowych i ich
wlasciwej

interpretacji.

Ilustracja

tego

typu

uchybien

moga

byc

poszczególne sprawy dotyczace wypadków drogowych (ze skutkiem
smiertelnym), w których odstapienie przez prokuratora od skierowania do
sadu

wniosku

o

zastosowanie

tymczasowego

aresztu

skutkowalo

niemoznoscia zakonczenia postepowania z uwagi na ukrywanie sie
podejrzanych (oskarzonych) lub ich niestawiennictwo. Ponadto istotnym
problemem jest przewleklosc postepowan przygotowawczych i sadowych
– co nie pozostaje bez negatywnego wplywu na czesto dlugi okres

79
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RPO-428607-II/02 – sprawa ta zostala szczególowo omówiona na str. 352 i nast.
Informacji.
RPO-401824-II/02.

- 34 stosowania tymczasowego aresztowania (np. przewleklosc postepowania
miedzyinstancyjnego). Rzecznik podzielil sie swoimi spostrzezeniami z
Ministrem Sprawiedliwosci –

Prokuratorem Generalnym wyrazajac

poglad, ze przytoczone uchybienia sa uznawane – w sprawach obywateli
polskich przeciwko Panstwu Polskiemu – przez Trybunal Praw Czlowieka
za razace naruszenie przepisów art. 5 ust. 3 i art. 6 Europejskiej
Konwencji konstytuujacych prawo oskarzonego do rozsadnego czasu
postepowania i ograniczonego do niezbednego minimum okresu trwania
tymczasowego aresztowania, a jednoczesnie na rzecz tych osób sa
niejednokrotnie zasadzane przez Trybunal odszkodowania z tego tytulu81.
2. Rzecznik wystapil do Ministra Sprawiedliwosci – Prokuratora
Generalnego 82 poruszajac probl em interpretowania przepisu art. 180 § 2
Kodeksu postepowania karnego, dajacego mozliwosc przesluchania
miedzy innymi radcy prawnego co do faktów objetych tajemnica
zawodowa pomimo jednoznacznego uregulowania zawartego w art. 3
ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych 83 nakladajacego
na radce prawnego obowiazek dochowania tej tajemnicy. W sprawie
zwalniania radców z obowiazku dochowania tajemnicy zawodowej na
podstawie art. 180 § 2 Kpk wypowiedziala sie Krajowa Rada Radców
Prawnych w uchwale z dnia 9 wrzesnia 2003 r. W uchwale tej wyrazono
poglad, iz zwolnienie takie moze nastapic w sytuacjach wyjatkowych,
przy bezwzglednym spelnieniu ustawowych przeslanek zwolnienia. W
konsekwencji wniosek o zwolnienie kierowany na etapie postepowania
przygotowawczego przez prokuratora powinien wykazywac, iz przeslanki
te zachodza, jak równiez precyzyjnie okreslic zakres przesluchania radcy
zwolnionego z obowiazku dochowania tajemnicy. Podobnym warunkom
winno odpowiadac uzasadnienie postanowienia sadu, uwzgledniajacego
wniosek prokuratora. Podzielajac przytoczony poglad Krajowej Rady
Radców

Prawnych

Rzecznik

wyraza

zaniepokojenie

praktyka

w

omawianym zakresie, której przykladem jest sprawa wniesiona do
Rzecznika

przez

radców,

postawionych

przed

dylematem,

czy

przestrzegac kardynalnych zasad wykonywania ich zawodu, slusznie
81
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RPO-454434-II/03 z dnia 26.11.2003 r.
RPO-451997-II/03 z dnia 15.10.2003 r.
Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 ze zm.

- 35 okreslanego jako zawód publicznego zaufania, o szczególnej relacji
pomiedzy

radca

postanowieniu

a

klientem,

wydanemu

czy

przez

uczynic

zadosc

prawomocnemu

sad.

Zaniepokojenie

niezawisly

Rzeczni ka wzbudzil takze fakt przedstawienia radcom prawnym, którzy
odmówili zlozenia zeznan w sprawie przeciwko R. Klusce zarzutu
popelnienia czynu z art. 239 § 1 Kk (poplecznictwo). Nie sposób jednak –
w ocenie Rzecznika – oprzec sie wrazeniu, iz skierowanie ap aratu
scigania przeciwko tym radcom mialo wylacznie charakter instrumentalny
i stanowilo w rezultacie naruszenie prawa do wlasciwej procedury. W
odpowiedzi z dnia 1 grudnia 2003 r. Zastepca Prokuratora Generalnego
poinformowal Rzecznika, ze opisany wyzej wniosek prokuratora, a
nastepnie zapadle w zwiazku z nim postanowienia sadów mialy swoje
podstawy faktyczne i prawne. Natomiast odnoszac sie do kwestii
postawienia radcom prawnym zarzutu popelnienie przestepstwa z art. 239
§ 1 Kk Zastepca Prokuratora Generalnego wskazal, ze brak jest podstaw
do przedstawienia im takiego zarzutu, o czym powiadomiono wlasciwego
prokuratora apelacyjnego. Sprawa ta pozostaje w nadal w zainteresowaniu
Rzecznika.
3. W 2003 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wniósl 45 kasacji w
sprawach

karnych

oraz

2

wnioski

o

uchylenie

prawomocnych

rozstrzygniec Kolegium, a takze skierowal do Sadu Najwyzszego 2
wnioski

o

orzecznictwie

podjecie

uchwaly

rozbieznosci

w

wyjasniajacej,
wykladni

ujawniajace

przepisów

prawa

sie

w

karnego

materialnego i procesowego. Na wstepie nalezy wyodrebnic kasacje od
orzeczen „historycznych” noszacych najczesciej znamiona represji za
wyrazanie ocen i pogladów politycznych, zatem za faktyczna realizacje
praw i wolnosci obywatelskich84. Szereg kasacji dotyczylo orzeczen
skazujacych za przynaleznosc do wspólnoty religijnej „Swiadkowie
Jehowy” oraz przechowywanie i rozpowszechnianie jej wydawnictw85.
Trzeba takze wymienic kasacje Rzecznika wniesione od orzeczen nie
uwzgledniajacych wniosków o zasadzenie stosownego odszkodowania i
zadoscuczynienia za represje o charakterze politycznym jakie byly

84
85

Np. RPO-442808-II/03, RPO-427312-II/02, RPO-404452-II/02.
Np. RPO-411926-II/02, RPO-335544-II/00.

- 36 stosowane w latach 1944-1956 oraz w okresie stanu wojennego 86. Nalezy
równiez wskazac na kasacje wniesiona przez Rzecznika w sprawie osób
skazanych w tzw. „aferze miesnej”. Rzecznik wnoszac kasacje od wyroku
skazujacego wskazal m. in., ze sad niezasadnie przyjal, ze okolicznosci
sprawy uzasadnialy wniosek prokuratora o jej przeprowadzenie w trybie
doraznym, co stanowilo razace naruszenie prawa oskarzonych do obrony,
a nadto w uzasadnieniu swojego orzeczenia nie przytoczyl okolicznosci,
które

mial

na

wzgledzie

wymierzajac

kare

smierci

wobec

S.

Wawrzeckiego oraz kary dozywotniego wiezienia w stosunku do innych
oskarzonych87.
Na uwage zasluguja takze inne kasacje, w których Rzecznik zarzucil
sadom orzekajacym w latach 1944-1956 wydawanie prawomocnych
orzeczen z razacym naruszeniem prawa materialnego (np. bezpodstawne
skazanie osób pomimo, ze dopuscily sie one przypisanych im czynów pod
wplywem bezposredniego niebezpieczenstwa grozacego ich zyciu, a wiec
w stanie wyzszej koniecznosci) 88. Rzecznik wniósl takze kasacje od
orzeczenia
niewaznosci

sadu

czesciowo

wyroku

oddalajacego

Wojskowego

Sad

wniosek

Rejonowego

o

stwierdzenie
w

Warszawie

zapadlego 10 wrzesnia 1949 r. (organizowanie droga morska przerzutu
osób poza granice kraju) 89. W kasacji tej Rzecznik zakwestionowal poglad
sadu, ze zastosowanie amnestii stoi na przeszkodzie stwierdzeniu
niewaznosci orzeczenia – w trybie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o
uznaniu za niewazne orzeczen wydanych wobec osób represjonowanych
za dzialalnosc na rzecz niepodleglego bytu Panstwa Polskiego 90. Rzecznik
zaskarzyl takze kasacja orzeczenie wydane w czasie stanu wojennego w
sprawie

Anny

Walentynowicz,

zwiazkowej w strukturach

która

nie

zaprzestala

dzialalnosci

NSZZ „Solidarnosc”. W ocenie Rzecznika

prawo do strajku lub akcji protestacyjnej jest jednym z fundamentalnych
praw

czlowieka.

A.

Walentynowicz

podjela

protest

w

obronie

podstawowych praw i wolnosci obywatelskich. Czyny jakie zostaly

86
87
88
89
90

Np. RPO-419499-II/02, RPO-317835-II/99.
RPO-353473-II/00.
RPO-305176-II/99.
RPO-410724-II/02.
Dz.U. Nr 34, poz. 149 ze zm.

- 37 przypisane oskarzonej przez sad nie mogly zatem nosic materialnych cech
przestepstwa, nie byly bowiem sprzeczne z zasadami moralnymi i
spolecznymi (argumentacja ta byla takze prezentowana w orzecznictwie
Sadu Najwyzszego) 91.
Zarzuty naruszenia prawa, sformulowane w kasacjach Rzecznika
Praw Obywatelskich odnosza sie w istocie rzeczy do norm gwarancyjnych
zawartych w Konstytucji i w aktach prawa miedzynarodowego – w tym
zwlaszcza w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Czlowieka i
Podstawowych Wolnosci. Dotyczy to w szczególnosci:
1) Naruszenia przez sady orzekajace przepisu art. 9 ust. 1 lit. „a” w
zwiazku z art. 10 Konwencji o przekazywaniu osób skazanych,
sporzadzonej w Strasburgu dnia 21 marca 1983 r.92 w zwiazku z art. 91
ust. 1 Konstytucji – polegajace na wyrazeniu blednego pogladu
prawnego, ze górne zagrozenie kara za dane przestepstwo, to takze
zagrozenie wynikajace z fakultatywnej mozliwosci jej zaostrzenia.
Uzasadnienie kasacji odwoluje sie – miedzy innymi – do pogladów
wyrazonych przez Sad Najwyzszy – takze w odniesieniu do przepis ów
konwencji berlinskiej z dnia 19 maja 1978 r. 93
2) Naruszenia przez sad art. 93 Kk w nastepstwie nie przeprowadzenia
obligatoryjnego dowodu w postaci wysluchania bieglych psychiatrów i
bieglego psychologa przed wydaniem przez sad orzeczenia o
umieszczeniu oskarzonego w zamknietym zakladzie psychiatrycznym
– tytulem srodka zabezpieczajacego. Sad naruszyl takze procedure
poprzez nie zamieszczenie w uzasadnieniu orzeczenia ustalenia, ze
oskarzony jest sprawca czynu, który cechuje znaczna spoleczna
szkodliwosc. Doszlo zatem do naruszenia nie tylko wskazanych norm
prawa, ale takze art. 41 ust. 1 zdanie 2 Konstytucji.94
3) Wadliwej interpretacji przez sady granic wolnosci wyrazania swoich
pogladów (art. 54 ust. 1 Konstytucji i art. 10 Europejskiej Konwencji o
Ochronie Praw Czlowieka i Podstawowych Wolnosci). Przykladem
naruszenia prawa do swobody wypowiedzi dziennikarskiej jest kasacja

91
92
93
94

RPO-435564-II/02.
Dz.U. z 1995 r. Nr 51, poz. 279.
RPO-429186-II/03.
RPO-4383 92-II/03.

- 38 wniesiona na korzysc redaktora naczelnego gazety, która zamiescila
krytyczna publikacje o dzialalnosci starosty. Uzasadnienie kasacji
wskazuje, iz sad rozpoznajacy sprawe nie wypowiedzial sie w kwestii
zarzutu obrazy art. 10 Europejskiej Konwencji podniesionego w
apelacji oskarzonego. Nadto, nie uwzgledniono, w rozwazaniach nad
trescia wyroku utrwalonego orzecznictwa Trybunalu Praw Czlowieka
w Strasburgu 95.
4) Oparcia wyroku skazujacego komornika, na materiale dowodowym w
postaci niepelnej opinii bieglego. Jest to przyklad razacego naruszenia
procedury karnej i konstytucyjnego prawa do sprawiedliwego,
opartego o obowiazujace normy – rozpatrzeni a sprawy przez sad 96.
5) Naruszenia przez sad prawa oskarzonego do rzetelnego i obiektywnego
rozpatrzenia sprawy wskutek dokonania dowolnej, sprzecznej z
zasadami

wiedzy

i

logiki,

oceny

materialu

dowodowego

–

niespelniajacej podstawowych wymogów stawianych przez procedure
karna w art. 7 Kpk 97. Doszlo w tej sprawie zatem takze do naruszenia
art. 45 ust. 1 Konstytucji i art. 6 ust.1 Europejskiej Konwencji (aspekt
rzetelnosci i obiektywizmu sadu byl wielokrotnie przedmiotem
rozwazan Trybunalu Praw Czlowieka).
6) Naruszenia przez sad odwolawczy wymogu dokonania wszechstronnej
kontroli odwolawczej – co pozostaje nie tylko w oczywistej kolizji z
procedura, ale i ujetym w Konstytucji i Europejskiej Konwencji
prawem do sadu. Trybunal Praw Czlowieka w Strasburgu kladzie w
orzeczeniach duzy nacisk na problem rzetelnej kontroli odwolawczej98.
7) Naruszenia przez sady przyslugujacego oskarzonemu prawa do obrony
zagwarantowanego w art. 42 ust. 2 Konstytucji. Do najczestszych
uchybien w tej materii dochodzi na wskutek: a) przeprowadzenia
rozprawy przez sad meriti zaocznie bez obecnosci obwinionego w
sytuacji, gdy brak jest przeslanek uzasadniajacych prowadzenie
sprawy zaocznie99; b) rozpoznania sprawy przez sad bez udzialu
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97
98
99

RPO-414287-II/02.
RPO-428001-II/03.
RPO-403963-II/02.
Np. RPO-440278-II/03, RPO-343808-II/00, RPO-438079-II/03, RPO-419104-II/02.
RPO-425560-II/02.

- 39 obroncy, chociaz z powodu uzasadnionych watpliwosci co do
poczytalnosci

oskarzonego,

obowiazkowy 100;

udzial

obroncy

za

doreczone

c) uznania

na

rozprawie

zawiadomienia

byl
o

posiedzeniu sadu, wyslanego na adres zamieszkania skazanego,
pomimo, ze sad posiadal informacje, ze przebywa on w tym czasie w
areszcie sledczym, co uniemozliwilo udzial skazanemu w posiedzeniu,
na którym zostalo wydane postanowienie o zarzadzeniu wykonania
kary pozbawienia wolnosci 101.
Na kanwie problematyki przedstawionej w kasacjach Rzecznika w
sprawach karnych Sad Najwyzszy w postepowaniu kasacyjnym analizowal
zagadnienia prawne majace istotne znaczenie dla praktyki orzeczniczej, co
znalazlo wyraz w uzasadnieniach orzeczen wydanych w nastepstwie
rozpoznania tych kasacji. Dotyczy to m. in.:
− braku stanowiska oskarzonego w kwestii warunkowego umorzeni a
postepowania karnego. Sad Najwyzszy wskazal, ze wydanie na
posiedzeniu wyznaczonym na podstawie art. 339 § 1 pkt 2 Kpk
wyroku warunkowo umarzajacego postepowanie nie jest dopuszczalne,
jezeli sad nie ma podstaw do przyjecia, ze oskarzony nie sprzeciwia
sie warunkowemu umorzeniu102,
− obowiazku wyznaczenia przez sad I instancji pelnomocnika z urzedu
dla wnioskodawcy wystepujacego o zasadzenie odszkodowania i
zadoscuczynienia za niesluszne skazanie, w sytuacji gdy zachodza ku
temu przeslanki wskazane Kpk. Wedlug Sadu Najwyzszego to, ze
wnioskodawca byl przed sadem odwolawczym reprezentowany przez
pelnomocnika

ustanowionego

z

urzedu

nie

moze

skutkowac

konwalidacja uchybienia popelnionego przez sad I instancji jakim bylo
nie

wyznaczenie

wnioskodawcy

pelnomocnika

z

urzedu

w

postepowaniu przed tym sadem103.
Nalezy równiez podniesc, ze przedmiotem kasacji Rzecznika byly
orzeczenia, które zapadly z razacym naruszeniem prawa materialnego 104.

100 RPO-410818-II/02, RPO -408993-II/02.
101 RPO-423821-II/02.
102 RPO-420110-II/02, postanowienie SN z dnia 27.11.2003 r. – sygn. V KK 301/03.
103 RPO-317835-II/99 wyrok SN z dnia 22.09.2003 r. – sygn. IV KK. 286/03.
104 RPO-426410-II/02, RPO -414326-II/02.

- 40 Zdaniem Rzecznika skala uchybien tego rodzaju nie jest znaczaca, jednak
z uwagi na ich wage, z reguly maja one istotny wplyw na zapadle
rozstrzygniecia.
Rzecznik w swoich wnioskach wskazywal równiez na uchybienia po
stronie Kolegiów ds. Wykroczen, które polegaly na razacym naruszaniu
norm procesowych, co mialo istotny wplyw na tresc wyda wanych
orzeczen (np. wydanie nakazu karnego bez dokonania ustalen popartych
wiarygodnymi dowodami, niezasadne przeprowadzenie rozprawy pod
nieobecnosc obwinionego) 105.
Nalezy przewidywac, iz nowe uregulowania prawne, a mianowicie
Kodeks postepowania w sprawach o wykroczenia z dnia 28 sierpnia
2001 r.106, który wszedl w zycie z dniem 17 pazdziernika 2001 r. – a moca
którego przekazano sadom rozpoznawanie w pierwszej instancji spraw o
wykroczenia – wyeliminuja tego rodzaju uchybienia.
C.

Prawo do sadu – sfera prawa cywilnego

1. Rzecznik

przystapil

do

postepowania

przed

Trybunalem

Konstytucyjnym ze skarg konstytucyjnych polaczonych do wspólnego
rozpoznania pod sygnatura SK 53/03 przedstawiajac stanowisko, iz art.
399 i art. 401 1 § 1 Kpc, w zakresie, w jakim wykluc zaja mozliwosc
wznowienia

postepowania

zakonczonego

postanowieniem

nie

rozstrzygajacym sprawy co do istoty, w przypadku, gdy Trybunal
Konstytucyjny

orzekl

o

niekonstytucyjnosci

aktu

normatywnego

stanowiacego podstawe wydania takiego postanowienia, sa niezgodne z
art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. 190 ust. 4 Konstytucji 107. Dotychczasowa
doktryna i orzecznictwo stoi bowiem na stanowisku, ze wznowienie jest
mozliwe tylko w sprawie rozstrzygnietej co do istoty prawomocnym
wyrokiem

konczacym

postepowanie.

Przy

tradycyjnym

rozumieniu

instytucji wznowienia, postepowania zakonczone postanowieniem nie
rozstrzygajacym istoty, nie maja szans na restytucje stanu zgodnego z
Konstytucja, tj. aby sprawa juz rozstrzygnieta na podstawie przepisu

105 RPO-436692-II/02, RPO -433577-II/03.
106 Dz.U. Nr 106, poz. 1148.
107 RPO-449715-IV/03 i RPO-458139-IV/03.

- 41 niezgodnego z Konstytucja byla zalatwiona bez niekonstytucyjnego
przepisu. W ocenie Rzecznika wadliwy i niekonstytucyjny jest zatem
mechanizm stworzony na tle przepisu art. 401 1 § 1 Kpc w powiazaniu z
art. 399 Kpc, który pewnej okreslonej róznymi przypadkami grupie osób o
prawnie

re lewantnych

cechach

uniemozliwia

korzystanie

z

prawa

wskazanego w art. 190 ust. 4 Konstytucji. Przy czym wola ustrojodawcy
wyraznie w tym wzorcu konstytucyjnym wskazuje, ze nie tylko jest
dopuszczalne
uksztaltowanym

rozpatrzenie
w

sprawy

nastepstwie

w

nowym
orzeczenia

stanie

prawnym,

Trybunalu

o

niekonstytucyjnosci, ale ze mozliwosc taka jest ujeta jako podmiotowe,
konstytucyjne

prawo

uprawnionego 108.

Prawo

do

wznowienia

postepowania w takim wypadku jest jednym z aspektów prawa do sadu
(art. 45 ust. 1 Konstytucji). Stanowi bowiem komponent prawa do
rzetelnie uksztaltowanej procedury, jako jednego z trzech elementów
skladajacych sie na prawo do sadu. Kolejnym elementem tej procedury
jest prawo do uzyskania wznowienia postepowania, jesli rozstrzygniecie
oparto o przepis, co do którego w formalny sposób stwierdzono
niekonstytucyjnosc. Nie moze bowiem uksztaltowanie procedury na
drodze ustawowej (do której odsyla art. 190 ust. 4 Konstytucji) niweczyc
szansy na wznowienie postepowania, jesli jest to jedyna droga do
restytucji stanu zgodnego z Konstytucja. Podkreslic nalezy równiez role
wznowienia dla gwarancyjnej funkcji skargi konstytucyjnej, jako srodka
ochrony konstytucyjnych praw i wolnosci. Bez wznowienia, przy wasko
zakreslonym przedmiocie, skarga konstytucyjna nie moglaby spelnic roli
srodka ochrony indywidualnych praw i interesów skarzacego. Tresc art.
190 ust. 4 stanowi wiec niezbedne uzupelnienie konstrukcji zawartej w
art. 79 ust. 1 Konstytucji. Wyrokiem z 2 marca 2004 r. skarga
konstytucyjna zostala oddalona.
2. W dniu 2 lipca 2003 r. Rzecznik skierowal wniosek do Trybunalu
Konstytucyjnego 109 o stwierdzenie, ze art. 505 9 § 1 Kpc jest niezgodny z
art. 78 w zwiazku z art. 176 ust. 1 Konstytucji. Zakwestionowany przepis

108 Wyrok TK sygn. Sk 5/03.
109 RPO-401381-IV/02.

- 42 okresla zarzuty, na jakich mozna oprzec apelacje w postepowaniu
uproszczonym, wymieniajac:
− niewaznosc postepowania,
− razace naruszenie prawa materialnego przez bledna jego wykladnie lub
zastosowanie,
− razace naruszenie istotnych przepisów postepowania, jesli uchybienia
te mogly miec wplyw na wynik s prawy.
W odróznieniu od apelacji w zwyklym postepowaniu, uksztaltowanej
jako „pelnej”, gwarantujacej ponowne merytoryczne rozpoznanie sprawy,
w postepowaniu uproszczonym ustawodawca dokonal zmian w zupelnie
odwrotnym kierunku; po pierwsze stworzono zamkniety katalog zarzutów
apelacyjnych, po drugie, konstrukcja tych zarzutów znacznie ogranicza –
a w znacznej czesci przypadków wylacza w ogóle – mozliwosc
podwazenia

wadliwego

orzeczenia

sadu

I

instancji.

Po

kontroli

instancyjnej moga bowiem funkcjonowac dalej w obrocie prawnym
orzeczenia sadowe, w stosunku do których stwierdzono naruszenie prawa,
ale nie w sposób razacy, albo takie, gdzie sad naruszyl przepisy
postepowania w sposób mogacy miec wplyw na wynik sprawy, ale nie
byly to przepisy istotne. W opinii Rzecznika takie uksztaltowanie
zarzutów

apelacyjnych

w

postepowaniu

uproszczonym

stoi

w

sprzecznosci z przepisami Konstytucji regulujacymi zasady postepowania
sadowego, a mianowicie art. 78 w zw. z art. 176. Powolujac sie na
orzecznictwo Trybunalu Konstytuc yjnego Rzecznik stwierdzil, ze srodek
zaskarzenia powinien zmierzac do wszechstronnego zbadania sprawy –
innymi

slowy,

powinien

inicjowac

jej

powtórne

merytoryczne

rozpoznanie. Tymczasem wymogi stawiane stronom przez ustawowa
konstrukcje apelacji w postepo waniu uproszczonym sa porównywalne lub
wyzsze, niz te wynikajace z podstaw kasacyjnych. Jednak ograniczenia
formalne kasacji sa uzasadnione jej szczególnym charakterem, jako skargi
o

publicznoprawnych

funkcjach

(m.in.

zapewnienie

jednolitosci

wykladni). Dl atego tez, w ocenie Rzecznika, konstrukcja zarzutów
apelacyjnych w postepowaniu uproszczonym ogranicza w znacznym
stopniu zarówno materialnoprawne przeslanki apelacji, jak i formalna
mozliwosc jej skutecznego wniesienia (zwlaszcza przez strone dzialajaca
bez profesjonalnego pelnomocnika). Ustawodawca nie moze regulowac

- 43 postepowania odwolawczego w sposób dowolny, i ustanawiac tak
wysokich wymagan co do apelacji, ze dostep stron do instancji
odwolawczej okazuje sie w rzeczywistosci malo realny. Trybunal
Konstytucyjny podzielil w tej mierze poglady Rzecznika i po lacznym
rozpoznaniu wniosku Rzecznika wraz ze skarga konstytucyjna dotyczaca
jeszcze innych przepisów postepowania uproszczonego orzekl m. in., ze
art. 5059 § 1 Kpc jest niezgodny z art. 2 i art. 78 w zw. z art. 176 ust. 1
Konstytucji, odraczajac utrate mocy obowiazujacej niekonstytucyjnego
przepisu na dzien 13 lipca 2005 r.110 Dodatkowo wiec Trybunal
Konstytucyjny

uznal

zaskarzony

przepis

za

niezgodny

z

zasada

demokratycznego panstwa prawnego.
3. Rzecznik

przystapil

do

postepowania

przed

Trybunalem

Konstytucyjnym ze skargi konstytucyjnej Doroty i Tomasza S. wnoszac o
stwierdzenie, ze art. 626 1 § 4 Kpc jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 64
ust. 1 Konstytucji111.
Zaskarzony

przepis

stanowi,

ze

w

postepowaniu

wieczystoksiegowym nie stosuje sie przepisów Kpc o zwolnieniu osoby
ubogiej od kosztów sadowych, za wyjatkiem dwóch sytuacji: po pierwsze,
mozliwe jest zwolnienie od oplat sadowych od srodków zaskarzenia, po
drugie, z obowiazku wnoszenia wpisu zwolniona jest osoba, która zostala
w calosci zwolniona od ponoszenia wynagrodzenia notariusza. W ocenie
Rzecznika zaskarzony przepis narusza konstytucyjnie gwarantowane
kazdemu prawo dostepu do sadu. W polskim postepowaniu cywilnym
srodkiem majacym zapewnic real nosc dostepu do sadu osobom ubogim
jest mozliwosc uzyskania zwolnienia od obowiazku ponoszenia kosztów
sadowych (art. 113 i n. Kpc). Wylaczajac taka mozliwosc w postepowaniu
wieczystoksiegowym, gdzie rozstrzyga sie o prawach majatkowych
podmiotu, a tym samym jest to rozpatrzeniem sprawy w rozumieniu art.
45

ust.

1

Konstytucji,

ustawodawca

naruszyl

powolany

wzorzec

konstytucyjny. Konstytucja gwarantuje bowiem skutecznosc i realnosc
prawa dostepu do sadu. Poza sporem powinno pozostawac to, ze nikt z
powodu jego aktualnej sytuacji finansowej nie moze byc pozbawiony

110 Wyrok z dnia 13.01.2004 r. – sygn. SK 10/03.
111 RPO-436609-IV/03 sygn. SK 16/03.
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sadowych w sposób skuteczny zapewniajacych kazdemu prawo dostepu do
sadu, w tym do sadu wieczystoksiegowego. Wobec tego, ze zaskar zony
przepis taki dostep w pewnych wypadkach uniemozliwia, podmiot
spelniajacy wszelkie przeslanki prawne i faktyczne do nabycia lub
ujawnienia prawa wlasnosci lub ograniczonego prawa rzeczowego, prawa
tego ujawnic lub nabyc nie moze tylko z tego powodu, ze nie dysponuje
kwota wystarczajaca na pokrycie stosownych oplat sadowych. Takie
rozwiazanie, w ocenie Rzecznika, koliduje tez z wyplywajacym z art. 64
ust. 1 Konstytucji zakazem stanowienia norm ograniczajacych lub
niweczacych prawo wlasnosci lub inne prawa majatkowe. Do chwili
obecnej Trybunal Konstytucyjny nie rozpoznal jeszcze tej sprawy.
4. W pismie z dnia 25 lutego 2003 r.112 Rzecznik zwrócil uwage
Ministrowi Sprawiedliwosci na problem braku srodków finansowych na
prowadzenie

postepowania

dowodowego

w

sprawach

cywilnych,

przewijajacy sie w wielu skargach do Rzecznika. Osoby zwolnione od
ponoszenia kosztów sadowych oczekuja miesiacami na wykonanie opinii
bieglego, nie majac szans na rozstrzygniecie sprawy w rozsadnym
terminie (art. 45 ust. 1 Konstytucji) . Ze wzgledu na fakt, ze wydatki w
takiej sytuacji pokrywa Skarb Panstwa (art. 112 Kpc), dowody zwiazane z
wydatkami nie sa przeprowadzane – jak informuje sie strony – „w
biezacym roku budzetowym”, a zdarza sie w praktyce, ze az do czasu
wplacenia zaliczki przez strone zwolniona od kosztów. W odpowiedzi
Minister podzielil poglad, ze niezaleznie od problemów finansowych
sadów niedopuszczalna jest sytuacja, w której przyczyna przewleklosci
postepowania jest brak srodków finansowych w dyspozycji sadu na
przepr owadzenie dowodów. Celem wyjasnienia tych kwestii Minister
zwrócil sie do prezesów sadów apelacyjnych o ustalenie, czy opisywane
praktyki maja miejsce w podleglych im sadach, a jesli tak – o podjecie
kroków majacych na celu wyeliminowanie ich w przyszlosci , nadto zas o
zabezpieczenie

w

budzetach

sadów

funduszy

przeznaczonych

pokrywanie wydatków za strony zwolnione od kosztów postepowania.

112 RPO-421803-IV/02.
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Sprawiedliwosci

o

obowiazujacych

(np.

uregulowanie
w

w

rozporzadzeniu

przepisach
w

sprawie

powszechnie
wewnetrznego

urzedowania sadów powszechnych) kwestii obslugi interesantów w
sadach. W listach do Rzecznika skarzacy kwestionuja bowiem slusznosc
zasady obowiazujacej w niektórych sadach, ze adwokaci i radcowie
prawni obslugiwani sa w sekretariatach sadowych poza kolejnoscia.
Dotychczas praktyka taka wynika z aktów kierownictwa wewnetrznego i
budzi zastrzezenia, co do zgodnosci z zasada równosci i prawa do sadu.
Zdaniem Rzecznika przedstawiony problem powinien regulowac akt
normatywny, powszechnie obowiazujacy. Dotychczas Rzecznik nie
otrzymal odpowiedzi na to wystapienie.
6. Pismem z dnia 10 wrzesnia 2003 r.114 Rzecznik wystapil do
Ministra Sprawiedliwosci w sprawie wprowadzenia regulacji ustawowej,
pozwalajacej na zasadzanie odsetek od naleznosci z tytulu pomocy
prawnej udzielanej przez adwokatów i radców prawnych z urzedu. Na tym
tle ujawnil sie tez ogólny problem zasadzania odsetek od naleznosci z
tytulu kosztów sadowych w postepowaniu cywilnym, karnym i sado woadministracyjnym, i to zarówno we wzajemnych rozliczeniach pomiedzy
stronami postepowania, jak i w rozliczeniach ze Skarbem Panstwa i
pelnomocnikami stron. W orzecznictwie ugruntowany jest bowiem
poglad, ze odrebnosc trybu dla orzekania o kosztach postepowania
wylacza mozliwosc jakiegokolwiek roszczenia o koszty w oderwaniu od
procesowych przeslanek, co oznacza m. in. ze brak jest obecnie podstaw
do zasadzania odsetek i dochodzenia jakichkolwiek kosztów w odrebnym
procesie. W odpowiedzi Minister Sprawiedliwosci stwierdzil, iz rozwaza
mozliwosc podjecia prac legislacyjnych zmierzajacych do wprowadzenia
w

systemie

postepowania.

prawa

odsetek

Rozwiazanie

za

opóznienie

takie

wydaje

w
sie

zaplacie
byc

kosztów

dostatecznie

uzasadnione, lecz jedynie w wypadku pr zyjecia jednolitej regulacji we
wszystkich rodzajach postepowan sadowych, jak równiez dotyczyc musi
wszystkich naleznosci zasadzanych z tytulu zwrotu kosztów postepowania

113 RPO-434099-IV/03.
114 RPO-445104-IV/03.

- 46 – tak rozliczanych miedzy stronami, jak i naleznych Skarbowi Panstwa
oraz od Skarbu Panstwa (jak naleznosci bieglych i swiadków). Rzecznik
bedzie sledzil postepy prac w tej sprawie.
7. Rzecznik przystapil do skargi konstytucyjnej Spólki Akcyjnej T.
wnoszac o stwierdzenie, ze art. 769 Kpc jest niezgodny z art. 77 ust. 1
Konstytucji 115.

Zaskarzony

przepis

dotyczyl

odpowiedzialnosci

odszkodowawczej komorników za szkody wyrzadzone przy wykonywaniu
czynnosci egzekucyjnych i wymagal spelnienia dwóch przeslanek: winy
komornika, bedacego bezposrednim sprawca szkody oraz dopelnienia
aktów

starannosci

w

zakresie

zapobiezenia

szkodzie

ze

strony

poszkodowanego. Tymczasem, w ocenie Rzecznika, komornik jako organ
wladzy publicznej powinien odpowiadac za szkody wedlug przeslanek
wymienionych w art. 77 ust. 1 Konstytucji, zamieszczonym w rozdziale
„Konstytuc yjne srodki ochrony wolnosci i praw”, a wiec za dzialania
niezgodne z prawem. Dodatkowe przeslanki w postaci zawinienia i
niemoznosci zapobiezenia szkodzie przez poszkodowanego sprawiaja, ze
dotychczasowy

model

odpowiedzialnosci

komornika

pozostaje

w

sprzecznosci ze wzorcem konstytucyjnym. Trybunal Konstytucyjny
podzielil stanowisko Rzecznika i orzekl, ze art. 769 Kpc jest niezgodny z
art. 77 ust. 1 Konstytucji116.
8. W koncu 2003 r. z urzedu zostal podjety do zbadania problem
dostepnosci drogi sadowej w spr awach cywilnych indywidualnych dla
miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów w zwiazku z tym, ze
w przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwosci projekcie nowej
ustawy o kosztach sadowych, która regulowac ma takze zwolnienia od
tych kosztów przyslugujace z mocy prawa oraz udzielane na wniosek,
projektowane jest zniesienie zwolnienia od kosztów, jakie odtad – „z
mocy prawa” przyslugiwalo rzecznikom konsumentów w sprawach
indywidualnych

(tj.

gdy

wytaczali

powództwa

cywilne

na

rzecz

konsumenta) ze wzgl edu na uregulowanie w art. 60 (iz odpowiednio
stosuje sie do nich przepisy o prokuraturze) w zwiazku z art. 111 § 1 pkt 4
Kpc, który stanowi, ze prokurator nie ma obowiazku uiszczania kosztów

115 RPO-439882-IV/03.
116 Wyrok z dnia 30.01.2004 r. – sygn. SK 26/03.

- 47 sadowych, a pozostawienie takiego zwolnienia tylko w sprawach
dotyczacych praktyk naruszajacych zbiorowe interesy konsumentów”,
których dotyczy dyrektywa EC nr 98/27/EC. Trafnosc projektowanych w
tym zakresie rozwiazan wymaga zbadania, gdyz zniesienie takiego
zwolnienia tak z punktu widzenia funkcjonalnego i systemowego, jesli
brac pod uwage tresc art. 76 Konstytucji oraz tendencje z w/w dyrektywy
i projektów nowych Dyrektyw „konsumenckich” nr COM/2002/443 oraz
COM/2003/0356, a takze cele powolania i zakres zadan rzeczników
konsumentów oraz praktyczne warunki ich dzialania (w tym normalnie
stosowane zasady doboru spraw, w których wytaczaja powództwa
cywilne) bedzie miec latwo przewidywalne, a niepozadane skutki
praktyczne.
9. W 2003 r. Trybunal Konstytucyjny rozpoznal wniosek Rzecznika
Praw Obywatelskich z 2001 r. o stwierdzenie niezgodnosci z Konstytucja
przepisów Kodeksu postepowania cywilnego okreslajacych zasady zwrotu
kosztów procesu w postepowaniu przed sadem antymonopolowym w
sprawach z zakresu przeciwdzialania praktykom monopolistycznym,
regulacji energetyki i telekomunikacji oraz transportu kolejowego.
Rzecznik zarzucil wspomnianym przepisom, ze w zakresie, w jakim
wylaczaja obowiazek zwrotu kosztów postepowania przez Prezesa Urzedu
Regulacji Energetyki, Prezesa Urzedu Regulacji Telekomunikacji oraz
Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego na rzecz strony wygrywajacej
sprawe, przepisy te naruszaja konstytucyjne prawo do sadu. Na
ustawodawcy ciazy bowiem m.in. obowiazek uksztaltowania procedur
sadowych w taki sposób, aby optymalnie zapewnialy kazdemu prawo do
rozpatrze nia jego sprawy przez sad. Bezwzgledne zwolnienie strony
przegrywajacej

z

obowiazku

zwrotu

kosztów

postepowania

bez

jednoczesnego umozliwienia zrekompensowania poniesionych wydatków
srodkami finansowymi pochodzacymi z innego zródla

stanowi istotne

ograniczenie prawa dostepu do sadu. Strona wnoszaca do sadu ochrony
konkurencji i konsumentów odwolanie od decyzji centralnych organów
administracji publicznej musi bowiem liczyc sie z tym, ze nawet w
przypadku calkowitej skutecznosci tego srodka zaskarzenia poni esie pelne
koszty postepowania sadowego. Skoro zas ryzyko ekonomiczne wszczecia
postepowanie odwolawczego przed sadem w calosci i bez wzgledu na

- 48 wynik sprawy obciaza strone odwolujaca sie, to w istocie zaskarzone
regulacje moga w okreslonych sytuacjach (finansowa kalkulacja zysków i
strat) prowadzic do zaniechania korzystania z instytucji odwolania do
sadu, nawet wówczas, gdy decyzja w oczywisty sposób godzi w
obowiazujacy porzadek prawny 117. Trybunal Konstytucyjny podzielil
argumentacje Rzecznika i stwierdzi l, ze zaskarzone przepisy naruszaja
konstytucyjne prawo do sadu. Jednoczesnie odroczyl date utraty mocy
obowiazujacej przez te regulacje do dnia 30 czerwca 2004 r.118
D.

Przewleklosc postepowania sadowego w sprawach z zakresu
ubezpieczen spolecznych

W zwiazku ze skargami na przewleklosc postepowania przed sadami,
rozstrzygajacymi sprawy z zakresu ubezpieczen spolecznych Rzecznik
Praw

Obywatelskich

wystapil119

w

tej

sprawie

do

Ministra

Sprawiedliwosci. Podkreslil, ze wiekszosc wnioskodawców w sprawach o
przyznanie prawa do swiadczenia emerytalnego lub rentowego pozostaje
w okresie toczacego sie postepowania sadowego w trudnej sytuacji
zyciowej i materialnej, czesto bez zadnych srodków utrzymania.
Tymczasem wydluza sie okres postepowania prowadzonego przed sadami
pierwszej

instancji,

a

ostatnio

naplywajace

skargi

wskazuja

na

pogorszenie sie sprawnosci postepowan takze przed sadami drugiej
instancji. Przykladowo zlozona w dniu 22 kwietnia 2002 r. apelacja do
Sadu Apelacyjnego w Krakowie nie ma jeszcze wyznaczonego terminu
rozpoznania, podobnie jak apelacja zlozona do Sadu Apelacyjnego w
Warszawie w dniu 6 lutego 2002 r. Szczególnie niepokojacy jest czas
oczekiwania na posiedzenie apelacyjne w Warszawie. Z jednej ze skarg
wynika, ze sprawa o przyznanie renty z tytulu inwalidztwa wojennego
rozpoznawana jest w postepowaniu sadowym od polowy 2001 r. Apelacja
skarzacego wplynela do Sadu Apelacyjnego w Warszawie w dniu 9
pazdziernika 2002 r. i bedzie mogla byc rozpoznana w przyblizeniu w
pierwszym kwartale 2004 r. Oznacza to, ze postepowanie sadowe w tej

117 RPO-382792- V/01 z dnia 28.05.2003r.
118 Wyrok z dnia 2.07.2003r., sygn. K. 25/01.
119 RPO-438762-III/03 z dnia 3.06.2003 r.

- 49 sprawie toczyc sie bedzie okolo trzech lat. W ocenie Rzecznika jedna z
przyczyn wzrostu ilosci spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych
kierowanych na droge sadowa jest obowiazujacy stan prawny w zakresie
zasad orzekania o ni ezdolnosci do pracy. Kwestie te byly przedmiotem
kilku wystapien Rzecznika do Ministra Pracy i Polityki Spolecznej oraz
do Komisji Polityki Spolecznej i Rodziny Sejmu RP. Szczególne
znaczenie

nalezy

przypisac

wnioskowi

o

przywróceniu

zasad

dwuinstancyjnego trybu orzekania o niezdolnosci do pracy w toku
postepowania przed organem rentowym. Rozpatrujac te problemy w dniu
19 marca 2003 r. Komisja Polityki Spolecznej i Rodziny Sejmu zwrócila
sie do Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z wnioskiem o
podjecie prac nad odpowiednia zmiana przepisów emerytalno-rentowych
od 1 stycznia 2004 r.
Informujac o powyzszym Rzecznik zwrócil sie z wnioskiem o
przedstawienie informacji o podejmowanych dzialaniach, zmierzajacych
do poprawy sytuacji w zakresie skróceni a czasu rozstrzygania przez sady
spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych. W odpowiedzi Minister
Sprawiedliwosci poinformowal, ze pozytywnie zaopiniowal projekt
przygotowanej przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej
zmiany przepisów, majacy na celu przywrócenie dwuinstancyjnosci w
postepowaniu

przed

organem

rentowym

w

zakresie

orzekania

o

niezdolnosci do pracy. Przedstawiony projekt ustawy o zmianie ustawy o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych oraz
niektórych

innych

ustaw

spelnia

postulaty

resortu

wymiaru

sprawiedliwosci oraz srodowiska sedziowskiego, dotyczace przywrócenia
w

postepowaniu

przed

organami

rentowymi

dwuinstancyjnego

orzecznictwa lekarskiego.
W zwiazku ze spadkiem sprawnosci postepowan w sprawach
ubezpieczeniowyc h w 2002 r. Departament Sadów Powszechnych dokonal
analizy skutków zarzadzen nadzorczych wydanych w zwiazku z tym
Prezesom Sadów i po ocenie wyników za l pólrocze 2003 r., polecil
prezesom

poszczególnych

sadów,

które

nie

odnotowaly

poprawy

sprawnosci poste powan podjecie radykalnych dzialan organi zacyjnych i
kadrowych, majacych na celu zwiekszenie liczby spraw wyznaczanych na
sesje, zwiekszenie liczby sesji lub wzmocnienie kadrowe wydzialów

- 50 ubezpieczeniowych. Badania te wykazaly istotne róznice w obciazeniu
praca sedziów w poszczególnych sadach. W skali kraju sredni czas
trwania tych postepowan przed Sadami II instancji w 2002 r. wyniósl 11,1
miesiaca, zas w l pólroczu 2003 r. – 11,0 miesiaca. W Sadzie
Apelacyjnym w Warszawie czas ten wyniósl w 2002 r. 16,7 miesiaca, zas
w l pólroczu br. sprawnosc postepowan poprawila sie i wynosi 13,2
miesiaca. W Sadzie Apelacyjnym w Krakowie – w 2002 r. sprawy
rozpoznawane byly srednio w czasie 10,1 miesiaca, zas w l pólroczu
2003 r. – w czasie 9,3 miesiaca, a zatem sprawno sc postepowan w tym
sadzie równiez poprawila sie. Trzeba dodac, ze Sad Apelacyjny w
Warszawie rozpoznaje sprawy o znacznym stopniu trudnosci, w zwiazku z
umiejscowieniem w Warszawie organów rentowych innych, niz ZUS.
Specyfika stosunków prawnych oraz rento wych i emerytalnych rozwiazan
prawnych obejmujacych osoby zatrudnione w centralnych organach
administracji

publicznej

powoduje,

ze

skala

trudnosci

spraw

rozstrzyganych w tym sadzie znacznie odbiega od wystepujacej w kraju.
Na

koniec

Minister

Sprawiedliwosc i

wyrazil

przekonanie,

iz

podejmowane czynnosci nadzorcze wplyna w najblizszym czasie na
istotna poprawe sytuacji , nie tylko w zakresie rozpoznawania apelacji w
sprawach ubezpieczeniowych, lecz równiez w zakresie sprawnosci
postepowan przed sadami I instancji.
E.

Przewleklosc postepowan dyscyplinarnych prowadzonych
przeciwko prokuratorom i wylaczenie ich jawnosci

W oparciu o list prokuratora, który skarzyl sie na przewlekle
prowadzenie przeciwko niemu postepowania dyscyplinarnego, co w
konsekwencji doprowadzilo do umorzenia z powodu przedawnienia
karalnosci przewinienia, Rzecznik skierowal kolejne wystapienie do
Ministra Sprawiedliwosci 120, w którym stwierdzil, ze praktyke taka uznac
nalezy za niepokojaca. Dlugotrwale postepowanie i brak merytorycznego
rozstrzygniecia nie pozwalaja na pelne wyjasnienie sprawy i moze rodzic
uzasadnione watpliwosci co do zasadnosci wszczecia postepowania
dyscyplinarnego. W wystapieniu Rzecznik zasygnalizowal takze problem
120 RPO-449946-I/03 z dnia 29.10.2003 r.
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jawnosci

postepowania

dyscyplinarnego

prowadzonego

przeciwko prokuratorom, podczas gdy postepowanie przeciwko sedziom,
wykonujacym zawód pokrewny, jest jawne. W zwiazku z tym, ze
przygotowywany jest projekt nowelizacji ustawy o prokuraturze Rzecznik
zwrócil sie do Ministra o rozwazenie potrzeby podjecia dzialan, które
doprowadza do zmiany obowiazujacej w tym zakresie regulacji. W
odpowiedzi Prokurator Krajowy podzielajac zaniepokojenie Rzecznika
dlugotrwaloscia postepowan dyscyplinarnych poinformowal go, ze w
projekcie nowelizacji ustawy o prokuraturze zawarte zostaly propozycje
dotyczace utworzenia sadów dyscyplinarnych I instancji w kazdej
prokuraturze apelacyjnej oraz jawnosci postepowan dyscyplinarnych.
Rzecznik

Praw

Obywatelskich

skierowal

do

Ministra

Sprawiedliwosci – Prokuratora Generalnego wystapienia, w których
zostala

poruszona

kwestia

sprawnosci

funkcjonowania

Sadów

Dyscyplinarnych dla Prokuratorów121. W odpowiedzi Prokurator Krajowy
wskazal na dzialania resortu o charakterze legislacyjnym, które maja
usprawnic bieg postepowan dyscyplinarnych. Miedzy innymi Rzecznik
zostal poinformowany, ze w dniu 17 wrzesnia 2003 r. Minister
Sprawiedliwosci zmienil rozporzadzenie z dnia 11 kwietnia 1992 r. –
Regulamin

wewnetrznego

urzedowania

powszechnych

jednostek

organizacyjnych prokuratury122 w ten sposób, ze uchylil w § 73 ustep 2,
rezygnujac z posrednictwa przelozonego dyscyplinarnego przy kierowaniu
do Sadu Dyscyplinarnego wniosku o uchylenie prokuratorowi immunitetu.
Nalezy podkreslic równiez, i to, ze w projekcie ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o ustroju sadów powszechnych, ustawy o prokuraturze, ustawy –
Prawo o ustroju sadów wojskowych oraz niektórych innych ustaw
zagwarantowano jawnosc rozprawy przed Sadem Dyscyplinarnym, która
moze byc wylaczona tylko w przypadkach wskazanych w ustawie.
Uregulowanie to wychodzi naprzeciw prawu do jawnego rozpatrzenia
sprawy zagwarantowanemu w art. 45 ust. 1 Konstytucji. Zdaniem
Rzecznika

dotychczasowe

przepisy

121 RPO-447296-II/03 z dnia 7.08. i 14.10.2003 r.
122 Dz.U. Nr 38, poz. 163 ze zm.

dotyczace

postepowan

- 52 dyscyplinarnych nie wplywaja na ich sprawny bieg, a ich niejawnosc
zasadnie spotyka sie z krytyka osób pokrzywdzonych.
F.

Nieprawidlowosci w dzialaniu sadów administracyjnych

W jednej ze spraw Rzecznik stwierdzil, iz rozpoznajac skarge na
ostateczna

decyzje

w

przedmiocie

wymeldowania

Naczelny

Sad

Administracyjny oparl swoje rozstrzygniecie jedynie na wyjasnieniach
strony zlozonych na posiedzeniu sadowym oraz pominal inne dowody
zgromadzone w aktach sprawy, przez co razaco naruszyl art. 52 ustawy o
Naczelnym Sadzie Administracyjnym 123 oraz przepis art. 80 Kodeksu
postepowania

administracyjnego,

nato miast

podwazajac

celowosc

wyznaczenia przez sad powszechny kuratora dla nieobecnej strony
postepowania administracyjnego dopuscil sie obrazy art. 365 § 1 Kodeksu
postepowania cywilnego. Uznajac, iz naruszenie powolanych przepisów
niewatpliwie mialo istotny wplyw na wynik sprawy, Rzecznik zaskarzyl
wyrok NSA rewizja nadzwyczajna do Sadu Najwyzszego 124. Niestety, Sad
Najwyzszy nie zdazyl rozpoznac rewizji nadzwyczajnej przed 1 stycznia
2004 r. i dzialajac na podstawie art. 102 § 1 ustawy Przepisy
wprowadzajace ustawe – Prawo o ustroju sadów administracyjnych i
ustawe – Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi,125
postanowieniem z dnia 7 stycznia 2004 r., umorzyl postepowanie126.
Osoba, która wystapila do Rzecznika z wnioskiem o zlozenie rewizji
nadzwyczajnej

zostala

poinformowana

o

orzeczenia NSA skarga kasacyjna.

123 Dz.U. Nr 74, poz. 368.
124 RPO-424840-X/02
125 Ustawa z dnia 30.08.2002 r. Dz.U. Nr 153, poz. 1271.
126 Sygn. III RN 58/03

mozliwosci

zaskarzenia
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4.

Inne konstytucyjne prawa i wolnosci osobiste i polityczne
A.

Sprawy

z

zakresu

dostepu

do

informacji

publicznej

w praktyce dzialania Rzecznika Praw Obywatelskich

a.

Uwagi wstepne

Rzecznik Praw Obywatelskich przywiazuje szczególnie znaczaca
wage do praktycznej realizacji prawa dostepu do informacji publicznej,
unormowanego bezposrednio w art. 61 Konstytucji. Dal temu wyraz w
deklaracji wspólpracy z 19 kwietnia 2001 r., wspi erajacej dzialania
zmierzajace do szybkiego uchwalenia ustawy o dostepie do informacji
publicznej, sygnowanej równiez przez Centrum im. Adama Smitha,
Stowarzyszenie

Dziennikarzy

Polskich

i

Redakcje

dziennika

„Rzeczpospolita”. W deklaracji tej podkreslono miedzy innymi, ze nalezy
uznac sytuacje za nienormalna, gdy istnieje ustawa o informacjach
niejawnych 127, okreslajaca zatem wyjatki od reguly, podczas gdy sama
regula, tj. wolny dostep do informacji publicznej wciaz jest pozostawiona
arbitralnym

i

subiektywnym

decyzjom

urzedników.

Sygnatariusze

deklaracji beda wspierac dzialania sluzace przyspieszeniu prac nad
ustawa, w informacjach i komentarzach ukazywac jej znaczenie dla
praworzadnej Rzeczypospolitej, a takze szerszy jej kontekst – w wymiarze
miedzynarodowy m. Wydaje sie, iz trudno jest przesadzajaco okreslic na
ile powyzsza deklaracja przyczynila sie do uchwalenia projektowanej
regulacji jeszcze przez Sejm III kadencji. Niemniej faktem jest, ze
nastapilo to w dniu 6 wrzesnia 2001 r., a ustawa o dostepie do informacji
publicznej128 weszla w zycie 1 stycznia 2002 r. Znaczenie tej dlugo
oczekiwanej ustawy trudno przecenic. Jest ona bowiem fundamentem
spoleczenstwa obywatelskiego i moze byc na przyklad daleko bardziej
skutecznym narzedziem walki z korupcja niz Kode ks karny. Dlatego w
wielu przypadkach prawo do kontroli spolecznej powinno byc wazniejsze

127 Ustawa z dnia 22.01.1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95

ze zm.).
128 Dz.U. Nr 112, poz. 1198.
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ochrony

prywatnosci129,

zwlaszcza

gdy

chodzi

o

sytuacje

funkcjonariuszy publicznych. W tym ostatnim aspekcie istotne znaczenie
posiada wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 3 pazdziernika 2003 r. wydany
na skutek rewizji nadzwyczajnej Rzecznika Praw Obywatelskich. Sprawa
ta dotyczyla odmowy w 2002 r. Prezydenta miasta K. udostepnienia pismu
„Rodzice w szkole” danych dyrektorów szkól powolanych na stanowiska z
pominieciem konkursu, argumentujac to rozwiazaniami przewidzianymi w
ustawie

z

dnia

o

ochronie

danych

osobowych.

Naczelny

Sad

Administracyjny – Osrodek Zamiejscowy w K. oddalil skarge redakcji.
Uznal, ze odmowa nie lamie prawa, a zadania pisma nie uzasadniaja takze
wzgledy jak wolnosc prasy, kontrola i krytyka spoleczna, a redakcja nie
wskazala takze w jakim celu potrzebne sa zadane dane i jak dane te
zamierza wykorzystac. We wniesionej rewizji nadzwyczajnej Rzecznik
stwierdzil, ze odmowa razaco narusza wolnosc prasy, prawo nie tylko
dziennikarza, ale i kazdego obywatela, wynikajace wprost z Konstytucji.
Z kolei wazny interes panstwa przemawia za tym, by jak najszersza sfera
dzialalnosci osób wykonujacych funkcje lub zadania publiczne byla jawna
i poddana publicznej kontrol i, bowiem jawnosc zycia publicznego jest
najlepszym remedium na liczne patologie sfery publicznej. Podobne
informacje nie naleza do sfery prywatnosci, wiec nie moze tu miec
zastosowania ustawa o ochronie danych osobowych. Nie ma zatem
zadnych powodów, aby utajniac których dyrektorów szkól powolano na
stanowiska bez przewidzianej procedury konkursowej. Rozumowanie to w
pelni podzielil Sad Najwyzszy 130.
b.

Polskie Normy jako informacja publiczna

W zwiazku z ponownym odrzuceniem przez Prezesa Polskiego
Komitetu

Normalizacyjnego

argumentacji

RPO

przemawiajacej

za

uznaniem Polskich Norm za informacje publiczna w swietle przepisów
ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej131,
129 O polach konfliktu miedzy ustawa o ochronie danych osobowych a ustawa o dostepie do

informacji publicznej, por. notke „Czy prywatnosc jest najwazniejsza”, „Rzeczpospolita”,
Nr 44 z 21.02.2002 r., A -3.
130 Wynik tej sprawy zostal takze upowszechniony na la mach „Rzeczpospolitej”, Nr 232
z 4.10.2003 r., C-1.
131 Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198.

- 55 Rzecznik skierowal do Prezesa Rady Ministrów wystapienie o podjec ie
dzialan w celu zlikwidowania niezgodnych z prawem praktyk PKN. W
udzielonej Rzecznikowi odpowiedzi 132 Prezes nie podzielil jednak
przekonania Rzecznika o podleganiu Polskich Norm rezimowi prawnemu
ustawy o dostepie do informacji publicznej.
W dniu 22 maja 2003 r. zainteresowana, która zglosila Rzecznikowi
przedmiotowy problem, powiadomila Rzecznika o rozprawie przed
NSA133, który rozstrzygac bedzie o spornej kwestii Polskich Norm w
ujeciu ww. ustawy. Rzecznik zglosil swój udzial w przedmiotowej
sprawie 134. W zwiazku z uznaniem przez NSA zasadnosci wniesionej
skargi, Rzecznik skierowal 135 do Prezesa Rady Ministrów kolejne pismo,
ze wskazaniem na wyzej wymienione orzeczenie, w którym sklad
orzekajacy jednoznacznie uznal Polskie Normy za dokumenty urzedowe,
podlegajace udostepnieniu na zasadach okreslonych w ustawie o dostepie
do informacji publicznej. NSA w pelni podzielil wiec poglad Rzecznika o
niezgodnosci z obowiazujacym prawem dzialan PKN. Rzecznik po raz
kolejny zwrócil sie do Prezesa Rady Ministrów o podjec ie – w zwiazku z
przedmiotowym rozstrzygnieciem NSA – kroków w kierunku zaniechania
utrudniania przez PKN realizacji prawomocnego wyroku NSA, a takze
zaprzestania naruszania przez PKN obowiazujacego prawa. Prezes Rady
Ministrów zapewnil 136 Rzecznika o podjec iu dzialan po otrzymaniu
wskazanego

orzeczenia

NSA

wraz

z

uzasadnieniem.

W

dniu

9

pazdziernika 2003 r. skarzaca, której zarzuty o bezprawnych praktykach
PKN NSA uznal za zasadne, powiadomila Rzecznika, ze PKN w dalszym
ciagu zada komercyjnych oplat za kopi e Polskiej Normy. Rzecznik
zwrócil sie137 w tej sytuacji do Prezesa Rady Ministrów z prosba o
informacje, jakie dzialania zostaly podjete w celu doprowadzenia do
zaprzestania naruszania prawa przez PKN. O podjeciu takich dzialan
zapewnial

Prezes

w

pismie

skierowanym

132 RCL 1603/3/03 z dnia 19.05.2003 r.
133 Sygn. II SA 837/03 z dnia 2.07.2003 r.
134 RPO-404182-I/02 z dnia 30.06.2003 r.
135 RPO-404182-I/02 z dnia 3.07.2003 r.
136 RCL-1603 -3/03 z dnia 5.08.2003 r.
137 RPO-404182-I/02 z dnia 21.10.2003 r.

do

Rzecznika.
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- 56 powiadomil 138 Rzecznika, ze sprawa zostala przekazana do PKN celem
udzielenia odpowiedzi.
c.

Dostep do akt administracyjnych

W dniu 24 czerwca 2003 r. Sad Najwyzszy wydal wyrok139 w
sprawie ze skargi Redakcji „Tygodnika Pultuski ego” na odmowe Starosty
Pultuskiego w przedmiocie dostepu do akt spraw administracyjnych, na
skutek rewizji nadzwyczajnej Rzecznika Praw Obywatelskich140, od
wyroku Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5
grudnia 2001 r.
Sad Najwyzszy uchylil zaskarzony wyrok i sprawe przekazal NSA
do ponownego rozpoznania. Sad uznal m. in., ze prasa ma gwarantowany
dostep do dokumentów urzedowych niezaleznie od tego, czy dokumenty te
stanowia

czesc

akt

administracyjnych

konkretnego

postepowania

administracyjnego, czy tez nie stanowia czesci takich akt, chyba ze
udostepnieniu tych dokumentów stoi na przeszkodzie wyrazny przepis
ustawowy. Udostepnienie wiec przez organ administracji publicznej prasie
dokumentów urzedowych (publicznych) stanowiacych czesc akt spr awy
administracyjnej, w tym decyzji wydanych przez ten organ w wyniku
zakonczenia postepowania, jest udzieleniem informacji o dzialalnosci tego
organu w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo
prasowe. Jesli wiec projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o
pozwoleniu

na

budowe

lub

w

decyzji

o

zatwierdzeniu

projektu

budowlanego i w obu przypadkach stanowi integralna czesc tych decyzji,
to zatwierdzony projekt budowlany powinien byc traktowany tak, jak
dokument urzedowy. W przypadku bezspornego stwierdzenia, ze w aktach
sprawy znajduja sie dokumenty prywatne i inne materialy objete ochrona
danych osobowych, organ administracji publicznej powinien wylaczyc z
akt sprawy te dokumenty i materialy lub ich czesc, zas dokumenty i
materialy nie objete ochrona udostepnic prasie, chyba ze zachodza inne

138 RCL-1603 -3/03 z dnia 16.12.2003 r.
139 Sygn. III RN 95/02.
140 RPO-394841-I/01 z dnia 9.07.2002 r.

- 57 ustawowe podstawy do odmowy ich udostepnienia. Sprawa oczekuje na
ponowne rozpoznanie przez NSA.
d.

Wolnosc prasy a prawo karne

W 2002 r. Rzecznik podjal problem zgodnosci przepisów karnyc h,
zawartych w ustawie – Prawo prasowe 141 z art. 14 i 54 ust. 1 Konstytucji
oraz art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Czlowieka i Podstawowych
Wolnosci,

uznajac

iz

sciganie

z

urzedu

wiekszosci

przestepstw

przewidzianych w tej ustawie moze naruszac wynikajaca ze wskazanych
przepisów

wolnosc

wypowiedzi.

W

ocenie

Rzecznika

potrzeba

zachowania równowagi pomiedzy zagwarantowanymi w Konstytucji
wolnoscia prasy (art. 14) oraz wolnoscia wyrazania swoich pogladów (art.
54 ust. 1), a prawem do ochrony zycia prywatnego, rodzinnego, czci i
dobrego imienia (art. 47) nie wymaga publicznoskargowego trybu
scigania naruszen dóbr osobistych uznanych za przestepstwa, wskazujac
jednoczesnie, na istniejaca w Kodeksie postepowania karnego mozliwosc
objeciem sciganiem z urzedu przestepstwa prywatnoskargowego w
wypadku,

gdy

przemawia

za

tym

interes

spoleczny.

Minister

Sprawiedliwosci – Prokurator Generalny nie podzielil watpliwosci
Rzecznika w tym zakresie, w zwiazku z czym Rzecznik przedstawil
problem wlasciwym komisjom Sejmu i Senatu. Z przedlozonych
informacji przez Przewodniczaca Senackiej Komisji Ustawodawstwa i
Praworzadnosci wynika, ze wystapienie Rzecznika zostalo uznane za
wniosek o podjecie inicjatywy ustawodawczej, który bedzie przedmiotem
posiedzenia

Senackiej

Komisji

Ustawoda wstwa

i

Praworzadnosci.

Zapowiedziane posiedzenie odbylo sie w dniu 18 lutego 2003 r. W
zwiazku z toczacymi sie pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy o
zmianie ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe, w kierunku
zmierzajacym do ograniczenia mozliwosci wszczynania i prowadzenia z
urzedu postepowan karnych o przestepstwa przewidziane w tej ustawie,
Rzecznik Praw Obywatelskich precyzowal swoje stanowisko w tej kwestii
w kolejnych wystapieniach legislacyjnych142. Miedzy innymi Rzecznik

141 Ustawa z dnia 26.01.1984 r. (Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.).
142 RPO– 406448– II/02 z dnia 6.05 i 12.06.2003 r.

- 58 zaproponowal konkretne zmiany w ustawie – Prawo prasowe, które maja
na celu odejscie od publicznoskargowego trybu scigania tych przestepstw.
Ponadto Rzecznik wyrazil poglad, ze projekt zmian w Prawie prasowym,
w formie zaproponowanej przez Rzecznika, lub innej – o ile Komisja uzna
za wskazane zmiane przedstawionego projektu lub zmiane omawianej
ustawy takze w innych czesciach – w tym np. co do zakresu penalizacji,
objetego jej przepisami, powinien byc skonsultowany z zainteresowanym
srodowiskiem dziennikarzy i wydawców prasy. Obecnie Rzecznik
rozwaza podjecie innych – obok wyzej zaprezentowanych – dzialan w
omawianej sprawie.
W 2003 r. Rzecznik Praw Obywatelskich podejmowal równiez
sprawy,

w

których

organy

scigania

i

wymiaru

sprawiedliwosci

przedsiebraly czynnosci w stosunku do dziennikarzy wykonujacych swoje
obowiazki. Mianowicie Rzecznik zwrócil sie do Ministra Sprawiedliwosci
– Prokuratora Generalnego z prosba o dokonanie oceny zasadnosci
wszczecia postepowania i wydania postanowienia o przedstawieniu
zarzutu popelnienia przez dziennikarke Zycia Warszawy przestepstwa
polegajacego na podzeganiu do ujawnienia przez pracownika firmy
Polkomtel tajemnicy sluzbowej – bilingów rozmów telefonicznych p. Lwa
Rywina 143. W ocenie Prokuratora Krajowego postepowanie w tej sprawie
przebiega prawidlowo, a wyjasnienia dziennikarki, iz wszystko co robila,
miesci sie w ramach jej obowiazków dziennikarskich, trzeba traktowac
jako

nieudolna

monitorowany

linie
przez

obrony.

Bieg

Rzecznika.

tego

Ponadto

postepowania
Rzecznik

bedzie

wystapil

do

Komendanta Glównego Policji w sprawie redaktora naczelnego dziennika
„Super Express”, któremu przedstawiono zarzut popelnienia przestepstwa
polegajacego na tym, ze dopuszczajac sie publikacji pieciu artykulów
zawierajacych dane osobowe i wizerunki dwóch osób, co do których
posiadal informacje, iz dopuszczaja sie czynów lubieznych wzgledem
nieletnich

–

naruszyl

ich

prawnie

chroniony

interes.

Poza

przedstawieniem zarzutów i przesluchaniem dziennikarza w charakterze
podejrzanego pobrano od niego odciski linii papilarnych oraz wykonano
mu zdjecia sygnalityczne. W tej sprawie Rzecznik wyrazil poglad, ze
143 RPO-455295-II/03 z dnia 25.11.2003 r.

- 59 pobieranie od dziennikarza sladów linii papilarnych i wykonywanie mu
zdjec sygnalitycznych stanowi przyklad zbyt glebokiej ingerencji organów
scigania w prawem chronione dobra jednostki 144. Komendant Glówny
Policji uznal, ze czynnosci podejmowane przez funkcjonariuszy Policji w
tej sprawie byly prawidlowe. Takze bieg tej sprawy bedzie sledzony przez
Rzecznika. Rzecznik zwracal równiez uwage na to (kierujac kasacje do
Sadu Najwyzszego), ze sady rozstrzygajac kwestie odpowiedzialnosci
karnej dziennikarza za zniewazenie i znieslawienie funkcjonariusza
publicznego

w

zwiazku

z

pelnieniem

przez

niego

obowiazków

sluzbowych nie braly pod uwage w swoich rozwazaniach, czy oskarzenie
dziennikarza przez prokuratora, w realiach konkretnej sprawy, nie stanowi
naruszenia art. 10 Konwencji o ochronie praw czlowieka i podstawowych
wolnosci145. Mianowicie Rzecznik w pelni podziela poglad wyrazony
przez Europejski Trybunal Praw Czlowieka, ze prasa odgrywa zasadnicza
role w spoleczenstwie demokratycznym. Chociaz nie moze przekraczac
pewnych granic, w szczególnosci nie moze naruszac dobrego imienia oraz
praw innych osób, jej obowiazkiem jest przekazywanie informacji i
pogladów we wszystkich sprawach dotyczacych interesu publicznego w
sposób

odpowiadajacy

jej

obowiazkom

i

odpowiedzialnosci,

a

spoleczenstwo ma równiez prawo je otrzymywac. W innym bowiem
przypadku, prasa nie bylaby w stanie odgrywac istotnej roli „instytucji
kontroli spolecznej” (public watchdog). Art. 10 chroni nie tylko tresc
wyrazanych pogladów i informacji ale równiez forme, w jakiej sa one
przekazywane. Swoboda dziennikarska obejmuje równiez mozliwosc
odwolania sie do zastosowania pewnej przesady lub nawet prowokacji.
e.

Cenzura prewencyjna a prawo do informacji

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich wydanie w trybie
zabezpieczenia roszczenia (art. 755 Kpc) zakazu publikacji przez czas
trwania procesu jakichkolwiek informacji dotyczacych zycia prywatnego
powoda i jego rodziny, jego pracy zawodowej, jak równiez wymieniania
imienia i nazwiska oraz publikacji wizerunku, stanowi naruszenie art. 54

144 RPO-453515-II/03 z dnia 21.10.2003 r.
145 Np. RPO-414287-II/02.

- 60 ust. 2 Konstytucji. Powziawszy wiec informacje, ze w jednej ze spraw o
ochrone dóbr osobistych wytoczonych przeciwko m.in. redaktorowi
naczelnemu i wydawcy dziennika „Rzeczpospolita”, sad orzekajacy wydal
taki zakaz tytulem zabezpieczenia powództwa, Rzecznik przystapil do tej
sprawy w zakresie postepowania zabezpieczajacego, domagajac sie
zmiany wydanego postanowienia146. Uzasadniajac swój udzial w sprawie
Rzecznik wyjasnil, ze powolany art. 54 ust. 2 Konstytucji zawiera
bezwzgledny zakaz stosowania cenzury prewencyjnej, która polega na
kontroli tresci przed ich publikacja, w odróznieniu od cenzury represyjnej,
jako kontroli informacji po ic h opublikowaniu. Przy takim zalozeniu
zakaz publikacji materialu prasowego, wydany przez sad powszechny w
trybie zabezpieczenia roszczenia, powinien byc uznany za rodzaj cenzury
prewencyjnej. Otóz publikacje prasowe, które legly u podstaw tej sprawy,
a w konsekwencji wniosku o zabezpieczenie powództwa, zwiazane byly z
powszechnie znana i bulwersujaca opinie publiczna sprawa naduzyc
finansowych w PZU S.A. i PZU Zycie S.A. W wymienionych spólkach
akcjonariuszem jest równiez Skarb Panstwa. Konstytucja w art. 61 ust. 1
gwarantuje obywatelom prawo do uzyskiwania informacji o dzialalnosci
organów wladzy publicznej oraz osób pelniacych funkcje publiczne.
Poniewaz tresc przedmiotowych artykulów prasowych zwiazana byla z
niegospodarnoscia majatkiem Skarbu Panstwa, a wiec realizowala prawo
obywateli do informacji o zarzadzaniu majatkiem publicznym, sposób
zabezpieczenia dokonany przez sad sprawia, ze naruszenie zakazu cenzury
prewencyjnej jest w tym przypadku równiez niedopuszczalna ingerencja w
tresc prawa konstytucyj nego okreslonego w art. 61 ust. 1 Konstytucji. Do
chwili obecnej sad II instancji nie rozstrzygnal jeszcze tej kwestii.
B.

Praktyki dyskryminacyjne

1. Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócili sie147 dyrektor i
nauczyciele Zespolu Szkól Specjalnych w Warszawie w sprawie
dyskryminacyjnego

charakteru

przepisów

rozporzadzenia

Ministra

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniajacego

146 RPO-456529-IV/03.
147 Pismo z dnia 17.01.2003 r.

- 61 rozporzadzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola
oraz publicznych szkól. Jak powiadomili Rzecznika zainteresowani,
wprowadzone rozwiazania prowadzily do bezpodstawnego i bezprawnego
dyskryminowania grupy uczniów z uposledzeniem umyslowym. Tylko
bowiem w przypadku tego rodzaju niepelnosprawnosci w szkolach
zasadniczych specjalnych nie przewidziano mozliwosci nie umieszczania
w nazwie szkoly umieszczonej na tablicy urzedowej, na sztandarze, na
swiadectwie oraz na pieczeciach, którymi opatruje sie swiadectwo
okreslenia

„specjalna”

oraz

uczniów.

Jednoczesnie,

w

okreslenia
przypadku

rodzaju
zarówno

niepelnosprawnosci
ramowego

statutu

publicznego technikum, jak i liceum profilowanego i ogólnoksztalcacego,
ustalono, ze pomija sie umieszczanie w ww. miejscach okreslenia
„specjalne” oraz okreslenia rodzaju niepelnosprawnosci uczniów. W tej
sytuacji Rzecznik wystapil148 do MENiS o zajecie stanowiska w
zgloszonej sprawie wprowadzenia przepisów dyskryminujacych okreslona
grupe uczniów. Podzielajac stanowisko skarzacych i Rzecznika Praw
Obywatelskich, MENiS powiadomilo149, ze kwestionowane przepisy
zostana znowelizowane, a podnoszona dyskryminacja zlikwidowana.
Kolejnym pismem MENiS powiadomilo 150 Rzecznika o wprowadzeniu
zmian w sygnalizowanym kierunku, a tym samym zlikwidowaniu
bezprawnej sytuacji dyskryminowania okreslonej grupy uczniów.
2. Do

Rzecznika

Praw

Obywatelskich

zwrócila

sie151

grupa

studentów VI roku Wydzialu Lekarskiego platnych studiów wieczorowych
z prosba o pomoc w zwiazku z dyskryminacyjnym charakterem dzialan
uczelni wobec studiujacych w tym trybie. Jak informowali zainteresowani,
pomimo, iz ich zajeci a odbywaja sie wraz z zajeciami studentów
dziennych, razem równiez skladaja egzaminy, to jednak uzyskaja rózne
dyplomy. Ich dyplomy beda bowiem wyraznie wskazywac, ze nauke
pobierali, jako studenci studiów wieczorowych. Zainteresowani obawiali
sie wiec, ze beda dyskryminowani w trakcie szukania pracy. Rzecznik

148 RPO-429832-I/03 z dnia 27.01.2003 r.
149 DP-021-42/03 z dnia 16.04.2003 r.
150 DKOS-4030 -01/03/JK z dnia 1.08.2003 r.
151 Pismo z dnia 14.04.2003 r.

- 62 wystapil152 do Rektora uczelni o zajecie stanowiska w sprawie zarzutów i
wskazanie podstaw prawnych kwestionowanej przez studentów praktyki.
W udzielonej Rzecznikowi odpowiedzi Rektor powiadomil153, ze po lecil
wszystkim

jednostkom

organizacyjnym

dzialalnosci

uniwersytetu

zaniechanie stosowanych dotychczas oznaczen – róznicujacych studentów
studiów stacjonarnych od wieczorowych i zaocznych. Jednoczesnie
wprowadzone zostaly nowe oznaczenia ksiag dyplomów.
3. Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócil sie 154 z prosba o
pomoc uczen ubiegajacy sie o przyjecie do Akademii Marynarki
Wojennej. Zainteresowany dwukrotnie kwestionowal zasadnosc decyzji o
odmowie przyjecia go na studia, m. in. z uwagi na fakt, ze wyniki (ilosc
uzyskanych punktów) egzaminu rekrutacyjnego podane zostaly jedynie w
stosunku do osób, które nie zostaly przyjete na studia. W przypadku osób
przyjetych podano jedynie informacje o przyjeciu, bez wskazania ilosci
uzyskanych punktów. To – zdaniem zainteresowanego – wykluczalo
mozliwosc porównania uzyskanych wyników, a tym samym mozliwosc
oceny zasadnosci przyjec i ich odmów. Co wiecej, takie rozwiazanie
zrodzilo podejrzenia uzyskania statusu studenta, pomimo uzyskania przez
okreslone osoby niewystarczaj acej ilosci punktów. Rzecznik skierowal 155
do Dowódcy Marynarki Wojennej pismo z prosba o wyjasnienie powodów
ograniczenia podawania wyników egzaminów jedynie w stosunku do osób
nieprzyjetych. W udzielonej Rzecznikowi odpowiedzi 156 wyjasniono, ze
powodem tak przyjetej praktyki jest fakt oceniania nie tylko wiedzy
merytorycznej ubiegajacych sie o przyjecie na studia, ale takze ich stanu
zdrowia i stanu psychicznego. W tej sytuacji wyniki postepowania
rekrutacyjnego nie sa ujawniane, a decyzje o przyjeciu lub odmowie
przyjecia przekazywane indywidualnie na prywatne adresy uczniów. W
kolejnym pismie 157 do Dowódcy Marynarki Wojennej Rzecznik ponowil
krytyczna opinie o stosowanych przez szkole praktykach, wyjasniajac, ze
samo podanie ogólnie uzyskanej przez poszczególnych uczniów ilosci
152 RPO-438945-I/03 z dnia 16.04.2003 r.
153 DO-090/2/2003 z dnia 18.11.2003 r.
154 Pismo z dnia 25.08.2003 r.
155 RPO-449893-I/03 z dnia 29.09.2003 r.
156 S/2584/2003 z dnia 7.10.2003 r.
157 RPO-449893-I/03 z dnia 12.11.2003 r.

- 63 punktów w zadnym razie nie jest równoznaczne z ujawnieniem informacji
dotyczacych ich stanu zdrowia. Jednoczesnie Rzecznik podkreslil, ze
niewatpliwie uczniowie maja prawo zapoznac sie z ogólnie uzyskanymi
przez

innych

uczniów

wynikami.

Dowódca

Marynarki

Wojennej

potwierdzil 158 slusznosc watpliwosci Rzecznika Praw Obywatelskich,
uznajac przyjeta zasade za naruszajaca prawa ubiegajacych sie o przyjecie
na studia. Dowódca polecil jednoczesnie Komendantowi Akademii
Marynarki Wojennej przeprowa dzenie kwalifikacji kandydatów na 2004 r.
w sposób umozliwiajacy podanie do publicznej wiadomosci wyników
egzaminów merytorycznych. Dowódca powiadomil takze Rzecznika, ze
zalecenie to nie ma jednak klauzuli obowiazujacej, poniewaz zgodnie z
art. 137 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2003 r. o
sluzbie wojskowej zolnierzy zawodowych 159, która wchodzi w zycie 1
lipca 2004 r., szczególowe warunki i tryb przyjmowania do szkól
wojskowych oraz zakres i terminy skladania egzaminów wstepnych,
okresli w drodze rozporzadzenia Minister Obrony Narodowej.
4. Rzecznik wystapil160 do Ministerstwa Edukacji Narodowej i
Sportu z prosba o informacje o etapie prac nad rozporzadzeniem
regulujacym pomoc materialna dla studentów studiów innych niz dzienne,
o podjecie których sygnalizowal Trybunal Konstytucyjny w zwiazku z
wnioskiem161 Rzecznika o stwierdzenie niekonstytucyjnosci przepisów
rozporzadzenia regulujacego zasady udzielania pomocy materialnej
wylacznie studentom studiów dziennych. W udzielonej Rzecznikowi
odpowiedzi 162

MENiS

poinformowalo,

ze

problematyka

pomocy

materialnej dla studentów zostanie uregulowana w calosci w ustawie o
szkolnictwie wyzszym. Projekt zmiany tej ustawy znajduje sie w fazie
uzgodnien miedzyresortowych.
5. Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócili sie163 Prorektor ds.
Collegium Medicum i Dziekan Wydzialu Lekarskiego UJ z prosba o
wystapienie do Ministerstwa Zdrowia w sprawie problemu powstalego w
158 S/3186/2003 z dnia 12.12.2003 r.
159 Dz.U. Nr 179, poz. 1750.
160 RPO-444714-I/03 z dnia 31.07.2003 r.
161 RPO-384399-I/01 z dnia 7.11.2001 r.
162 DP-021-587/03/MS z dnia 18.11.2003 r.
163 RPCM -500-3/2003 z dnia 15.10.2003 r.

- 64 zwiazku z przyjmowaniem na studia dzienne studentów platnych
medycznych studiów wieczorowych. Jak poinformowali Rzecznikowi
Zainteresowani,

przystepujacy

do

egzaminów

wstepnych

studenci,

studiujacy juz w systemie wieczorowym, blokuja miejsca kandydatom,
którzy przystepuja do egzaminu po raz pierwszy. Przy istniejacym limicie
przyjec wyznaczonym na studia medyczne przez Ministerstwo Zdrowia i
jednoczesnym masowym przystepowaniu do egzaminów wstepnych przez
wspomnianych

wyzej

studentów,

powstal

sygnalizowany

problem.

Rzecznik podzielil opinie przedstawicieli wladz uczelni o naruszeniu w tej
sytuacji zas ady równosci przy dostepie na studia. Nie ulega bowiem
watpliwosci, ze studiujace juz przez dwa i wiecej lat osoby posiadaja
wyzsze kwalifikacje i ich szanse do uzyskania statusu studenta studiów
dziennych sa wieksze, anizeli osób przystepujacych do egzaminów po raz
pierwszy. W tej sytuacji Rzecznik zwrócil sie164 do Ministerstwa Zdrowia
o

zbadanie

przedstawionego

problemu.

Zgodnie

z

odpowiedzia165

udzielona Rzecznikowi przez MZ, Ministerstwo skierowalo do wszystkich
rektorów

uczelni

medycznych

pismo

w

celu

zebrania

opinii

w

przedmiotowej materii. Po zbadaniu sprawy i otrzymaniu opinii rektorów
Ministerstwo przedstawi Rzecznikowi swoje stanowisko.
6. Do Rzecznika zwrócil sie Przewodniczacy Konferencji Rektorów
Akademickich Szkól Polskich z wnioskiem o skierowanie przez Rzecznika
do

Trybunalu

Konstytucyjnego

rozporzadzenia

Ministra

Edukacji

Narodowej i Sportu z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie warunków, jakie
powinna spelniac uczelnia, aby otworzyc i prowadzic kierunek studiów,
oraz nazw kierunków studiów166, a w szczególnosci przepisu § 2 ust. 1 i 2
Rozporzadzenia,

poswieconego

sposobie

wyznaczania

minimum

kadrowego w panstwowych uczelniach wyzszych. W ocenie zwracajacych
sie do Rzecznika rektorów szkól wyzszych przepis § 2 ust. 1 i 2
rozporzadzenia lamie przede wszystkim zasade równosci (art. 32
Konstytucji). Maksymalna dlugosc pozostawania przez mianowanego
nauczyciela akademickiego panstwowej szkoly wyzszej w stosunku pracy
jest wiec przewidziana, zgodnie z art. 95 ustawy o szkolnictwie wyzszym,
164 RPO-455020-I/03 z dnia 11.12.2003 r.
165 NS/MM/o78/interw/03 z dnia 19.12.2003 r.
166 Dz.U. z 2002 r. Nr 55, poz. 480.

- 65 do osiagniecia przez dana osobe wieku 70 lat. Podobne ograniczenie
wiekowe wprowadza równiez istotny w tej sprawie § 2 ust. 2
przedmiotowego rozporzadzenia MENiS, który zezwala na wliczanie do
minimum kadrowego wymaganego dla danej uczelni panstwowej tych
nauczycieli akademickich, którzy sa zatrudnieni w pelnym wymiarze
czasu pracy na podstawie umowy o prace, po nabyciu przez nich
uprawnien emerytalnych, jednak nie dluzej niz do osiagniecia 70 roku
zycia. Te ograniczenia wiekowe nie obowiazuja w przypadku nauczycieli
akademickich uczelni niepanstwowych. Do minimum kadrowego w takich
uczelniach wlicza sie, zgodnie z § 2 ust. 1 rozporzadzenia, nauczycieli
akademickich zatrudnionych w pelnym wymiarze czasu pracy, dla których
uczelnia ta stanowi podstawowe miejsce pracy. Zaliczenie takie odbywa
sie bez wzgledu na wiek nauczyciela akademickiego. W odniesieniu do
nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach niepanstwowych
nie obowiazuja wiec ograniczenia wiekowe wymienione w § 2 ust. 2
rozporzadzenia, co powoduje, ze do minimum kadrowego w takich
uczelniach wliczani sa wszyscy nauczyciele spelniajacy (bez wzgledu na
swój wiek) warunki z § 2 ust. 1 rozporzadzenia. Majac na uwadze
powyzsze, Rzecznik Praw Obywatelskich wystapil do Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu167 z prosba o zajecie stanowiska w tej sprawie oraz o
udzielenie

informacji

nt.

planowanej

nowelizacji

skarzonego

rozporzadzenia. Na wspomniane wystapienie Rzecznik otrzymal od
Ministra odpowiedz168, informujaca, iz sprawy bedace przedmiotem
materii rozporzadzenia z 28 marca 2002 r. zostana w niedlugim czasie
rozstrzygniete, w zwiazku z trwajacym pracami nad nowa ustawa o
szkolnictwie wyzszym oraz odpowiednimi do niej aktami wykonawczymi.
W oparciu o te wyjasnienia Rzecznik doszedl do przekonania, iz w
obecnej chwili nie bedzie korzystal w przyslugujacego mu uprawnienia do
skierowania

do

Trybunalu

Konstytucyjnego

wniosku

o

zbadanie

konstytucyjnosci rozporzadzenia. Rzecznik uznal i poinformowal o swoim
stanowisku
szkolnictwie

skarzacych,
wyzszym

iz
i

przy
aktów

167 RPO-437157-I/03 z dnia 5.09.2003 r.
168 Pismo z dnia 20.09.2003 r.

opracowywaniu

nowej

wykonawczych

bedzie

ustawy

o

mozliwosc

- 66 uwzglednienia argumentów Konferencji Rektorów Akademickich Szkól
Polskich.
7. Rzecznik

kontynuowal

problematyke

zwiazana

z

opieka

konsularna obywateli polskich podczas pobytu za granica. Niewlasciwe
traktowanie obywateli polskich przez brytyjskie, amerykanskie, wloskie i
austriackie sluzby imigracyjne Rzecznik zasygnalizowal Ministrowi
Spraw Zagranicznych w 2002 r.169. Z odpowiedzi Ministra170 wynika, ze w
ostatnim czasie negatywnych zjawisk w sferze ruchu osobowego bylo
wiecej w Wielkiej Brytanii, USA i Izraelu. W Austrii i Wloszech po
kolejnych interwencjach sluzby dyplomatycznej i konsularnej niewlasciwe
zachowania sluzb granicznych, biorac pod uwage skale wyjazdów
obywateli

polskich

do

tych

krajów,

stanowia

obecnie

margines.

Przedmiotem najczestszych skarg sa dzialania sluzb granicznych Wielkiej
Brytanii.

Skargi

dotycza

przede

wszystkim

uciazliwosci

odprawy

granicznej i zasadnosci odmowy wjazdu. Obserwacje polskich sluzb
konsularnych potwierdzaja przewleklosc pro cedur, regula jednak jest, ze
stosowane one sa wobec wszystkich cudzoziemców. Duza zas liczba
odmów wjazdu byla efektem podejmowania przez Polaków nielegalnej
pracy oraz wzrostem ilosci wniosków azylowych. Biezaca sytuacja w
ruchu przyjazdowym obywateli po lskich do Wielkiej Brytanii – jak
wskazuje notatka Konsulatu Generalnego RP w Londynie 171 - jest
analogiczna jak w ostatnich 2-3 latach. Liczba skarg obywateli polskich
na postepowanie brytyjskich sluzb imigracyjnych utrzymuje sie na
poziomie ubieglych lat. Strona brytyjska nigdy jednak w odpowiedziach
nie przyznaje racji skarzacym wskazujac, ze decyzje imigracyjne sa
uznaniowe. Zaprzecza stanowczo zarzutom dyskryminacji, przyznajac
jedynie, ze sposób zadawania pytan przez urzedników imigracyjnych
niekiedy mo ze sprawiac wrazenie dosyc obcesowe, jednak nie wynika to
ze zlej woli urzedników lecz raczej z faktu, ze sa to osoby mlode, nie
posiadajace wystarczajacego doswiadczenia zawodowego. Nalezy jednak
oczekiwac, ze sytuacja w ruchu przyjazdowym do Wielkiej Brytanii
ulegnie istotnej zmianie z chwila wstapienia Polski do Unii Europejskiej.
169 Informacja za 2002 r., str. 50
170 Pismo z dnia 13.02.2003 r.
171 Pismo z dnia 24.11.2003 r.

- 67 Sluzba konsularna otrzymala wieksza niz zwykle ilosc sygnalów o zlym
traktowaniu Polaków przez sluzby amerykanskie. Nastapilo to na
poczatku 2002 r., po wprowadzeniu przez USA obostrzen w procedurach
granicznych

zwiazanych

z

dzialaniami

antyterrorystycznymi.

Podstawowym problemem jest nie tyle skala odmów wjazdu, co
stosowana procedura wydalenia. Wedlug polskich sluzb konsularnych,
Polacy

nie

sa

jednak

dyskryminowaniu

cudzoziemców.

Wobec

wladz

rygorystycznego

stosowania

w

stosunku

amerykanskich

procedur

wydalenia

do

innych

problem

zbyt

podnoszony

byl

wielokrotnie. Dnia 31 grudnia 2002 r. wystosowalo tez note do Ambasady
USA w Warszawie z wyrazami zaniepokojenia polityka wizowa wo bec
obywateli polskich oraz sposobem traktowania Polaków przez sluzby
imigracyjne. Ponadto w nocie jako naruszenie postanowien Wiedenskiej
Konwencji o stosunkach konsularnych z 1963 r. okreslony zostal fakt
niepowiadamiania

naszych

urzedników

konsularnych

w

USA

o

zatrzymaniu polskich obywateli.
Niepokojacy wymiar przybraly w pierwszej polowie 2002 r.
przypadki nazbyt radykalnych, a czasem brutalnych interwencji sluzb
granicznych

Izraela

wobec

Polaków,

którym

odmówiono

wjazdu.

Podejmowane dzialania mialy sluzyc ochronie rynku pracy. Sklonilo to
MSZ do podjecia zdecydowanych kroków w celu wyeliminowania
zagrozen, jakie sytuacja ta niosla dla ruchu osobowego miedzy Polska a
Izraelem i skargi na postepowanie wladz imigracyjnych Izraela staly sie
obecnie rzadkie.
8. Do Rzecznika zwrócilo sie Porozumienie Programowe Plus 172
zarzucajac, iz rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia
2002 r. w sprawie oplat za dokonanie rezerwacji czestotliwosci oraz za
prawo wykorzystania czestotliwosci 173 zawiera rozwiazania krzywdzace i
niekorzystne dla nadawców niepublicznych. Jednoczesnie we wniosku
wyrazono obawe wobec jednej z poprawek do rzadowego projektu ustawy
o

zmianie

ustawy

Prawo

172 Pismo z dnia 4.02.2003 r.
173 Dz.U. Nr 237, poz. 2008.

telekomunikacyjne,

która

przewidywala

- 68 przyznanie Ministrowi Infrastruktury prawo uznaniowego róznicowania
oplat za wykorzystanie czestotliwosci.
Wobec ogloszonej 6 lutego 2003 r. zmiany kwestionowanego
rozporzadzenia174 interwencja w tej sprawy stala sie bezprzedmiotowa,
natomiast

w

sprawie

projektowanej

poprawki

do

Prawa

telekomunikacyj nego Rzecznik skierowal wystapienie do Marszalka
Sejmu 175, w którym wyrazil poglad, iz tresc tej poprawki jest sprzeczna z
ust.

32

Konstytucji.

Zdaniem

Rzecznika

przyjecie

ustawy

z

kwestionowanym przepisem prowadzi nieuchronnie do mozliwosci jej
zakwestionowania przez Trybunal Konstytucyjny w zwiazku z czym
wyrazil nadzieje, ze poprawka zostanie odrzucona, co tez nastapilo 176.
9. Do Rzecznika zwrócil sie obywatel177 kwestionujacy praktyke
wystawiania przez Instytut Pamieci Narodowej zaswiadczen, iz okreslona
oso ba nie jest osoba pokrzywdzona w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 18
grudnia 1998 r. o Instytucie Pamieci Narodowej Komisji Scigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu178

w

przypadku,

gdy

w

zasobach

archiwalnych brak dokumentacji dotyczacej tej osoby. W wys tapieniu do
Prezesa IPN179 Rzecznik stwierdzil, iz wniosek skarzacego zasluguje na
wnikliwa analize, bowiem wydaje sie, iz brak w zasobie archiwalnym IPN
okreslonych dokumentów nie uzasadnia praktykowanego sformulowania
zaswiadczenia. Zaswiadczenie, ze okres lona osoba nie jest pokrzywdzona,
zdaniem Rzecznika, uzasadnione jest zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy,
jedynie w zaswiadczeniu odnoszacym sie do osoby, która nastepnie
zostala funkcjonariuszem, pracownikiem lub wspólpracownikiem organów
bezpieczenstwa. Zestawienie sytuacji skarzacego z sytuacja osoby objetej
powolanym przepisem moze rodzic pytanie, czy opisana praktyka
formulowania zaswiadczen nie prowadzi do dyskryminacji osób, których
dokumentacja zostala usunieta lub zniszczona. W odpowiedzi 180 Prezes
IPN przedstawil argumentacje, iz z art. 30 ust. 2 ustawy o IPN wynika

174 Dz.U. z 2003 r. Nr 35, poz. 296.
175 RPO-431341-I/03 z dnia 11.02.2003 r.
176 Dz.U. Nr 113, poz. 1070.
177 Pismo z dnia 3.10.2003 r.
178 Dz.U. Nr 155, poz. 1016 ze zm.
179 RPO-452772-I/03 z dnia 20.10.2003 r.
180 Pismo z dnia 21.11.2003 r.

- 69 prawo kazdego do wystapienia z pytaniem, czy jest pokrzywdzonym w
rozumieniu ustawy, nie zas z wnioskiem o udostepnienie dokumentów.
Prezes IPN dodal równiez, ze praktyka ta nie zostala zakwe stionowana
przez NSA181. Jednoczesnie Prezes IPN powiadomil Rzecznika, ze polecil
dokonac ponownej analizy problemu, w celu jak najbardziej pelnego
zagwarantowania nalezytej ochrony praw i wolnosci obywatelskich.
Rzecznik oczekuje na jej wyniki.
10. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sadów
powszechnych182 w art. 158 § 1 pkt 5 stanowila, ze lawnikiem moze byc
wybrany ten, kto nie przekroczyl 65 lat. Z propozycja zmiany powyzszego
uregulowania w sierpniu 2002 r. wystapila do Ministra Sprawiedliwosci
Rada Lawnicza przy Sadzie Okregowym we Wroclawiu. W zwiazku z
tym, ze nie udzielono jej odpowiedzi, zwrócila sie do Rzecznika o
podjecie

stosownej

interwencji.

Rzecznik

wystapil

do

Ministra

Sprawiedliwosci z prosba o poinformowanie go o zajetym w tej sprawie
stanowisku 183. Z wyjasnien przekazanych Radzie Lawniczej przy Sadzie
Okregowym we Wroclawiu przez Dyrektora Departamentu Legislacyjno –
Prawnego Ministerstwa Sprawiedliwosci184 wynika, ze w zwiazku ze
zglaszanymi postulatami zmiany powyzszego przepisu przez przesuniecie
granicy wieku warunkujacego mozliwosc wyboru lawnika, kwestia ta
zostala zasygnalizowana Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia
projektu nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sadów powszechnych. Art.
158 § 1 pkt 5 ustawy – Prawo o ustroju sadów powszechnych zostal
zmieniony ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo o
ustroju sadów powszechnych, ustawy o prokuraturze, ustawy – Prawo o
ustroju sadów wojskowych oraz niektórych innych ustaw185. Zgodnie z
nowym jego brzmieniem lawn ikiem moze byc wybrany ten, kto nie
przekroczyl 70 lat. Samo zas okreslenie w przepisach ustawy granicy
wieku, po przekroczeniu której nie mozna pelnic funkcji lawnika w ocenie
Rzecznika nie narusza postanowien Konstytucji, bowiem Konstytucja

181 VSA 1572/03.
182 Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.
183 RPO-440618-I/03 z dnia 15.05.2003 r.
184 Pismo z dnia 11.08.2003 r.
185 Dz.U. Nr 228, poz. 2256.

- 70 gwarantuje kazdemu wolnosc wyboru i wykonywania zawodu, nie
gwarantuje natomiast swobody pelnienia jakiejkolwiek funkcji, a ponadto
nawet wykonywanie niektórych zawodów mozliwe jest do czasu
osiagniecia okreslonego w stosownych przepisach wieku.
11. W zwiazku z wejsciem w zycie rozporzadzenia Ministra
Sprawiedliwosci z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie szczególowego
trybu

przeprowadzania

konkursu

dla

kandydatów

na

aplikantów

notarialnych186, które w calosci uchylilo regulujace te problematyke
rozporzadzenie Ministra Spr awiedliwosci z dnia 12 lipca 2001 r.187,
Rzecznik zmodyfikowal wniosek do Trybunalu Konstytucyjnego 188.
Wobec tego, ze kwestionowany przez niego akt utracil moc obowiazujaca,
a w nowym rozporzadzeniu odstapiono od ustalania limitu miejsc dla
kandydatów na aplikantów notarialnych, Rzecznik wniósl o umorzenie
postepowania w tym zakresie. Jednoczesnie wniósl o stwierdzenie, ze
przepis § 6 ust. 2 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia
11 kwietnia 2003 r. w sprawie szczególowego trybu przeprowadzania
konkursu dla kandydatów na aplikantów notarialnych w zwiazku z pkt. V
Wzoru

Ogloszenia

o

konkursie

stanowiacego

zalacznik

do

tego

rozporzadzenia jest niezgodny z art. 71 § 4 ustawy z dnia 14 lutego
1991 r. – Prawo o notariacie 189, a tym samym z art. 92 ust. 1 Konstytucji,
(przekroczenie

granic

upowaznienia

ustawowego).

Odnosnie

zas

niekonstytucyjnosci § 2 pkt 4 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 9 maja 2002 r. w sprawie przeprowadzania konkursu o wpis na liste,
organizacji

szkolenia,

wzoru

listy

i

legitymacji

aplikantów

rzecznikowskich190 Rzecznik rozszerzyl w tym zakresie wniosek takze na
§ 5 ust. 1 i 2 tego rozporzadzenia, gdyz pozostaja one ze soba w scislym
zwiazku 191. Wniosek nie zostal dotychczas rozpoznany przez Trybunal
Konstytucyjny.

186 Dz.U. Nr 67, poz. 629.
187 Dz.U. Nr 77, poz. 829.
188 Informacja za 2002 r., str. 56.
189 Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369.
190 Dz.U. Nr 56, poz. 505.
191 RPO-379191-I/02; RPO-424304-I/02 pisma procesowe z dnia 25.02.2003 r., z dnia

3.06.2003 r., z dnia 5.01.2004 r.

- 71 C.

Nadmierni e rygorystyczne przepisy o finansowaniu wyborów
samorzadowych

1. W oparciu o nadeslane listy Rzecznik Praw Obywatelskich
wystapil do Marszalka Sejmu 192 o doprowadzenie do zmiany niektórych
przepisów ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw193, które maja równiez
odpowiednie

zastosowanie

w

wyborach

wójtów,

burmistrzów

i

prezydentów miast. Dotyczy to w szczególnosci art. 83 d ust. 3 Ordynacji,
który stanowi, ze wplata od osoby fizycznej na rzecz komitetu
wyborczego moze byc dokonana jedynie czekiem, przelewem lub karta
platnicza. Zastrzezenia budzilo przekazywanie srodków pienieznych
przelewem, które wymaga aby obie strony rozliczenia posiadaly rachunki
bankowe.

Okreslenie

interpretowane

w

„przelew”

rozumieniu

przez

autorów

potocznym

i

listów

byl o

oznaczalo

zas

dokonanie

gotówkowej wplaty na rachunek bankowy komitetu wyborczego i dlatego
tez nie moglo byc uznane za dokonane z zachowaniem ustawowych
wymagan.

Spowodowalo

konsekwencje.

Po

to

odrzuceniu

dla

wielu

bowiem

osób

bardzo

sprawozdania

dotkliwe

finansowego

komitetu wyborczego przez Komisarza Wyborczego i oddaleniu przez Sad
odwolania od rozstrzygniecia komisarza, sady orzekaly przepadek na
rzecz Skarbu Panstwa przyjetych przez komitet wyborczy korzysci
majatkowych.

Tworzone

przez

wyborców

komitety

wyborcze

w

wiekszosci przypadków skladaly sie z ludzi niezaradnych zyciowo,
nieswiadomych naruszen prawa i niezamoznych. Nie mialy wiec one
mozliwosci skorzystania z odplatnej fachowej pomocy, w przeciwienstwie
np. do komitetów wyborczych tworzonych przez partie polityczne. W
ocenie Rzecznika tak rygorystyczne uregulowania w przypadku wyborów
samorzadowych moga skutecznie zrazic spolecznosc lokalna i tworzone
przez nia komitety wyborcze do aktywnego udzialu w wyborach.
Wprawdzie podobne rozwiazania sa w Ordynacji wyborczej do Sejmu i
Senatu oraz ustawie o wyborze Prezydenta RP, ale w przypadku wyborów
samorzadowych wprowadzone ograniczenia uznac nalezy za zbyt daleko
192 RPO-457193-I/03 z d nia 5.12.2003 r.
193 Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547.

- 72 idace. Ponadto w zwiazku z tym, ze z nadeslanyc h listów wynikalo, ze
mimo zastrzezen w umowie rachunku bankowego zawartej z komitetem
wyborczym, ze wplaty na rachunek komitetu wyborczego moga byc
dokonywane jedynie czekiem, przelewem lub karta platnicza, banki
przyjmowaly takze wplaty gotówkowe, Rzecznik skierowal równiez
wystapienie do Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego 194. W
wystapieniu zwrócil uwage na nienalezyte wywiazywanie sie banków w
tym zakresie z zawartych z komitetami wyborczymi umów, co takze
rodzic

moze

naruszenie

problem

ewentualnej

warunków

umowy.

odpowiedzial nosci
Generalny

cywilnej

Inspektor

za

Nadzoru

Bankowego 195 podzielil uwagi Rzecznika informujac go, ze wprawdzie
nadzór

bankowy

nie

ma

mozliwosci

interwencyjnego

badania

wywiazywania sie przez banki z zawartych przez nie umów i nie jest
upowazniony do wystepowania w roli arbitra w indywidualnych sporach
pomiedzy stronami umów – bankami i ich klientami, jednakze w takich
przypadkach wlasciwa droga dochodzenia roszczen sa bezposrednie
negocjacje, a w razie braku ich skutecznosci, postepowanie cywilne.
Jednoczesnie w odpowiedzi zaznaczyl, ze w oparciu o przekazane przez
Rzecznika uwagi skierowal stosowne pismo do prezesów wszystkich
banków.
2. Rzecznik w oparciu o doswiadczenia z glosowania w referendum
ogólnokrajowym dotyczacym przystapienia Polski do Unii Europejskiej,
jakie mialo miejsce w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r., w wystapieniu do
Marszalka Sejmu 196 powrócil do problemu realizacji czynnego prawa
wyborczego

przez

osoby

niepelnosprawne.

Problem

ten

Rzecznik

przedstawil juz w 2000 r. ówczesnemu Marszalkowi Sejmu Maciejowi
Plazynskiemu197.

W

ocenie

Rzecznika

obowiazujace

przepisy

nie

gwarantuja w pelni tej grupie osób mozliwosci realizacji czynnego prawa
wyborczego jakie zapewnia im art. 62 ust. 1 Konstytucji. Wiele bowiem
osób niepelnos prawnych, uposledzonych fizycznie, niezdolnych bylo do
opuszczenia domu i udania sie do lokalu obwodowej komisji do spraw

194 RPO-457193-I/03 z dnia 5.12.2003 r.
195 Pismo z dnia 9.01.2004 r.
196 RPO-442894-I/03 z dnia 21.07.2003 r.
197 RPO-343669-I/00 z dnia 26.07.2000 r.

- 73 referendum. Wydaje sie wiec konieczne odstapienie od bezwzglednego
wymogu osobistego glosowania i wprowadzenie przepisów zezwalajacych
tej grupie wyborców na glosowanie przez pelnomocnika, czy tez za
posrednictwem srodków komunikacji.
3. Rzecznik zasygnalizowal takze Panstwowej Komisji Wyborczej
problem braku mozliwosci wydawania duplikatu zaswiadczenia osobom,
które pobraly zaswiadczenie o prawie do glosowania, a nastepnie – czesto
w sposób niezawiniony – je utracily. Brak zas zaswiadczenia o prawie do
glosowania w miejscu pobytu w dniu referendum, czy wyborów
uniemozliwia udzial w wyborach czy tez w referendum ogólnokrajowym.
Przepisy nie przewiduja w takiej sytuacji mozliwosci dopisania do spisu
wyborców w dni glosowania 198. Przewodniczacy Panstwowej Komisji
Wyborczej poinformowal Rzecznika, ze obecnie nie ma mozliwosci
dokonania zmian legislacyjnych pozwalajacych na wydawanie duplikatów
zaswiadczenia.

Wprowadzenie

takiego

systemu

koniecznoscia

przekazywania

wszystkim

wiazaloby

obwodowym

sie

z

komisjom

wyborczym badz do spraw referendum (w kraju i za granica) wykazu
anulowanych

zaswiadczen.

Biorac

pod

uwage,

ze

zaswiadczenia

wydawane sa przez wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz konsulów do
czasu

przekazania

spisów

osób

uprawnionych

do

glosowania

przewodniczacym komisji odwodowym (co nastepuje najczesciej w
przeddzien glosowania), to na sporzadzenie centralnego zestawienia
anulowanych zaswiadczen i przekazanie ich komisjom obwodowym bylo
by niezmiernie malo czasu. Istnialoby takze ryzyko, ze wykazy nie
trafilyby do kazdej komisji. Jednoczesnie, zdaniem Panstwowej Komisji
Wyborczej, problem bedzie mozna rozwiazac w przyszlosci, np. poprzez
utworzenie centralnego elektronicznego rejestru wyborców i umozliwienie
kazdej komisji obwodowej dokonywania w niej wpisów. Wówczas nie
bedzie wystepowal problem zaswiadczen. Jednakze system taki wymaga
ogromnych nakladów finansowych, dlatego tez w obecnej sytuacji budzetu
Panstwowa Komisja Wyborcza nie widzi mozliwosci wprowadzenia go w
najblizszym czasie 199.

198 RPO-444200-I/03 z dnia 15.07.2003 r.
199 Pismo z dnia 23.07.2003 r.
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Bezczynnosc organów scigania

1. Rzecznik podjal interwencje u Ministra Sprawiedliwosci –
Prokuratora Generalnego 200 po serii skarg naplywajacych licznie w
ostatnich

miesiacach

do

Biura,

dotyczacych

niewlasciwej

reakcji

jednostek prokuratury na nasilajace sie przypadki propagowania i
rozpowszechniania informacji, ksiazek i broszur o tresci antysemickiej.
Kwestie te byly juz wczesniej przedmiotem zainteresowania Rzecznika,
który nie tylko interesowal sie prowadzonymi postepowaniami w
sprawach o zniewazanie okreslonych grup narodowosciowych 201, ale i
wskazywal bledy organom prokuratury, zarówno natury procesowej,
swiadczace o niestarannosci przeprowadzonego postepowania (np. brak
przesluchania istotnych dla sprawy swiadków), jak i zlego rozumienia
przepisów art. 256 i 257 Kk., wbrew pogladom wyrazanym w doktrynie
prawa karnego. Prokuratura z widocznym oporem podejmowala sie
scigania czynów, które nie tylko w ocenie Rzecznika, ale takze w
odbiorze spolecznym, sa wysoce szkodliwe, karygodne i wymagaja
publicznego napietnowania. Jednoczesnie Rzecznik zaproponowal, aby
Minister Sprawiedliwosci rozwazyl wniesienie poprawki nowelizujacej
art. 257 Kk, objecia tego rodzaju zachowan sciganiem z urzedu,
wzmacniajac

zarazem

pozycje

procesowa

osób

pokrzywdzonych

przestepstwem stypizowanym w art. 257 Kk. W chwili obecnej Rzecznik
oczekuje

na

odpowiedz

ze

strony

Ministra

Sprawiedliwosci

w

przedmiotowej sprawie.
Pismo w tej samej materii Rzecznik skierowal równiez do bp Piotra
Libery - Sekretarza Generalnego Episkopatu Polski 202, przedstawiajac
wazkosc zagadnienia tolerancji i roli Kosciola katolickiego w jej
ochronie, ksztaltowaniu wlasciwych postaw ludzkich i obywatelskich, jak
i dawaniu publicznie wyrazu sprzeciwu dla zjawisk zagrazajacych
tolerancji.

Rzecznik

wyrazil

nadzieje,

ze

problem

publikacji

200 RPO-454786-I/03 z dnia 4.12.2003 r.
201 Skarga z dnia 10.07.2003 r. skutkujaca podjeciem sprawy – RPO-447163-I/03 (pisma

RPO kierowane do Prokuratury Warszawa - Sródmiescie z 24.07., 2.10. oraz 19.12.).
W pismie z prokuratury z 5.01.2004 r. Rzecznik zostal poinformowany, ze wniesiono
w tej sprawie do Sadu Rejonowego – Warszawa - Sródmiescie akt oskarzenia z art. 256
Kk.
202 Wystapienie z dnia 11.12.2003 r.

- 75 antysemickich

i

potrzeba

promowania

tolerancji

bedzie

takze

przedmiotem obrad podczas spotkan Konferencji Episkopatu Polski.
Rzecznik poinformowal Jego Ekscelencje Biskupa o planowanym na
pierwsze miesiace 2004 r. spotkaniu w szerokim gronie, z udzialem wladz
panstwowych, sadów, prokuratury, kosciolów i zwiazków wyznaniowych,
organizacji obywatelskich. Biskup Libera w swoim liscie 203 podzielil
troske Rzecznika dotyczaca szerzenia sie praktyk budzacych sprzeciw i
naruszajacych godnosc i dobre imie drugiego czlowieka. Biskup Libera
poinformowal Rzecznika o funkcjonowaniu w strukturze Konferencji
Episkopatu Komitetu Dialogu z Judaizmem, koordynujacego dzialania
Episkopatu w kwestiach podniesionych przez RPO.
E.

Nieuzasadnione dzialania policji wobec kosciolów i zwiazków
wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej

Rzecznik otrzymal do wiadomosci kopie protestu skierowanego do
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji Kosciola Adwentystów
Dnia

Siódmego 204

oraz

wniosek

Kosciola

Chrzescijan

Baptystów

(Pierwszy Zbór w Gdansku) 205 w zwiazku z ujawnieniem przez prase, iz
Wydzial

Prewencji

podleglych

jednos tek

Komendy

Wojewódzkiej

terenowych

pismo

Policji

w

sprawie

rozeslal

do

prowadzenia

rozpoznania dzialajacych na ich terenie „sekt destrukcyjnych i nowych
ruchów

religijnych”.

Wsród

wymienionych

grup

podlegajacych

rozpoznaniu znalazly sie m.in. Kosciól Adwentystów Dnia Siódmego,
Kosciól Chrzescijan Baptystów, Kosciól Zielonoswiatkowy i inne
koscioly i zwiazki wyznaniowe o uregulowanej sytuacji prawnej. W
zwiazku z powyzszym Rzecznik skierowal wystapienie do Ministra Spraw
Wewnetrznych

i

Administracji206

z

prosba

o

udostepnienie

kopii

odpowiedzi udzielonej Kosciolowi Adwentystów Dnia Siódmego oraz o
informacje, jakie kroki zamierza podjac Minister dla zapewnienia
poszanowania art. 25 Konstytucji przez podlegle mu struktury. W

203 Pismo z dnia 18.12.2003 r.
204 Pismo z dnia 9.04.2003 r.
205 Pismo z dnia 22.04.2003 r.
206 RPO-354290-I/03 i RPO-440511-I/03 z dnia 13.05.2003 r.

- 76 odpowiedzi 207 Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji stwierdzil, iz
zjawisko nowych ruchów religijnych dzialajacych w Polsce budzi duze
emocje spoleczne. Do kategorii „nowych ruchów religijnych”, czy tez
„sekt”

nie

powinno

sie

wlaczac

kosciolów

i

innych

zwiazków

wyznaniowych o uregulowanym statusie prawnym.
F.

Nieuzasadnione praktyki pobierania dodatkowych oplat
przez

niektóre

Starostwa

Powiatowe

przy

wydawaniu

paszportów
Do Rzecznika zwrócila sie obywatelka 208 ze skarga na Starostwo
Powiatowe w Lubaniu, które przy ubieganiu sie wydanie paszportu,
oprócz oplaty paszportowej pobieralo takze oplate „manipulacyjna”.
Rzecznik zwrócil sie o zajecie w tej kwestii stanowiska do Zastepcy
Dyrektora Departamentu Rejestrów Panstwowych Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych i Administracji209. Z nadeslanych wyjasnien210 wynika, ze
przepisy prawne dotyczac e wydawania paszportów obywatelom polskim
nie przyznaja starostwom powiatowym zadnych kompetencji w sprawach
o wydanie paszportu. Ewentualna dzialalnosc starostwa w tym zakresie
moze wynikac tylko z porozumienia zawartego pomiedzy Wojewoda a
Samorzadem Powiatowym w oparciu o przepisy ustawy o samorzadzie
powiatowym. W przypadku zawarcia porozumienia, powiat wystepuje w
przekazanych sprawach w roli organu administracji publicznej i moze
pobierac

wylacznie

oplaty

wskazane

w

przepisach

prawnych

okreslajacych kompetencje organu w danej sprawie. W przypadku
wydawania

paszportów

beda

to

oplaty

okreslone

w

przepisach

rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie oplat
paszportowych 211, wykonujaca okreslone zadania nalezace do jego
kompetencji, nie moze i w zwiazku z podjeta przez Departament
Rejestrów

Panstwowych

Ministerstwa

207 Pismo z dnia 9.06.2004 r.
208 RPO-428520-I/03.
209 Pismo z dnia 17.01.2003 r.
210 Pismo z dnia 28.01.2003 r. i z dnia 16.05.2003 r.
211 Dz.U. Nr 41, poz. 346.
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- 77 Administracji interwencja Starostwa Powiatowe nie beda pobierac oplat
dodatkowych, okreslonych jako „manipulacyjne”.
G.

Samorzady zawodowe

W zwiazku z wejsciem w zycie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektów, inzynierów budownictwa oraz
urbanistów212

Rzecznik

kwestionowali

szereg

otrzymal
przepisów

kilkaset
tej

listów,

ustawy,

a

których
w

autorzy

szczególnosci

nakladajacych na oso by wykonujace powyzsze zawody obowiazek
przynaleznosci

do

okreslonego

samorzadu

zawodowego

oraz

ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej. Jednakze po analizie
powyzszych uregulowan nie znalazl argumentów, które uzasadnialyby
zaskarzenie

ich

demokratycznych

do

Trybunalu

czesc

zadan

Konstytucyjnego.

publicznych

W

panstwach

Konstytucja

i

ustawy

przekazuja do wykonania samemu rzadowi i jego administracji, pozostala
zas czesc zdecentralizowanym podmiotom i organom administracji
publicznej

wskazanym

ustawowo,

miedzy

innymi

samorzadom

zawodowym. W drodze ustawy moga byc tworzone samorzady zawodowe,
reprezentujace osoby wykonujace zawody zaufania publicznego. Pociaga
to za soba obowiazkowa przynaleznosc do samorzadu wszystkich osób,
które uwaza sie za wykonujace tego rodzaju zawody. Zadania i zakres
dzialania samorzadów zawodowych nie sa dowolnie ksztaltowane, lecz
wynikaja bezposrednio z mocy prawa. Samorzad zawodowy architektów,
inzynierów budownictwa oraz urbanistów wprowadzony zostal ustawa z
dnia 15 grudnia 2 000 r., która okreslila byt prawny i zakres dzialania tych
samorzadów. Analiza tych przepisów nie pozostawia watpliwosci, ze sa
samorzadami zawodowymi w rozumieniu art. 17 ust. 1 Konstytucji, a wiec
reprezentujacymi osoby wykonujace zawody zaufania publicznego, co
pociaga za soba przymusowa przynaleznosc do nich wszystkich osób
wykonujacych

powyzsze

zawody.

Ustawodawca

tworzac

powyzsze

samorzady zawodowe umozliwil im pobieranie skladek czlonkowskich,
wyposazajac Krajowy Zjazd Izby w kompetencje do okreslani a ich
wysokosci. Trudno tez uznac za niekonstytucyjne przepisy nakladajace na
212 Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm.

- 78 czlonków izby danego samorzadu zawodowego obowiazek ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody, które moga wyniknac w
zwiazku

z

wykonywaniem

samodzielnych

funkcji

technicznych w

budownictwie, skoro obowiazek ten wynika z ustawy. Natomiast w mysl
ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o dzialalnosci ubezpieczeniowej213, poza
wskazanymi w niej ubezpieczeniami, ubezpieczenia obowiazkowe moga
wynikac

takze

z

innych

ustaw.

Obowiazkowe

ubezpieczenie

od

odpowiedzialnosci cywilnej jest obecnie powszechnie stosowane, w
odniesieniu

do

samorzadów

zawodowych

reprezentujacych

osoby

wykonujace zawód zaufania publicznego, stanowiac forme zabezpieczenia
ewentualnych roszczen osoby trzeciej.
Jednakze Rzecznik Praw Obywatelskich, po analizie nadeslanych
listów, dostrzegajac trudnosci jakie stworzyly dla srodowiska inzynierów,
architektów

i

unormowania,

urbanistów

kwestionowane

skierowal

stosowne

przez

wystapienie

autorów
do

listów
Ministra

Infrastruktury214, w którym wskazal na potrzebe zróznicowania wysokosci
skladki

czlonkowskiej

w

zaleznosci

od

uzyskiwanych

przez

nie

dochodów. W wystapieniu Rzecznik zasygnalizowal takze problem
zadania przez samorzad architektów i urbanistów od osób, które zostaly
zawieszone w prawach czlonka, uiszczania skladek za okres zawieszenia.
W ocenie Rzecznika przyjecie konstrukcji, ze zawieszenie w prawach
czlonka powoduje jedynie zawieszenie w prawach, nie dotyczy zas
obowiazków jest niedopuszczalne. Prawa, jak i obowiazki sa ze soba
bowiem nierozerwalnie zwiazane. W tej sytuacji Rzecznik zwrócil sie
równoczesnie

z

prosba

o

rozwazenie

mozliwosci

skorzystania

z

kompetencji przewidzianej w omawianej dla doprowadzenia do stanu
poszanowania

zasad

prawa

oraz

slusznosci

i

sprawiedliwosci.

Z

odpowiedzi nadeslanej przez Wicepremiera215 wynika, ze jesli chodzi o
wysokosc skladek czlonkowskich w izbach minister nie moze ingerowac,
gdyz nie jest organem nadrzednym nad samorzadami zawodowymi.
Wysokosc

ich

poszczególnych

zalezy

od

ustalen

samorzadów

213 Dz.U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62 ze zm.
214 RPO-431187-I/03 z dnia 15.04.2003 r.
215 Pismo z dnia 10.10.2003 r.

walnych

uchwalonych

krajowy ch
przez

zjazdów

delegatów

z

- 79 poszczególnych izb okregowych. Odnosnie zas uchwaly samorzadu
architektów zobowiazujacej osoby, które zostaly zawieszone w prawach
do

uiszczania

skladki

za

okres

zawieszenia,

Minister

podzi elil

przedstawione w wystapieniu zastrzezenia Rzecznika, jednoczesnie
stwierdzil, ze nie moze interweniowac w tym zakresie, bowiem uchwala
nieprawomocna. W ocenie Rzecznika trudno poglad taki uznac za
prawidlowy. Dlatego tez Rzecznik zwrócil sie do Wicepre zesa Rady
Ministrów Ministra Infrastruktury o ponowne przeanalizowanie sprawy 216.
Z kolejnej odpowiedzi Wicepremiera wynika 217, ze rozwazy on potrzebe
ewentualnego zwrócenia sie do Krajowego Zjazdu Izby Architektów,
który odbedzie sie w 2004 r., o podjecie stosownej uchwaly, która
znioslaby obowiazek uiszczania skladki czlonkowskiej przez osoby
zawieszone. Wicepremier poinformowal takze Rzecznika, ze w trakcie
najblizszej nowelizacji ustawy o samorzadach zawodowych zamierza
zaproponowac

odpowiedni

zapis

jednoznacznie

regulujacy

status

zawieszonych czlonków. Rzecznik Praw Obywatelskich informacje te
przyjal i w kolejnym wystapieniu, jakie skierowal w tej sprawie do
Wiceprezesa Rady Ministrów218 wskazal na potrzebe zaproponowania w
trakcie nowelizacji rozwiazan, które regulowalyby kwestie zwiazane ze
skladkami czlonkowskimi i innymi oplatami na rzecz samorzadu. W
szczególnosci chodzi o kryteria, jakimi powinien kierowac sie wlasciwy
organ samorzadu ustalajac ich wysokosc. Wysokosc skladki ustalanej
przez samorzady po winna byc zróznicowana w zaleznosci od statusu
spolecznego czlonka (emeryt, rencista czy osoba nie wykonujaca zawodu,
lecz pozostajaca w strukturach samorzadowych). Aktualnie Rzecznik
oczekuje na stanowisko Wicepremiera w tej kwestii.

5.

Ocena stanu przestrzegania prawa przez administracje
lokalna
1. Samorzad, uznawany za najskuteczniejsza forme zarzadzania

sprawami lokalnymi wpisal sie juz trwale do ustroju Polski. Jednostki
216 RPO-431187-I/03 z dnia 10.10.2003 r.
217 Pismo z dnia 24.11.2003 r.
218 RPO-431187-I/03 z dnia 14.01.2004 r.

- 80 samorzadu terytorialnego, których dzialanie oceniane jest przez pryzmat
pracy zatrudnionych przez nie pracowników, spotykaja sie z czesta
krytyka, zwlaszcza pracy aparatu urzedniczego, dalekiej od oczekiwan
obywateli panstwa prawa.
Dokonywana corocznie ocena funkcjonowania administracji lokalnej
musi zawierac zastrzezenie, ze praca aparatu urzedników samorzadowych
obserwowana z pozycji listów naplywajacych do Biura Rzecznika i
artykulów prasowych jest dosc jednostronna, ograniczona wylacznie do
spostrzegania

wad

funkcjonowania

samorzadów

lokalnych219.

Generalizowanie krytycznych ocen, moze wydawac sie krzywdzace dla
wielu organów samorzadowych i pracowników ich aparatu urzedniczego.
Rzecznik dostrzega godna niejednokrotnie uznania wiedze, energie i zapal
wielu z tych ludzi w dazeniu do lepszego, sprawniejszego zalatwiania
spraw. Te cechy, wsparte rozumieniem sluzebnej roli wobec mieszkanców
sprawiaja, ze coraz liczniejsze sa te miejsca, gdzie samorzad lokalny
postrzegany jest jako wspólne dobro.
2. Jakosc
administracje

uslug

swiadczonych

publiczna

pozostawia

na

rzecz

ogromny

mieszkanców
obszar

przez

wymagajacy

poprawy. W tym obszarze znajduje sie zarówno, badanie rzetelnosci
postepowan prowadzonych przez jednostki samorzadu terytorialnego nie
tyle za posrednictwem coraz chetniej wprowadzanych, recypowanych z
prawa gospodarczego norm jakosci ISO, ale poprzez zastosowanie
instrumentów administracyjnych, takich jak standardy stosowania prawa
jak równiez problematyka skutecznosci realizowania zalecen organów
nadzoru. Do standardów postepowania polskich urzedników nalezy
niewatpliwie wlaczyc zwlaszcza uprzejmosc i dzialanie oparte na
zdrowym rozsadku, oczywiscie stosowanym na podstawie i w granicach
prawa. Istotnym problemem pozostaje bezczynnosc organów w udzielaniu
odpowiedzi na pisma petentów lub podejmowanie dzialan, interwencji czy
decyzji ko niecznych w danej sytuacji, co wielokrotnie zwiazane jest z

219 W

dniu 4.11.2003 r. na konferencji organizowanej przez Komisje Samorzadu
Terytorialnego i Administracji Panstwowej, Rzecznik przedstawil w wystapieniu swoje
doswiadczenia i uwagi na temat „o lepsza jakosc kadr w administracji samorzadu
terytorialnego”.
Zostanie
ono
opublikowane
w
materialach
z
konferencji
przygotowywanych przez wydawnictwo Senatu RP.

- 81 zasygnalizowanym powyzej problemem niedoskonalosci instytucji skargi
z art. 227 Kodeksu postepowania administracyjnego. Bezczynnosc organu
w skrajnym przypadku wyniosla prawie rok220. Problem ten do tyczy
zarówno organów naczelnych221, wojewodów222, administracji specjalnej 223
jak i samorzadu terytorialnego 224. W wielu przypadkach dopiero podjecie
przez Rzecznika sprawy do wyjasnienia kladlo kres bezczynnosci organu.
Takie

postepowanie

organów

administracji,

przeczy

zasadzie

demokratycznego panstwa prawa, majacego stac na strazy praworzadnosci
oraz obowiazku organów wladzy publicznej do dzialania w ramach i na
podstawie obowiazujacego prawa. Nadal jednym z najtrudniejszych
problemów przejawiajacych sie w skargach kierowanych do Rzecznika
jest brak rzetelnosci dzialania organów samorzadu oraz ignorowanie lub
omijanie przepisów Kodeksu postepowania administracyjnego w zakresie:
nieterminowosci udzielania odpowiedzi na skargi, zapytania i wnioski
mieszkanców225, a nawet brak uzasadnien w przypadku przedluzenia
postepowan

konczacych

sie

decyzja226,

udzielania

odpowiedzi

ogólnikowych, jedynie posrednio odnoszacych sie do tresci skargi227,
braku

udzielania

pouczen

o

srodkach

odwolawczych

od

decyzji

wydawanych przez organy samorzadowe, a zawlaszcza rozstrzygniec
komisji

konkursowych

na

dyrektora

szkoly228,braku

wyjasnien

o

uprawnieniach obywateli, zwracajacych sie z zapytaniami w konkretnych
sprawach 229, w tym braku precyzji wyjasnien w sprawach inwestycyjnych
(kosztów i zasad budowy infrastruktury komunalnej)230, holdowanie
postawom legalizmu biurokratycznego charakterystycznego dla postawy
usprawiedliwionej dzialaniem zgodnie z litera prawa, ale bez analizy czy
220 RPO-438382-X/03.
221 RPO-424854-X/03, RPO -408650-X/02.
222 RPO-434460-X/03, RPO -449425-X/03, RPO-367193- X/01.
223 RPO-442537-X/03, RPO -448547-X/03, RPO-452774- X/03.
224 RPO-423000-X/02, RPO-428382-X/03, RPO-440609-X/03,

225
226
227
228
229
230

RPO-448547-X/03, RPO428674-X/03,
RPO- 442700- X/03,
RPO- 367193 -X/01,
RPO -446211-X/03,
RPO445669/X/03, RPO450686-X/03, RPO- 453512- X/03.
RPO-454461-X/03,RPO -450528X/03.
RPO-455825-X/03.
RPO-437102-X/03, RPO - 43851 9-X/03.
RPO-43581-X/03, RPO- 431520- X/03, RPO-445715-X/03.
RPO-448391-X/03, RPO -446989-X/03, RPO-446571- X/03.
RPO-450676-X/03, RPO-452658-X/03, RPO -459145-X/03, RPO- 443986- X/03,RPO43644-X/03.

- 82 oprócz tego, ze dzialanie

miesci sie w granicach prawa, odpowiada

okolicznosciom zalatwianego przypadku. Nagannie Rzecznik oceniac
musi

takze

nieumiejetnosc

niekonwencjonalnymi,

zwlaszcza

poslugiwania
we

sie

wspólpracy

z

srodkami
organizacjami

obywatelskimi i bezradnosc, gdy prawo nie wskazuje wyraznego sposobu
dzialania. Nalezy takze zauwazyc, iz wymienione bledy dotyczyly nie
tylko odpowiedzi udzielanych interesantom, ale takze odpowiedzi
udzielanych RPO, co zwlaszcza w przypadku udzielania odpowiedzi
niepelnych i wymijajacych przedluza postepowania prowadzone przez
Rzecznika. Rzecznik z reguly nie wlacza sie do prowadzonej przez
wlasciwe organy procedury odwolawczej. Odnotowuje jednak wzrost
wplywu spraw, które moglyby zostac zalatwione przez administracje
publiczna o ile bylyby rozpatrywane z nalezyta starannoscia i uwaga.
3. Analiza skarg naplywajacych do Rzecznika potwierdza, iz w
dalszym ciagu organy samorzadu terytorialnego stanowia akty prawa
miejscowego, które sa niezgodne z Konstytucja i ustawami. Najczesciej
spotykanym

bledem

przy

uchwalaniu

prawa

miejscowego

jest

przekraczanie granic upowaznien zawartych w ustawie, które prowadzi
nieraz do sytuacji, ze prawo miejscowe wkracza w sfere stosunków
prawnych uregulowanych juz przez ustawe i normuje je w sposób
odmienny od regulacji ustawowych 231. Bledy takie Rzecznik dost rzegl
badajac uchwaly regulujace taryfy oplat za przejazdy komunikacja
miejska

i

przepisy

porzadkowe

w

tej

komunikacji

oraz

zasady

przyznawania lokali z zasobów komunalnych. Na przyklad do Rzecznika
docieraly sygnaly od mieszkanców Slaska, iz na terenie niektórych gmin,
przedsiebiorstwa

komunikacji

miejskiej

obciazaja

pasazerów

podrózujacych bez biletu oplatami za dowiezienie na Policje oraz za
czynnosci zwiazane z ustaleniem tozsamosci pasazera przy pomocy
Policji lub Strazy Miejskiej. Po zbadaniu sprawy okazalo sie, ze
wspomniane oplaty pobierane sa na postawie przepisów uchwal organów
samorzadu

terytorialnego

okreslajacych

taryfy

oplat

za

przejazdy

srodkami komunikacji zbiorowej. Poniewaz przepisy ustawy – Prawo
przewozowe nie zawieraja upowaznienia do us tanowienia w drodze
231 RPO-426929-X/03.

- 83 przepisów prawa miejscowego takich sankcji finansowych Rzecznik
zaskarzyl je do Naczelnego Sadu Administracyjnego 232. Poniewaz organy,
które wydaly zakwestionowane przez Rzecznika akty prawa miejscowe,
uznaly argumenty i stanowisko Rzecznika zawarte w skargach do NSA i
zmienily wadliwe przepisy dotyczace oplat dodatkowych w komunikacji
miejskiej, Rzecznik wycofal swoje skargi i wniósl o umorzenie
postepowan przed NSA.
4. Wzrastajaca swiadomosc prawna obywateli i coraz lepsze
zrozumienie istoty samorzadnosci sprawiaja, iz czlonkowie wspólnot
samorzadowych coraz czesciej domagaja sie udzialu bezposredniego w
procesach decyzyjnych lub przynajmniej transparentnosci tych procesów.
Podobnie jak w minionych latach, w ubieglym roku nadal zwracano
uwage na trudnosci w realizacji prawa do wychowania dzieci poprzez
faktyczne utrudnienie wyboru szkoly i organu prowadzacego 233 lub brak
wplywu zainteresowanych na powtórne powierzenie stanowiska dyrektora
szkoly234. W roku 2003 r. w wiekszym stopniu wola obywateli odnosila sie
do

mozliwosci

wspóldecydowania

przez

mieszkanców

o

zasadach

wykonywania zadan samorzadowych, w szczególnosci tych, które ich
bezposrednio dotycza (inwestycje komunalne 235, reorganizacja szkól i
placówek

oswiatowych236,

zmiana

granic

gmin237,

zmiana

ustroju

gminy 238).
W 2003 r. wplynelo do BRPO znacznie mniej niz w latach
poprzednich skarg dotyczacych stosowania przepisów prawa do informacji
przez jednostki samorzadu terytorialnego 239. Pomimo tego zjawiska widac
potrzebe stworzenia standardów dostepnosci informacji publicznych
zwiazanych
terytorialnego,

z

funkcjonowaniem
a

takze

standardów

organów

jednostek

postepowan

samorzadu

administracyjnych

prowadzonych przez jednostki samorzadu terytorialnego, w tym procedur

232 RPO-423354-X/02, RPO -425727-X/02.
233 RPO-438519-X/03, RPO -444259-X/03.
234 RPO-431520-X/03, RPO -445715-X/03.
235 RPO-436044-X/03, RPO -443986-X/03, RPO-452658- X/03, RPO-459145-X/03.
236 RPO-450350-X/03, RPO -438519-X/03, RPO-448802- X/03.
237 RPO-444338-X/03.
238 Ustawa z dnia 15.03.2002 r. o ustroju miasta sto lecznego Warszawy (Dz.U. Nr 41, poz. 361).
239 RPO-431996-X/03, RPO -436604-X/03, RPO-437672- X/03.

- 84 w poszczególnych grupach spraw samorzadowych, które moga byc
udostepniane droga elektroniczna. Zaledwie kilka spraw, i to jedynie
posrednio, dotyczylo wydawanego przez samorzady Biuletynu Informacji
Publicznej240. Rzecznik badajac rózne sprawy samorzadowe zwrócil
jednak uwage na fakt, iz strony internetowe jednostek samorzadu
terytorialnego,

zawierajace

niekompletne.

Ponadto

Biuletyn

jedynie

Informacji

niektóre

z

Publicznej

jednostek

sa

samorzadu

terytorialnego zdecydowaly sie na umieszczanie na swoich stronach
internetowych

wykazów

podjetych

uchwal.

Nie

zawsze

sa

takze

powszechnie publicznie dostepne zarzadzenia wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast. Rzecznik rozwaza mozliwosc podjecia tego problemu
w aspekcie generalnym w 2004 r.
Majac na uwadze dostrzegane bledy w funkcjonowaniu administrac ji
nie sposób nie zrozumiec coraz powszechniejszej opinii o potrzebie
ugruntowania procedur sluzacych informacji publicznej i zaostrzenia
przepisów zapobiegajacych korupcji. Z uznaniem nalezy odniesc sie w
tym zakresie do prowadzonego przez Fundacje Batorego we wspólpracy z
Helsinska Fundacja Praw Czlowieka „Programu Przeciw Korupcji”,
którego

celem

jest

przeciwdzialanie

korupcji

i

upowszechnianie

standardów przejrzystosci zycia publicznego. Rzecznik w pelni popiera
dzialania legislacyjne i praktyczne zmierzajace do ograniczenia i
likwidacji zjawiska korupcji, powszechnie obecnie dostrzeganej w
administracji publicznej w tym w administracji samorzadowej Likwidacja
korupcji nastapic moze jedynie wówczas gdy transparentne stana sie
wszelkie podstawy rozstrzygniec administracji publicznej i w pelni
zapewniona

zostanie

realizacja

zasady

dostepu

do

informacji

zagwarantowana w art. 61 Konstytucji. Mimo obowiazywania od wielu
miesiecy ustawy o dostepie do informacji publicznej stwierdzic nalezy, ze
obywatele korzystaja w zbyt malym stopniu z tego rodzaju informacji.
Jest to wielki problem tkwiacy nie tyle w braku norm prawnych, ile w
braku egzekucji obowiazujacego prawa.
Od

poczatku

2003

r.

obowiazuja,

wprowadzone

z

wielkim

rygoryzmem do ustaw normujacych ustrój samorzadu terytorialnego,
240 RPO-451321-X/03.
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przyswiecaly godne uznania intencje, w ocenie Rzecznika w sprawie tej
doszlo jednak do konfliktu konstytucyjnie chronionych wartosci, a
mianowicie prawa obywateli do uzyskiwania informacji o dzialalnosci
organów wladzy publicznej oraz osób pelniacych funkcje publiczne (art.
61 Konstytucji) i prawa do ochrony prawnej zycia prywatnego (art. 47
Konstytucji). W takich sytuacjach, w których dochodzi do kolizji praw
chroni onych ustawa zasadnicza rozwiazania normatywne wymagaja
szczególnej starannosci legislacyjnej, a przede wszystkim wywazenia
proporcji

miedzy

dobrem

chronionym

a

dobrem

podlegajacym

ograniczeniu. Jak podano w uzasadnieniu wprowadzonej w zycie z
poczatkiem

roku

ustawy 241,

u

podstaw

zaostrzenia

przepisów

antykorupcyjnych bylo to, ze w stosunku do danych zawartych w
oswiadczeniach majatkowych „tryb kontroli byl fikcyjny i nieefektywny,
a w wielu przypadkach nie byl, mimo obowiazku ustawowego, w ogóle
egzekwowany. Dlatego tez pomimo roli, jaka okreslil przed tymi
przepisami ustawodawca, nie mogly one w praktyce przyczynic sie do
ograniczenia korupcji w jednostkach samorzadu terytorialnego„242. W
swietle takich stwierdzen, wskazujacych nie tyle na systemowa wadliwosc
dotychczasowych regulacji prawnych, ile na problemy odnoszace sie do
praktyki i pozostajace wylacznie w sferze stosowania prawa, budzic
musza równiez watpliwosc. czy wprowadzona regulacja ustawodawcza
jest w stanie doprowadzic do zamierzonych przez nia skutków. Do
Rzecznika naplynela fala skarg243 dotyczacych nowelizacji przepisów o
samorzadzie terytorialnym 244, które wprowadzajac kolejne ograniczenia w
laczeniu sprawowania mandatu radnego z prowadzeniem dzialalnosci

241 Ustawa z dnia 23.11.2002 r. o zmianie ustawy o samorzadzie gminnym oraz o zmianie

niektórych ustaw (Dz.U. Nr 214, poz. 1806 ze zm.).
242 Uzasadnienie ustawy o zmianie ustawy o samorzadzie gminnym... opublikowane na

stronie internetowej Sejmu 31.03.2003 r.
243 Do BRPO wplynelo ponad 50 skarg; nadawcami wielu z nich byly rady gmin i powiatów;

RPO-446082-X/03, RPO-447274-X/03, RPO-426182-X/03, RPO-449828-X/03, RPO452439-X/03.
244 Nowelizacja ustawy o samorzadzie gminnym – ustawa o zmianie ustawy o samorzadzie
gminnym z 23.11.2002 r. wprowadzila do art. 24f nowelizowanej ustawy nowy ust. 1a,
który wyklucza mozliwosc pelnienia mandatu radnego równ iez przez osoby, które
rozpoczely dzialalnosc gospodarcza z wykorzystaniem mienia gminnego przed objeciem
mandatu radnego.

- 86 gospodarczej

zmusily

osoby

wybrane

radnymi

do

podejmowania

dramatycznych decyzji – rezygnacji z mandatu radnego lub prowadzonej
dzialalnosci

gospodarczej.

W

skargach

podkreslano,

iz

przepisy

nakladajace na radnych i urzedników samorzadowych nowe ograniczenia i
obowiazki zostaly wprowadzone z naruszeniem zasady nie dzialania
prawa wstecz co wplynelo na destabilizacje skladu rad jednostek
samorzadowych, a bezposrednio zainteresowanych narazilo na powazne
straty za które, ich zdaniem, ustawodawca powinien poniesc wspólmierna
odpowiedzialnosc.
Mimo zaangazowania we wszelkie dzialania pietnujace i majace na
celu likwidacje patologii zycia urzedniczego, Rzecznik podjal decyzje o
wystapieniu w tej sprawie do Trybunalu Konstytucyjnego z wnioskiem o
zbadanie zgodnosci niektórych norm wprowadzonych nowa regulacja ze
standardami konstytucyjnymi, zwlaszcza zawartymi w art. 31 ust. 3, art.
47, art. 51 ust. 2 i art. 61 Konstytucji. Wprowadzona regulacja, gleboko
ingerujaca w sytuacje prawna osób trzecich, nie znajduje uzasadnienia w
randze promowanego interesu publ icznego. Nieefektywny, a czasem w
ogóle nie realizowany tryb kontroli oswiadczen majatkowych, stanowiacy
argument

wprowadzenia

zaostrzonych

przepisów

antykorupcyjnych

dotyczy faktów wynikajacych ze zlego stosowania prawa, nie zas
niedostatków tego prawa.
Majac na uwadze argumentacje przedstawiona przez Rzecznika oraz
gmin,

które

równiez

zaskarzyly

nowelizacje

do

Trybunalu

Konstytucyjnego 245, jak równiez watpliwosci interpretacyjne wynikajace
z braku precyzji wprowadzonych nowelizacja przepisów, niektóre organy
stanowiace jednostek samorzadu terytorialnego odmawialy podjecia
uchwal o wygasnieciu mandatu radnego, czekajac na wydanie wyroku w
tej sprawie przez Trybunal Konstytucyjny, a w sprawach indywidualnych
na wydanie rozstrzygniec nadzorczych, które nastepnie moglyby zostac
zaskarzone do sadu. Sprawa uchylania sie przez organy samorzadowe od
podejmowania wymaganych prawem uchwal – niezaleznie od tresci
rozstrzygniecia Trybunalu Konstytucyjnego – budzi niepokój Rzecznika,

245 Wnioski Rady Gminy Rumia i Rady Miasta Kraków.

- 87 swiadczyc bowiem moze o tendencji do naruszania prawa obowiazujacego
jesli uznane zostanie za niesprawiedliwe.
5. Kolejny rok wyostrzyl problem sprawowania kontroli nad
organami samorzadu terytorialnego. Kontrola ta – zgodnie z ustawami
samorzadowymi – powinna i jest sprawowana na podstawie kryterium
zgodnosci z prawem, tymczasem coraz wiecej zagadnien zwiazanych z
naruszaniem prawa pojawia sie w obszarze, który jest identyfikowany
jako

dzialalnosc

polegajaca

na

wykonywaniu

zadan

wlasnych,

powierzonych samorzadowi w róznych ustawach. Nadzór sprawowany
przez powolane do tego organy jak SKO, RIO, i wojewodów wydaje sie
byc coraz bardziej niewystarczajacy246. W jednej z badanych spraw RIO
poinformowala Rzecznika, iz nie dysponuje srodkami za pomoca których
moglaby doprowadzic do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, a w
szczególnosci egzekwowac wykonywanie zalecen pokontrolnych. Problem
ten jest tym wazniejszy, iz RIO w zasadzie sa jedynymi instytucjami
kontrolnymi, które moga badac gospodarke finansowa samorzadów.
6. Istotnym problemem poruszanym w listach kierowanych do
Rzecznika Praw Obywatelskich jest, tak jak w latach poprzednich,
funkcjonowanie instytucji skarg na dzialalnosc administracji i jej
pracowników. Prawo do skladania petycji, skarg i wniosków gwarantuje
Konstytucja w art. 63. Ponadt o, zgodnie z art. 7 Konstytucji, organy
wladzy publicznej obowiazane sa do dzialania na podstawie i w granicach
prawa. Przywolana we wstepie zasade konstytucyjna realizuje na
poziomie

ustawowym

dzial

VIII

Kodeksu

postepowania

administracyjnego. Zgodnie z art. 227 Kodeksu przedmiotem skargi moze
byc w szczególnosci zaniedbanie lub nienalezyte wykonywanie zadan
przez

wlasciwe

organy

albo

przez

ich

pracowników,

naruszenie

praworzadnosci lub interesów skarzacych, a takze przewlekle lub
biurokratyczne zalatwiani e spraw. Nalezy dodac, iz na mocy art. 237 § 1
organ wlasciwy do zalatwienia skargi powinien zalatwic skarge bez
zbednej zwloki, nie pózniej jednak niz w ciagu miesiaca. Analiza spraw
badanych przez Rzecznika w 2003 r. (podobnie jak w latach poprzednich)
jednoznacznie wykazuje, iz instytucja skarg wnoszonych w trybie KPA
246 RPO-398959-X/02.

- 88 jest prawnie ulomna i nie realizuje celu, dla którego zostala stworzona.
Wspomniana ulomnosc sprowadza sie do braku skutecznego srodka
proceduralnego

majacego

sluzyc

przymuszeniu

organu,

czy

zdyscyplinowaniu pracownika urzedu do spelnienia ciazacego na nim
ustawowego obowiazku udzielenia odpowiedzi na skarge, wzglednie
podjecia innych dzialan prawem przepisanych z odpowiednia informacja
dla interesanta. Jakkolwiek, na mocy art. 237 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego, w razie niezalatwienia sprawy w terminie okreslonym
w § 1 stosuje sie przepisy art. 36 – 38 Kodeksu, to niestety na tym koncza
sie mozliwosci wyegzekwowania od organu obowiazku udzielenia
odpowiedzi, poniewaz w przypadku tej instytucji stronie nie przysluguje
prawo skargi do Sadu Administracyjnego na bezczynnosc organu. Nie
przysluguje

równiez

odpowiedzi 247.

prawo

Ewentualne

do

zaskarzenia

poddanie

tych

niesatysfakcjonujacej
skarg

kognicji

Sadu

Administracyjnego nalezy uznac raczej za niezbyt trafne z uwagi na ich
zakres i bardzo specyficzny charakter. Jednakze rozszerzenie kompetencji
na przyklad Samorzadowych Kolegiów Odwolawczych o rozpatrywanie
zazalen na bezczynnosc organów gminy z mozliwoscia stosowania – w
uzasadnionyc h przypadkach – nawet kar finansowych wobec osób
winnych zaniedban (z ich wynagrodzen za prace), mozna by uznac za
przyczynek do dalszych badan w tym zakresie.
7. Dokonujac oceny pracy urzedniczego aparatu samorzadowego nie
mozna zapominac, iz zalezy ona równiez od prowadzonej przez Panstwo
polityki, niestety coraz czesciej hamujacej procesy decentralizacyjne, a
przede wszystkim, co wielokrotnie bylo juz

sygnalizowane przez

Rzecznika, w oderwaniu od jakosci stanowionego prawa. Zla jakosc
stanowionego prawa, nieczytelnosc i wielosc przepisów sprawia, ze
trudnosci w zrozumieniu przepisów prawa maja nie tylko obywatele, ale
takze

dobrze

przygotowani

zawodowo

pracownicy

jednostek

samorzadowych. Uwaga ta dotyczy nadal konkursów na dyrektorów
szkól248,

stosowania

ustawy

o

wychowaniu

w

trzezwosci

247 W yrok NSA z dnia 9.12.1999 r., III SAB 7/99 ONSA 2001/1/27;

i

wyrok z dnia
1.12.1998 r., III SA 1636/97, LEX Nr 37138; wyrok z dnia 18.02.1997 r., III SAB 1/9,
LEX Nr 29038.
248 RPO-431520-X/03, RPO -445715-X/03, RPO-433721- X/03, RPO-431520-X/03.
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organizacji parkowania w miastach, wydawania dokumentów tozsamosci i
wielu innych spraw. Zalatwiajac codzienne sprawy mieszkanców organy
administracji samorzadowej czesto spotykaja sie z zarzutami, które w
zasadzie winny byc kierowane do normodawcy.
8. Jakosc dzialan administracji lokalnej w najwiekszym stopniu
zalezy od polityki finansowej panstwa. Przepisy ustawy z o dochodach
jednostek

samorzadu

terytorialnego

w

latach

1999-2002

mialy

obowiazywac do konca 2002 roku. Ostatecznie jednak przedluzono jej
obowiazywanie o kolejny rok251. Wprawdzie w 2003 r. mniej bylo skarg
swiadczacych o przekazywaniu jednostkom samorzadu terytorialnego
przez budzet panstwa niedo statecznych srodków na finansowanie zadan
(jak nalezy sadzic, w zwiazku z finalizowanymi w Parlamencie pracami
nad ustawa o dochodach jednostek samorzadu terytorialnego, okreslajaca
– konsultowany ze strona samorzadowa – nowy, stabilny sposób zródla
dochodów jednostek samorzadu terytorialnego oraz zasady ustalania i
gromadzenia

tych

dochodów,

jak

równiez

zasady

ustalania

i

przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budzetu
panstwa), nadal jednak naplywaly do Rzecznika takie skargi. Wiekszosc z
nich koncentrowala sie na problemie niedofinansowania oswiaty i zadan o
charakterze

socjalnym.

W

niektórych

przypadkach

zle

naliczonej

subwencji oswiatowej Rzecznik informowany byl, ze jednostki samorzadu
terytorialnego zmuszane byly do dokonywania zmian w budzetach i
dofinansowania zadan oswiatowych kosztem inwestycji. Brak srodków w
szczególnosci

drastycznie

odczuwaja

jednostki

samorzadu

powiatowego 252. W jednej z najbardziej konfliktowych spraw wladze
gminy swiadomie wykorzystaly przyznana subwencje na zapewnienie
finansowania szkól prowadzonych przez gmine, nie przekazaly natomiast
zadnych srodków szkolom niepublicznym, uzasadniajac decyzje zbyt
niska wysokoscia subwencji oswiatowej. W innej sprawie wladze
249 RPO-453056-X/03,

RPO-435385-X/03, RPO-436669-X/03, RPO-434878-X/03, RP O44248-X/03, RPO- 429531- X/03.
250 RPO-451197-X/03, RPO -440634-X/03.
251 Ustawa z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorzadu terytorialnego (Dz.U.
Nr 203, poz. 1966).
252 RPO-430842-X/03.
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uczacych sie w szkole prowadzonej przez stowarzyszenie rodziców,
jednakze nie zostala ona naliczona 253. Rzecznik podjal i prowadzi
postepowanie wyjasniajace w tej sprawie. Zwrócic nalezy uwage, iz
problem

niedofinansowania

zadan

oswiatowyc h

dostrzezony

zostal

równiez w przekazanym Rzecznikowi 12 grudnia 2003 r. raporcie NIK o
wynikach kontroli finansowania zadan oswiatowych jednostek samorzadu
terytorialnego 254.
9. Odmiennie niz w latach poprzednich skargi wplywajace do
Rzecznika w 2003 r. nie dotyczyly juz bezposrednio skutków reformy
administracji

publicznej,

potwierdzaly

jednak

teze

sformulowana

wówczas, iz kolejne nowelizacje ustaw o samorzadzie gminnym,
powiatowym i wojewódzkim oraz o systemie oswiaty sa malo precyzyjne
co oznacza, iz w praktyce sprawiaja wiele trudnosci interpretacyjnych255.
Taki stan rzeczy utrwalaly kolejne, liczne nowelizacje prawa. Wplywajace
skargi zdaja sie takze potwierdzac zasygnalizowany w roku poprzednim
problem zbyt slabej ochrony praw wspólnoty mieszkanców w stosunku do
pozycji

ustrojowej

gminy 256.

Chociaz

pozycja

ustrojowa

gminy

niewatpliwie jest dobrem prawnie chronionym, jednakze w odczuciu
mieszkanców ochrony wymagaja takze ich prawa do wyboru okreslonej
formy

organizacyjno –

prawnej

gminy

samorzadowych

jednostek

(pomocniczych gminy), np. solectw257. Skarzacy zwracaja uwage na fakt,
iz wiele gmin na charakter miejsko – wiejski, natomiast mniejsza liczba
ludnosci z terenów wiejskich powoduje, iz ich przedstawiciele w radach
gmin stanowia mniejszosc. Wladze samo rzadowe nie wszystkich gmin
sklonne

sa

dzialac

zgodnie

z

zasada

zrównowazonego

rozwoju,

przeznaczajac srodki finansowe w miare równomiernie na rozwój
obszarów miejskich i wiejskich. Prawdopodobnie wlasnie to zjawisko
przyczynilo sie takze do licznych prote stów srodowisk wiejskich w czasie
wprowadzania tego segmentu reformy oswiaty, który wiazal sie z

253 RPO-405126-X/02 oraz RPO- 459800/04 (Szafarnia).
254 Informacja NIK, listopad 2003 r. KNO-41001/2003
255 RPO-458721-X/03, RPO -446969-X/03, RPO-43615-X/03, RPO- 450267- X/03.
256 RPO-438867-X/03, RPO -448259-X/03 + ustawa warszawska.
257 RPO-438867-X/03, RPO -435179-X/03, RPO-436185- X/03.

- 91 likwidacja szkól, pelniacych wówczas role nie tylko edukacyjna, ale w
równej mierze role wiejskich osrodków kulturalnych, czy osrodków
integracji malych wspólnot lokalnych.
Na poczatku minionego roku Rzecznik podjac musial kolejna
interwencje

wobec

ponoszonych

przez

samorzad

terytorialny

konsekwencji wynikajacych z arbitralnych rozstrzygniec administracji
rzadowej

o

zmianie

granic

jednostek

samorzadu

terytorialnego.

Jakkolwiek do wyjatku naleza interwencje Rzecznika o przyspieszenie
badania sprawy przez Trybunal Konstytucyjny, majac na uwadze wage
problemu granic autonomii samorzadu terytorialnego w sprawach zmiany
granic i likwidacji jednostek samorzadu terytori alnego scisle zwiazany z
kwestia stabilnosci urzedów, a takze wyjatkowo krótki termin wejscia w
zycie radykalnych zmian w podziale powiatu walbrzyskiego Rzecznik
zwrócil sie o przyspieszenie badania zgodnosci z Konstytucja, przez
Trybunal Konstytucyjny, rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 25
czerwca 2002 r. w sprawie polaczenia miasta na prawach powiatu
Walbrzych z powiatem walbrzyskim oraz ustalenia granic niektórych
powiatów258. Na mocy §1 powyzszego rozporzadzenia z dniem 1 stycznia
2003 r. polaczone zostaly w województwie dolnoslaskim miasto na
prawach powiatu Walbrzych z powiatem walbrzyskim. Niezbedne zatem
stalo sie po zaledwie kilku miesiacach od wyborów samorzadowych,
przeprowadzenie nowych wyborów do organów nowo powolanego
powiatu. Zdaniem skarzac ych wydanie tego rozporzadzenia nastapilo z
razacym naruszeniem art. 3a ustawy o samorzadzie powiatowym, bowiem
nie zostalo poprzedzone zasiegnieciem opinii zainteresowanych rad
powiatów, nie przeprowadzono równiez konsultacji z mieszkancami.
Prezes Trybun alu zapewnil, iz wniosek Rady Miasta Walbrzycha zostanie
rozpoznany bez zbednej zwloki. Wybory do powolanej kwestionowanym
rozporzadzeniem jednostki samorzadowej odbyly sie juz w dniu 23 lutego
2004 r., stawiajac wspólnote samorzadowa i zaangazowane w sprawe
organy wobec faktów dokonanych. Pozostaje jednak swiadomosc, iz
czlonkowie wspólnoty samorzadowej poniesli okreslone koszty zarówno

258 Dz.U. Nr 93, poz. 821.

- 92 finansowe jak i spoleczne decyzji rzadowych dokonywanych jednak
nazbyt pospiesznie i bez naleznych konsultacji.
Zasadniczym problemem nie tylko dla mieszkanców259, ale takze dla
radnych jest niemoznosc wyegzekwowania posiadanych uprawnien oraz
lekcewazenie lokalnej opinii spolecznej260. Temu zjawisku towarzyszy
brak regulacji ustawowych o instytucji konsultacji spolecznej, a takze
pomijanie apeli, wniosków i wyników konsultacji przez administracje
rzadowa

przy

wprowadzaniu

zmian

granic

jednostek

samorzadu

terytorialnego. Stad mozna zauwazyc, iz odczucia skarzacych co do
jakosci prawa sa coraz czesciej zasadniczo odmienne od opinii
ustawodawcy. Temu stanowi rzeczy towarzyszy poczucie bezsilnosci
obywateli co do mozliwosci egzekwowania ochrony praw wlasnych,
zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i praw lokalnych wspólnot
mieszkanców.

6.

Prawo do pracy i wykonywania zawodu
Problem sanacji rynku pracy wobec utrzymujacego sie bardzo

wysokiego poziomu bezrobocia nadal ma wymiar kluczowy i wymaga
spójnych dzialan ze strony wladz publicznych, pracodawców i zwiazków
zawodowych. Niebezpieczna tendencja staje sie lamanie przepisów
bezpieczens twa i higieny pracy oraz uchylanie sie pracodawców od
zaplaty za prace juz wykonana. Niepokój budzi wzrost niewykonanych
wyroków i ugód zawartych przed sadami pracy. Obecnie przestepstwem
jest tylko niewykonanie wyroku przywracajacego pracownika do pracy.
Rzecznik podziela poglad Glównego Inspektora Pracy, iz warto sie
zastanowic, czy nie rozszerzyc tej normy na wszystkie niewykonane przez
pracodawce prawomocne wyroki sadu pracy, zwlaszcza zasadzajace
swiadczenia pieniezne. Zaniechanie pracodawcy w tym zakr esie stanowi o
braku elementarnego szacunku dla porzadku prawnego i razaco narusza
godnosc pracownika.

259 RPO-433067-X/03.
260 RPO-438569-X/03.

- 93 Rzecznik wspólpracuje na biezaco z Panstwowa Inspekcja Pracy.
Przykladem

moze

byc

skarga

pracowników

zakladów

przemyslu

odziezowego w K. dotyczaca naruszania przez pracodawce przepisów
prawa

pracy,

a

w

szczególnosci

norm

czasu

pracy

poprzez

„przymuszanie” pracowników do swiadczenia pracy nieprzerwanie przez
ponad 30 godzin. Rzecznik skierowal prosbe o zbadanie zasadnosci
podnoszonych zarzutów do Okregowego Inspektoratu Pracy w L. 261.
Przeprowadzona kontrola Inspekcji potwierdzila zawarte w skardze
zarzuty. Pracodawca wyjasnil, ze wykonywanie pracy w przedluzonym
wymiarze czasu pracy wynikalo z koniecznosci terminowego dokonania
wysylki

produkowanych

wyrobów.

Niedotrzymanie

terminu

moglo

pociagac dla pracodawcy restrykcje finansowe i prowadziloby do
zachwiania plynnosci finansowej spólki. Siedemdziesieciu pracowników
pracowalo nieprzerwanie przez 31 godzin. Pracodawca zostal ukarany
mandatem karnym w wysokosci 500 zl. nadto inspektor pracy skierowal
wystapienie do pracodawcy, w którym zwrócil sie o nie zatrudnianie
pracowników powyzej dopuszczalnego limitu godzin nadliczbowych w
czasie jednej doby 262.
Rzecznik najczesciej kieruje pisma – takze anonimowe – od
pracowników skarzacych sie na naruszanie przez pracodawców przepisów
prawa pracy do wlasciwego okregowego inspektora pracy z prosba o
zbadanie przedstawionych zarzutów. W wiekszosci przypadków zarzuty
pracowników znajduja potwierdzenie. Przykladem jest sprawa dotyczaca
jednego z warszawskich przedsiebiorstw, gdzie pisma informujace o
lamaniu przez pracodawce przepisów prawa pracy, m.in. dotyczace
wyplaty wynagrodzen za prace, odpraw pienieznych i innych swiadczen
nadeslalo 42 pracowników263. Pierwsza kontrola potwierdzila istnienie
tych nieprawidlowosci, rekontrola wykazala, ze wszystkie decyzje
zawarte w nakazach i wnioski zawarte w wystapieniu zostaly wykonane 264.
Dzialania Rzecznika przyniosly zatem oczekiwany skutek.

261 RPO-452477- VIII/03 z 13.10.2003 r.
262 Pismo OIP w L. PIP z 27.10.2003 r. Lb -0713-1/03.
263 RPO-446839- VIII/03.
264 Pismo OIP w Warszawie z 25.08.2003 r. Nr rej. Wa-075-65/2003.

- 94 W nadchodzacej do Rzecznika korespondencji pojawily sie sygnaly
wskazujace na wystepowanie mobbingu. Rzecznik w takich przypadkach
wystepowal do Panstwowej Inspekcji Pracy z prosba o zbadanie stopnia
naruszen prawa pracy. Petentów natomiast informowal o mozliwosci
dochodzenia swych roszczen na bazie prawa cywilnego oraz o mozliwosci
rozwiazania stosunku pracy na podstawie art. 55 § 1¹ Kp. W trybie
natychmiastowym 265.
Marszalek Senatu przekazal Rzecznikowi oswiadczenie Senatora266,
informujace o istniejacym w jednej ze stoczni konflikcie pomiedzy
Zarzadem Stoczni a Zarzadem Zwiazku Zawodowego Pracowników
Stoczni na tle naruszania przez kierownictwo Stoczni przepisów prawa
pracy i ustawy o zwiazkach zawodowych – z prosba o zajecie stanowiska
w sprawie 267. Z zebranych przez Rzecznika informacji od Panstwowej
Inspekcji Pracy268 wynika, iz siedem kontroli przeprowadzonych w stoczni
wykazalo

wiele

nieprawidlowosci,

co

spowodowalo

zastosowanie

stosownych srodków prawnych, a takze zobowiazanie pracodawcy do
usuniecia naruszen prawa pracy. W sprawie dotyczacej utrudniani a
dzialalnosci zwiazku Zawodowego Pracowników Stoczni, Sad utrzymal w
mocy postanowienie Prokuratury Rejonowej odmawiajace wszczecia
dochodzenia, które tym samym stalo sie prawomocne 269. Rzecznik
wyjasnil Zwiazkowi 270, iz zgodnie z ustawa kompetencyjna nie jest
organem mediacyjnym czy orzekajacym w jakichkolwiek spornych
kwestiach, nie uczestniczy w sporach i nie zastepuje stron sporu w
sytuacjach, gdy prawo przewiduje okreslone srodki dzialania.
Rzecznik kontynuowal sprawe wysokosci nagrody jubileuszowej
przyslugujacej górnikom przebywajacym na urlopach górniczych271. W
odpowiedzi na ponowne wystapienie Rzecznika 272 Minister Gospodarki,

265 Ustawa z dnia 14.11.2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz.U. Nr 213, poz. 2081)

wprowadzono przepisy majace na celu przeciwdzialanie mobbingowi – art. 94³ § 1– 5 Kp.
266 Oswiadczenie zlozone na 24 posiedzeniu Senatu w dniu 12.09.2002 r.
267 Pismo z dnia 17.09.2002 r. LP/043/342/02/V.
268 Pismo z dnia 25.11.2002 r.
269 Pismo z dnia 31.01.2003 r. 3ds. 82/02.
270 Pismo z 31.03.2003 r. RPO-419512- VIII/02 kierowane do Przewodniczacego i Z-cy

Przewodniczacego Zarzadu Zwiazku.
271 Informacja za 2002 r., str. 101.
272 RPO-422640- VIII/02 z dnia 21.03.2003 r.

- 95 Pracy i Polityki Spolecznej 273wyjasnil, iz swiadczenia te - art. 22 ust. 3
ustawy z 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa wegla
kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej274 refundowane ze srodków budzetowych realizowane sa do wysokosci
miesiecznego

swiadczenia

swiadczen

wysokosci

w

Zbiorowego

Pracy

socjalnego,
wynikajacej

winna

byc

wyplata
z

uzupelniajaca

Ponadzakladowego

regulowana

ze

srodków

tych

Ukladu
wlasnych

pracodawcy275.
Rzecznik wystapil 276 do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w
sprawie

oplacania

pracy

nauczycieli

w

panstwowych

komisjach

egzaminacyjnych. W mysl nowego brzmienia § 4 pkt 4 rozporzadzeni a
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie
wysokosci

minimalnych

nauczycieli 277

praca

stawek

nauczycieli

wynagrodzenia
w

zasadniczego

panstwowych

komisjach

egzaminacyjnych jest zaliczana do zajec i czynnosci, o których mowa w
art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela278 oraz jako jeden z warunków
przyznawania dodatku motywacyjnego. Powoduje to zdaniem nauczycieli,
ze praca w tych komisjach nie bedzie oplacana. W niektórych jednostkach
organizacyjnych prowadzacych szkoly dodatek motywacyjny nie moze
byc wyplacany, poniewaz nie sa przyznawane fundusze na ten cel. W
obszernej

odpowiedzi 279

Minister

poinformowal,

iz

zgodnie

z

obowiazujacymi przepisami nie mozna zaliczyc nauczycielowi pracy w
panstwowych komisjach egzaminacyjnych jako prac y w godzinach
ponadwymiarowych, bowiem przeprowadzanie egzaminu dojrzalosci nie
jest elementem procesu dydaktycznego. Dodatek motywacyjny jest
obecnie

najbardziej

racjonalnym

instrumentem

placowym

do

273 Pismo z 10.04.2003 r. DBE-8/073/MO/1725/889w/03.
274 Dz.U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1112 ze zm.
275

276
277
278

279

Jest to zgodne z uchwala Skladu Siedmiu Sedziów Sadu Najwyzszego – Izba
Administracyjna, Pracy i Ubezpieczen Spolecznych z dnia 24.04.2002 r.; sygn. III ZP
33/01, OSNP 2002/17/403.
RPO-441521- VIII/03 z dnia 13.06.2003 r.
Dz.U. Nr 39, poz. 455 ze zm.
Art. 42 ust. 2 pkt.: 2) inne czynnosci i zajecia wynikajace z zadan statutowych szkoly, ze
szczególnym uwzglednieniem zajec edukacyjnych, opiekunczych i wychowawczych
uwzgledniajacych potrzeby i zainteresowania uczniów; 3) zajecia i czynnosci zwiazane z
przygotowaniem sie do zajec, samoksztalceniem i doskonaleniem zawodowym.
Pismo z 15.07.2003 r. DPZN-WSW -1032/140/AK/2003.

- 96 wykorzystania

przy

przeprowadzajacych

ustaleniu

egzaminy

wynagrodzenia

dojrzalosci.

nauczycieli

Rzecznik

podzielil

te

argumentacje Ministra.
Rzecznik zainspirowany wystapieniem obywatelki ubiegajacej sie o
stanowisko pracownika sluzby cywilnej w Urzedzie Wojewódzkim w L.,
wystapil280 do Szefa Sluzby Cywilnej w celu zbadania prawidlowosci
przeprowadzania rekrutacji na stanowisko inspektora w Biurze Dyrektora
Generalnego tego Urzedu. Sygnalizowany Rzecznikowi zarzut dotyczyl
naruszenia art. 60 Konstytucji gwarantujacego prawo dostepu do sluzby
publicznej na jednakowych zasadach oraz przepisów ustawy o sluzbie
cywilnej281 w szczególnosci art. 5 gwarantujacego konkurencyjnosc
naboru do tej sluzby przez to, ze nabór nie zostal przeprowadzony w
sposób otwarty. Rzecznik zasugerowal równiez ewentualna koniecznosc
podjecia stosownych czynnosci w celu zbadania, czy takie patologiczne
zjawiska nie wystepuja w innych urzedach na terenie kraju i podjecia
odpowiednich dzialan. Szef Sluzby Cywilnej poinformowal RPO282, ze
wystapil w przedstawionej sprawie do Dyrektora Generalnego Urze du
Wojewódzkiego w L. z prosba o wyjasnienie przedstawionych przez
Rzecznika

kwestii.

Wyrazil

równiez

stanowisko,

iz

czuwa

nad

przestrzeganiem zasad sluzby cywilnej, jednak za organizacje naboru do
konkretnego urzedu odpowiada jego dyrektor generalny. Majac na uwadze
gwarancje wynikajace z art. 11 Kodeksu pracy mówiacego o swobodzie
zawierania umów pomiedzy pracodawca a pracownikiem, ustawodawca
nie ustanowil organu administracji wyzszego stopnia, który móglby
kontrolowac dzialalnosc dyrektora generalnego w tym zakresie. Spory na
tym tle rozstrzygane sa przez sady powszechne. Ustawa o sluzbie cywilnej
nie wyposazyla Szefa Sluzby Cywilnej w kompetencje nadzorcze badz
kontrolne

wobec

dyrektorów

generalnych,

jednakze

w

ramach

sprawowanego urzedu dazy on do upowszechnienia zasad otwartego i
konkurencyjnego naboru, które gwarantuja bezstronny i efektywny wybór
pracownika. Ponadto w ramach przygotowanego w urzedzie Sluzby
Cywilnej projektu nowelizacji ustawy o sluzbie cywilnej proponuje sie
280 RPO-453000- VIII/03 z dnia 23.10.2003 r.
281 Ustawa z 18.12.1998 r. o sluzbie cywilnej (Dz.U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483 ze zm.).
282 Pismo z 25.11.2003 r. DR-467/03/MF.

- 97 zwiekszenie

przejrzystosci

oraz

wprowadzenie

mechanizmów

umozliwiajacych nadzór nad procesem naboru do sluzby cywilnej.
Rzecznik wystapil do Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spolecznej283 w zwiazku z ukazujacymi sie w prasie ogloszeniami
oferujacymi konkretna prace, które okazuja sie w praktyce nielegalnym
posrednictwem pracy. Zainteresowany po uiszczeniu oplaty dostaje w
kopercie oferte pracy, która w praktyce okazuje sie nieistniejaca.
Organizator,
nieuchwytny.

podajacy
Minister

jedynie

numer

telefonu

poinfo rmowal 284,

iz

z

komórkowego,

jest

naplywajacych

do

Ministerstwa informacji wynika, iz nielegalne posrednictwo pracy
przybiera

niepokojace

rozmiary.

Podmioty

prowadzace

nielegalne

posrednictwo pracy na terenie kraju, jak równiez nielegalnie oferujace
prace za granica, bardzo czesto pobieraja wysokie oplaty manipulacyjne
nie zapewniajac w rzeczywistosci pracy. Praktyka ta jest szczególnie
dotkliwa dla osób bezrobotnych. Dazac do zwiekszenia efektywnosci
kontroli przestrzegania ustawy regulujacej te kwestie 285, Minister zwrócil
sie do wojewodów z prosba o zwiekszenie liczby kontroli podmiotów, co
do których zachodzi podejrzenie, ze prowadza nielegalne posrednictwo
pracy. Zostal takze opracowany projekt zmiany ustawy, który powinien
sie przyczynic do zmniejszenia patologii wystepujac ych na rynku pracy 286.
Rzecznik kontynuowal sprawe 287 wydluzenia urlopu na prawach
urlopu macierzynskiego przyslugujacego pracownicy w razie przyjecia w
tym samym czasie wiecej niz jednego dziecka na wychowanie i
wystapienia do sadu opiekunczego z wnioskiem o wszczecie postepowania
w sprawie ich przysposobienia, tak jak jest to w przypadku matki
biologicznej. Okreslenie jednego wymiaru tego urlopu w oderwaniu od
liczby przysposobionych dzieci w tym samym czasie stawia osoby
przysposabiajace, a takze przysposabi ane w sytuacji mniej korzystnej od
rodziców biologicznych i ich dzieci. Zdaniem Rzecznika brak jest

283 RPO-428390- VIII/03 z dnia 28.04.2003 r.
284 Pismo z dnia 20.05.2003 r. BDG.I.077-28/03.
285 Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu (Dz.U. z 2003 r. Nr 53, poz. 514

ze zm.).
286 Projekt ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Nr 2421.
287 RPO-416884- VIII/02 – Informacja za 2002 r., str. 112.

– druk sejmowy

- 98 uzasadnienia spolecznego takiego zróznicowania. Minister nie podzielil
pogladu Rzecznika stajac na stanowisku, iz istota urlopu macierzynskiego
jest regener acja zdrowia kobiety w zwiazku z ciaza i porodem oraz
nieodzownosc sprawowania przez nia opieki nad dzieckiem, a urlop na
prawach urlopu macierzynskiego nie pelni tych wszystkich funkcji. Cel
realizowany przez urlop na prawach urlopu macierzynskiego moze –
zdaniem Ministra – spelniac takze urlop wychowawczy; prawo do obu
tych urlopów przysluguje pracownicom a nie dzieciom, dlatego kryterium
dobra dziecka nie moze uzasadniac zarzutu nierównego traktowania matek
naturalnych

i

adopcyjnych

w

omawianym

zakresie. Rzecznik nie

zgadzajac sie z pogladem Ministra wystapil 288 do Sejmowej Komisji
Polityki Spolecznej i Rodziny podkreslajac brak uzasadnienia spolecznego
dla mniej korzystnej sytuacji rodziców przysposabiajacych dzieci od
rodziców naturalnych w zakresie urlopu macierzynskiego. Wystapienie to
zostalo przekazane do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w
kodyfikacji 289, a nastepnie do podkomisji powolanej do rozpatrzenia
rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy290. Powyzsza
propozycja nie uzyskala wymaganego poparcia. Nadmieniono jednakze, iz
wystapienie Rzecznika na omawiany temat bedzie wziete pod uwage przy
najblizszej nowelizacji Kodeksu pracy291.
Rzecznik poinformowal Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spolecznej292 o naplywajacych z calego kraju skargach obywateli
pobierajacych swiadczenia przedemerytalne 293, którym zawiesza sie prawo
do tego swiadczenia z powodu, iz laczna kwota przychodów osiaganych
przez nich w danym miesiacu z tytulu otrzymywanego swiadczenia oraz
diet

i

innych

naleznosci

wynikajacych

z

pelnienia

obowiazków

spolecznych i obywatelskich jest wyzsza od kwoty 200% zasilku dla
bezrobotnych294, Rzecznik podniósl, ze w odczuciu obywateli, którzy
288 Pismo z dnia 12.02.2003 r.
289 Pismo z dnia 28.02.2003 r. PSR -1801-1 9-2003.
290 Druk sejmowy o numerze 1162.
291 Pismo Przewodniczacego Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacji z dnia

11.12.2003 r. NKK-1801- 1-/03.
292 RPO-440229- VIII/03 z dnia 12.06.2003 r
293 Art. 37 k ustawy z dnia o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu – (Dz.U. z 2003 r.

Nr 53, poz. 514 ze zm.).
294 Art. 37 ust. 2 ww. ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu.

- 99 legitymuja sie dlugoletnim stazem, pracy, a obecnie pozostaja bez pracy
nie z wlasnej woli, traktowane jest to jako uniemozliwienie wykonywania
przez nich funkcji spolecznych i obywatelskich. Otrzymywanie przez nich
swiadczenia przedemerytalnego nawet w wysokosci 200% zasilku dla
bezrobotnych, w wielu przypadkach nie pozwala im nawet na pokrycie
kosztów

utrzymania.

swiadczeniem

Zdaniem

zwiazanym

z

Rzecznika
pelnieniem

dieta

jest

funkcji

szczególnym

spolecznych

i

obywatelskich. Ten charakter moze uzasadniac inne traktowanie diet niz
pozostalych

swiadczen

otrzymywanych

przez

obywateli.

Minister

poinformowal Rzecznika 295, iz podziela poglad o szczególnym charakterze
diety jako swiadczenia zwiazanego z pelnieniem funkcji spolecznych i
obywatelskich, jednak obowiazujace przepisy ustawy o zatrudnieniu i
przeciwdzialaniu bezrobociu w omawianym zakresie sa jedno znaczne.
Osoba pelniaca np. funkcje radnego powinna zawiesic pobieranie
swiadczenia

przedemerytalnego

jezeli

laczna

kwota

uzyskanych

przychodów w danym miesiacu z tytulu pelnienia tej funkcji i pobieranego
swiadczenia bylaby wyzsza od kwoty 200% zasilku dl a bezrobotnych.
Minister poinformowal o trwajacych pracach nad nowa ustawa zwiazana z
bezrobociem i promocja zatrudnienia. W trakcie tych prac, zgloszony
przez Rzecznika problem, zostanie wszechstronnie rozwazony.
Rzecznik podzielil sie z Ministrem Gospodarki, Pracy i Polityki
Spolecznej spostrzezeniami296 jakie nasunely sie na tle nadchodzacej do
Rzecznika korespondencji dotyczacej braku mozliwosci uzyskania prawa
do zasilku dla bezrobotnych przez osoby, które kwestionujac decyzje ZUS
odmawiajace przyznania prawa do renty z tytulu niezdolnosci do pracy na
kolejny okres odwolywaly sie do sadów okregowych. Sady te zas
uwzgledniajac ich racje przyznawaly im renty wstecz. Postepowania
sadowe trwaly dlugo, niekiedy nawet okolo 2 lat. Petenci podnosili, ze po
okresowym pobieraniu renty, po uznaniu ich za zdolnych do pracy
odwolywali sie od niekorzystnych decyzji i jednoczesni rejestrowali sie w
powiatowych urzedach pracy w charakterze bezrobotnych. Zasilki dla
bezrobotnych otrzymywali, a nastepnie po wydaniu korzys tnych dla nich

295 Pismo z 8.07.2003 r. BDG.I.074- 22/03 z dnia 8.07.2003 r.
296 RPO-449526- VIII/03 z dnia 4.11.2003 r.; RPO-448111- VIII.

- 100 orzeczen sadowych ZUS wyplacal im swiadczenie rentowe pomniejszone
o kwote pobranych zasilków. Ponowna zas rejestracja w powiatowych
urzedach pracy (po zakonczeniu postepowania sadowego) powodowala
jedynie uzyskanie statusu bezrobotnego bez prawa do zasilku dla
bezrobotnych. Nie spelniala bowiem wymaganego warunku pobierania
renty przez 365 dni w ciagu 18 miesiecy poprzedzajacych dzien ponownej
rejestracji297. Rzecznik uznal za uzasadnione podjecie dzialan majacych na
celu zapewnienie omawianej grupie obywateli prawa do zasilku dla
bezrobotnych. Zaistniala bowiem sytuacja spowodowala, ze obywatele ci,
mimo ze pozostaja bez pracy nie z wlasnej woli i nie maja innych zródel
utrzymania, pozbawieni zostali mozliwosci skorzystania z zabezpieczenia
spolecznego (art. 67 ust. 2 Konstytucji). Minister w odpowiedzi
udzielonej Rzecznikowi podkreslil298, iz gdyby sady rozpatrywaly tego
typu sprawy szybciej, omawiana sytuacja nie zaistnialaby.
Zmiana ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczen
pracowni czych w razie niewyplacalnosci pracodawcy 299 spowodowala
skrócenie o 3 miesiace okresu, w którym pracownicy moga ubiegac sie o
wyplate okreslonych w ustawie swiadczen ze stosunku pracy. Bylo to
skutkiem wprowadzenia zasady, iz pracownik aby mógl otrzymac wyplate
okreslonego rodzaju swiadczenia z Funduszu Gwarantowanych Swiadczen
Pracowniczych, jego stosunek pracy powinien ustac w czasie nie
dluzszym

niz

niewyplacalnosci
rozumieniu

6

miesiecy,

poprzedzajacych

pracodawcy.

Niewyplacalnosc

ustawy

z

29

grudnia

1993

r.,

dzien

wystapienia

pracodawcy
nastepuje

zas
w

w

dacie

uprawomocnienia sie postanowienia sadu gospodarczego w przedmiocie
zgloszonego wniosku o upadlosc. Dlugotrwale postepowania sadowe w
sprawach o ogloszenie upadlosci stawiaja pracowników w sytuacji dla
nich bardzo niekorzystnej. Powoduja bowiem uplyw okresu, w ciagu
którego pracownicy ci mogli zadac zaspokojenia naleznych im roszczen z
FGSP. Rzecznik wystapil w tej sprawie do Ministra Gospodarki, Pracy i

297 Art. 23 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu –

Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514 ze zm.
298 Pismo z 27.11.2003 r. znak BDG.I.074- 49/03.
299 Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 85 ze zm.

- 101 Polityki Spolecznej300. Minister nie znalazl podstaw prawnych do zmiany
przepisów regulujacych te kwestie 301. Wskazal, iz skrócenie okresu o
którym mowa wyzej spowodowane bylo koniecznoscia sanacji finansów
FGSP. Nadto okres ten, mimo ze skrócony, jest dwukrotnie dluzszy niz
wymagaja tego przepisy Unii Europejskiej. Kluczowym problemem sa
zatem zbyt dlugo trwajace postepowania sadowe w sprawach o ogloszenie
upadlosci. Rzecznik wystapil zatem do Ministra Sprawiedliwosci 302
proszac o zasygnalizowanie problemu prezesom sadów celem podjecia
przez nich odpowiedni ch dzialan. Minister poinformowal 303, iz odpis tego
wystapienia Rzecznika zostal przeslany do prezesów sadów apelacyjnych
celem zapoznania z jego trescia sedziów orzekajacych w sprawach
upadlosciowych i podjecia dzialan majacych na celu wzmozenie nadzoru
nad tego rodzaju postepowaniami. Z nadeslanych przez prezesów
informacji wynika, iz w ramach dzialan nadzorczych przeprowadzane sa
w sadach rejonowych – sadach gospodarczych lustracje w zakresie
sprawnosci postepowan upadlosciowych. Szczególnym nadzorem objete
sa postepowania o ogloszenie upadlosci, w których jako wierzyciele
wystepuja pracownicy. Sedziom orzekajacym w tych sprawach zwrócono
uwage na koniecznosc systematycznego i bezzwlocznego podejmowania
czynnosci w omawianej kategorii spraw, jak równiez na koniecznosc
terminowego rozpoznawania wniosków o ogloszenie upadlosci. W
zdecydowanej wiekszosci czas trwania postepowania w przedmiocie
ogloszenia upadlosci nie przekracza 6 miesiecy od daty wplywu wniosku.
W ocenie Ministra Sprawiedliwosci mozna sie spodziewac, iz nowa
regulacja zawarta w art. 28 i 29 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo
upadlosciowe

i

naprawcze 304

spowoduje

poprawe

wspólczynnika

szybkosci postepowania.
Rzecznik

poinformowal

Ministra

Obrony

Narodowej305

o

naplywajacych skargach od bylych zolnierzy sluzby kontraktowej, którzy
sluzbe te rozpoczeli przed dniem 1 stycznia 1999 r. Zolnierze ci nie
300 RPO-443402- VIII/03 z dnia 17.06.2003 r.
301 Pismo z 14.07.2003 r. BDG.IV.074-29/03.
302 RPO-443402- VIII/03 z dnia 17.09.2003 r.
303 Pismo z 9.10.2003 r. DSP IV 5003/96/03.
304 Dz.U. Nr 60, poz. 535.
305 RPO-428331- VIII/03 z dnia 21.03.2003 r.

- 102 podlegali obowiazkowemu ubezpieczeniu spolecznemu i z tego wzgledu
nie bylo obowiazku oplacania od ich uposazenia skladek na Fundusz
Pracy, wiec po zako nczeniu sluzby nie mogli uzyskac prawa do zasilku
dla bezrobotnych. Rzecznik podniósl, iz w mysl art. 23 ust. 1 pkt 2 lit. a
ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu
bezrobociu306

prawo

do

zasilku

dla

bezrobotnych

przysluguje

bezrobotnemu, jezeli w okresie 18 miesiecy poprzedzajacych dzien
zarejestrowania, lacznie przez okres co najmniej 365 dni byl zatrudniony i
osiagnal

wynagrodzenie

w

kwocie

co

najmniej

najnizszego

wynagrodzenia, od którego istnieje obowiazek oplacania skladki na
Fundusz Pracy. Przepis zas art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy, który
enumeratywnie wymienia jakie okresy sluzby wojskowej podlegaja
zaliczeniu do tych 365 dni, okresu sluzby pelnionej jako kontraktowa nie
wymienia. Zolnierze tej sluzby, którzy rozpoczeli ja przed dniem
1 stycznia 1999 r., w przeciwienstwie do swych kolegów, którzy taka
sluzbe rozpoczeli po tej dacie, pozbawieni sa mozliwosci skorzystania z
zabezpieczenia spolecznego, o którym mowa w art. 67 ust. 2 Konstytucji,
mimo pozostawania bez pracy nie z wl asnej woli. W odczuciu Rzecznika
powinny zostac dokonane czynnosci majace na celu zapewnienie
omawianej grupie bylych zolnierzy prawa do zasilku dla bezrobotnych,
tym bardziej, ze Ministerstwo Obrony Narodowej podjelo dzialania
majace

na

celu

uregulowanie

prawne

zasad

ustalania

kapitalu

poczatkowego dla zolnierzy kontraktowych zwalnianych ze sluzby bez
nabycia prawa do wojskowego swiadczenia emerytalnego. Minister
poinformowal 307, iz podejmie starania zmierzajace do usuniecia istniejacej
luki prawnej.
Rzeczni k kontynuowal sprawe podjecia przez Rzad niezbednych
dzialan

majacych

dyscyplinarnego

w

na

celu

ujednolicenie

poszczególnych

trybu

pragmatykach

postepowania

pracowniczych

i

zapewnienia drogi odwolawczej do sadu powszechnego od prawomocnych
orzeczen

komisji

dyscyplinarnych308.

Prezes

Rady

Ministrów

poinformowal Rzecznika, iz na podstawie opinii i stanowisk wlasciwych
306 Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514 ze zm.
307 Pismo z dnia 16.05.2003 r.
308 RPO-402816- VIII/02 z dnia 7.05.2003 r.

- 103 ministrów w tym zakresie zostal opracowany projekt ustawy o zmianie
niektórych

ustaw

regulujacych

odpowiedzialnosc

dyscyplinarna

i

zawodowa. W zwiazku z uwagami uzyskanymi w ramach uzgodnien
miedzyresortowych oraz od partnerów spolecznych, projekt ten wymaga
ponownego przeanalizowania i uzgodnienia w trybie przewidzianym w
regulaminie pracy Rady Ministrów309.
W zwiazku z uchwalona przez Sejm w dniu 15 marca 2002 r. ustawa
o ustroju miasta stolecznego Warszawy 310 masowo naplynely pisma od
pracowników jej Urzedu, w których krytycznie odnoszono sie do
miesiecznego terminu na poszukiwanie nowej pracy w razie nie
zaproponowania przez pracodawce nowych warunków pracy lub placy lub
ich nie przyjecia przez pracownika oraz braku odpraw dla pracowników
odchodzacych z pracy. Rzecznik dwukrotnie wystepowal w tej sprawie do
Prezydenta

m.

st.

Warszawy 311

podkreslajac,

ze

w

zwiazku

z

wprowadzeniem wygasniecia jako trybu ustania stosunku pracy nie dziala
szczególna

ochrona

przewidziana

prawem

pracy

w

przypadkach

wypowiedzenia lub rozwiazania stosunku pracy bez wypowiedzenia (np.
stosunków pracy kobiet ciezarnych lub w okresie urlopu macierzynskiego,
pracowników w wieku przedemerytalnym). Ponadto wygasniecie stosunku
pracy pozbawia w zasadzie mozliwosci dochodzenia przez pracowników
swych racji na drodze sadowej, jak to ma miejsce w przypadku
wypowiedzenia i rozwiazania stosunku pracy bez wypowiedzenia, czyli
trybów, dla których charakterystyczne jest skladanie oswiadczen woli
przez pracodawce. Rzecznik nie znajac zalozen, jakie przyswiecaly
wdrozeniu omawianej ustawy, a zwlaszcza czy zakladana zmiana ustroju
Warszawy miala pociagac za soba reorganizacje struktur organizacyjnych
polaczona ze zmniejszeniem zatrudnienia, zwrócil sie z prosba o
nadeslanie informacji w tym zakresie. Prezydent Warszawy wyjasnil 312, iz
okres poprzedzajacy wygasniecie stosunku pracy poprzedzony byl
przygotowaniami przeprowadzonymi przez burmistrzów dzi elnic oraz
dyrektorów poszczególnych biur Urzedu Miasta majacych na celu

309 Pismo Prezesa Rady Ministrów z dnia 28.07.2003 r. znak RCL 10-108/03.
310 Dz.U. Nr 41, poz. 361 ze zm.
311 RPO-438241- VIII/03 z dnia 16.05. i 29.07.2003 r.
312 Pismo z 9.06.2003 r. znak PW -I-071/36/2003 oraz z 2.09.2003 r. znak PW -I-0070/13/03.

- 104 ustalenie ilosci niezbednych etatów w ramach poszczególnych struktur
organizacyjnych oraz wylonienie osób, które odpowiadalyby swoimi
kwalifikacjami wymogom na stanowiskach, które mialyby zajmowac.
Kwalifikacje

zawodowe

nie

byly

jedynym

kryterium

doboru

pracowników. Ze wzgledu na trudna dla osób tracacych prace sytuacje na
rynku pracy, szczególna piecza objeto pracowników w wieku powyzej 45
lat oraz kobiety w ciazy i osoby w okresie pr zedemerytalnym. Aby
zminimalizowac niekorzystne skutki redukcji zatrudnienia, które moglyby
powstac przy tego typu operacji, powolano specjalna komisje w celu
przyjmowania i rozpatrywania odwolan osób, z którymi nie zostal
przedluzony stosunek pracy. Komisja rozpatrujac odwolania brala pod
uwage jego sytuacje materialna i rodzinna. Prezydent podkreslil, iz
pracownicy dostatecznie wczesnie, bo z ponad rocznym wyprzedzeniem –
wiedzieli o skutkach, jakie moze wobec nich wywolac reforma ustrojowa
samorzadu terytorialnego na terenie m.st. Warszawy. Omawiana ustawa
opublikowana zostala w Dzienniku Ustaw z 19 kwietnia 2002 r. zas
przewidziane w art. 18 ust. 3 wygasniecia stosunków pracy nastapilo z
dniem 31 maja 2003 r. Prezydent poinformowal Rzecznika, ze w dniu
objecia przez niego Urzedu zatrudnionych w nim bylo 5910 urzedników.
Od 18 listopada 2002 r. do 2 wrzesnia 2003 r. zostalo przyjetych do pracy
576 nowych osób. W zwiazku z wygasnieciem stosunku pracy z dniem
31 maja 2003 r. odeszlo 845 osób. W wyniku prac Komisji ponownie
zatrudnionych zostalo 311 osób. Niezaleznie od powyzszego wystapienia
RPO dokonal analizy regulacji prawnych dotyczacych ustania stosunków
pracy przewidzianych w ustawach dotyczacych reformy administracji
publicznej313. W jej wyniku dostrzegl niepokojace zjawisko nagminnego
stosowania instytucji wygasniecia stosunku pracy. Konsekwencja tego
bylo wystapienie do Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej314,
w którym wskazal na róznice miedzy klasycznym wygasnieciem stosunku

313 Art. 58 ust. 1 ustawy z 13.10.1998 r. – Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace

administracje publiczna (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), art. 71 ust. 3 ustawy z
1.03.2002 o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji
rzadowej i jednostek im podporzadkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr
25, poz. 253), art. 18 ust. 3 ustawy z 15.03.2002 r. o ustroju miasta stolecznego
Warszawy (Dz.U. Nr 41, poz. 361 ze zm.).
314 RPO-438241- VIII z dnia 11.06.2003 r.

- 105 pracy przewidzi anym w art. 63, 631 , art. 632 , art. 66 i art. 74 Kodeksu
pracy i w przepisach szczególnych, a wygasnieciem stosunku pracy
wprowadzonym w sytuacji, gdy nie jest ono zwiazane z konkretnym
zdarzeniem wywolujacym taki skutek, lecz jest poprzedzone okresem, w
którym pracodawca musi dokonac oceny kwalifikacji pracownika,
przebiegu jego dotychczasowej pracy i podjac decyzje o dalszym
zatrudnieniu, oparta na obiektywnych kryteriach. We wszystkich tych
przypadkach zaistniala sytuacja charakterystyczna dla wypowiedze nia
pracownikom dotychczasowych warunków ksztaltujacych stosunki pracy,
badz

w

drodze

wypowiedzenia

wypowiedzenia

definitywnego,

zmieniajacego,

ze

wszelkimi

badz

tego

w

drodze

konsekwencjami

przewidzianymi prawem. Zastosowanie wygasniecia stosunku pracy w
miejsce jego wypowiedzenia, jakkolwiek wygodne dla pracodawcy,
wywoluje niekorzystne skutki dla pracowników. Przedstawiajac swe
spostrzezenia Rzecznik wskazal na koniecznosc bardzo rozwaznego
podchodzenia do stosowania instytucji wygasniecia stosunku pracy, w
ramach

miedzyresortowych

uzgodnien

projektów

aktów

prawnych.

Minister GPiPS315 przychylil sie do pogladu Rzecznika dotyczacego
naduzywania

instytucji

wygasniecia

stosunku

pracy

w

niektórych

regulacjach prawnych i zobowiazal sie do zwrócenia baczniejszej uwagi
na propozycje stosowania tej instytucji w opiniowanych projektach aktów
prawnych.

7.

Prawo do zabezpieczenia spolecznego
A.

Prawo do emerytury i renty z funduszu ubezpieczen
spolecznych

a.

Ponowne ustalenie prawa do emerytury lub renty

W oparciu o li czne skargi od swiadczeniobiorców, którym organy
rentowe zakwestionowaly prawo do wczesniejszej emerytury na podstawie
przepisów rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 1989 r. w
315 Pismo z 30 06 2003 r. BDG.IV-074-23/03;PP-025- 141/03.

- 106 sprawie

uprawnien

do

wczesniejszej

emerytury

pracowników

opiekujacych sie dziecmi wymagajacymi stalej opieki 316 Rzecznik Praw
Obywatelskich kontynuowal dzialania, podjete pod koniec 2002 roku. W
zwiazku z tym Rzecznik wystapil do Sadu Najwyzszego z wnioskiem o
podjecie

uchwaly

majacej

na

celu

wyjasnienie

ujawnionych

w

orzecznictwie rozbieznosci w wykladni prawa 317. Wniosek dotyczyl
rozstrzygniecia, czy odmienna ocena dowodów, zalaczonych do wniosku
rentowego, przeprowadzona przez organ rentowy po uprawomocnieniu sie
decyzji o przyznaniu emerytury (renty), moze stanowic przeslanke do
wznowienia postepowania w celu ustalenia prawa do tego swiadczenia na
podstawie art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych318.
W dniu 5 czerwca 2003 r. Sad Najwyzszy – Izba Pracy, Ubezpieczen
Spolecznych i Spraw Publicznych w skladzie siedmiu sedziów podjal
uchwale, ze odmienna ocena dowodów zalaczonych do wniosku o
emeryture

lub

uprawomocnieniu

rente,
sie

przeprowadzone
decyzji

przez

przyznajacej

organ

rentowy

swiadczenie,

nie

po
jest

okolicznoscia uzasadniajaca wszczecie z urzedu postepowania o ponowne
ustalenie prawa do swiadczen na podstawie art. 114 ust. 1 ustawy o
emeryturach i rentach z FUS 319. W uzasadnieniu uchwaly Sad Najwyzszy
stwierdzil w szczególnosci, iz nie ma uzasadnienia poglad, ze mozliwa
jest, z powolaniem sie na art. 114 ust. 1 ustawy, zmiana decyzji organu
rentowego przyznajacej prawo do swiadczenia jedynie dlatego, ze obecnie
inaczej ocenia sie zebrany w poprzednim postepowaniu i juz poprzednio
oceniony material dowodowy. Nal ezy wykluczyc w szczególnosci, ze
podstawa tego wznowienia postepowania moze byc opinia lekarza
orzecznika ZUS sprowadzajaca sie do innej niz dotychczas oceny stanu
zdrowia dokonanej wczesniej prawomocnym orzeczeniem komisji do
spraw inwalidztwa i zatrudni enia, co do którego nie wniesiono odwolania
ani nie podniesiono w trybie nadzoru zarzutu wadliwosci. Nie stanowi to

316 Dz.U. Nr 28, poz. 149 ze zm.
317 RPO-413442-III/02 z dnia 18.03.2003 r.
318 Dz.U. Nr 162, poz. 1118 ze zm., dalej zwana jako „ustawa o emeryturach i rentach z

FUS”.
319 Sygn. III UZP 5/03; OSNAP 2003 r. Nr 18, poz. 44.

- 107 bowiem okolicznosci, o jakich mowa w tym przepisie i w konsekwencji
nie upowaznia organu rentowego do ponownego rozpoznania uprawnien i
wydania z urzedu decyzji pozbawiajacej nabytego prawa do renty.
Obowiazujace w tym zakresie przepisy zezwalaja na ponowna ocene
prawa do swiadczenia (emerytury) tylko w przypadku przedlozenia
nowych dowodów lub ujawnienia okolicznosci, istniejacych przed
wydaniem decyzji, które maja wplyw na prawo do swiadczen. Stanowisko
to nalezy uzupelnic o stwierdzenie wywodzone z tresci przepisu art. 114
ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, ze winny byc to
okolicznosci

nieznane

organowi

rentowemu,

ale

istniejace

pr zed

wydaniem decyzji, trafnie bowiem zauwazono we wniosku Rzecznika, ze
z

uzytego

w

tym

przepisie

okreslenia

„ujawniono”

wynika,

ze

niewatpliwie chodzi w nim o okolicznosci nieznane organowi w chwili
orzekania o prawie do swiadczenia.
Powyzsza uchwala Sadu Najwyzszego nie wplynela na zmiane zasad
postepowania organów rentowych, w tym Oddzialu ZUS w Rzeszowie,
które kontynuowaly dotychczasowa praktyke ponownego ustalania prawa
do wczesniejszej emerytury. W ocenie sadów w okolicznosciach takiej
sprawy nie moze znalezc zastosowania uchwala Sadu Najwyzszego z dnia
5 czerwca 2003 r., poniewaz wydanie zaskarzonej decyzji wznawiajacej
postepowanie w sprawie uprawnien do wczesniejszej emerytury nie
ograniczylo sie do odmiennej oceny zaswiadczenia lekarskiego o stanie
zdrowia dziecka, ale poprzedzone zostalo pelnym postepowaniem
wyjasniajacym, w trakcie którego ujawnione zostaly nieznane dotad
organowi rentowemu dowody, czyli dokumentacja z leczenia dziecka.
Analiza zapadlych w tej sprawie wyroków sadów drugiej instancji
wskazala na wystepowanie w tych sprawach istotnego zagadnienia
prawnego, które w ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich stanowi
okolicznosc uzasadniajaca skierowanie kasacji do rozpoznania przez Sad
Najwyzszy 320. W szczególnosci chodzi o rozstrzygniecie, czy istnieje
mozliwosc wszczecia z urzedu postepowania o ponowne ustalenie prawa
do wczesniejszej emerytury na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika
ZUS wynikajacego z analizy dokumentacji lekarskiej z przebiegu leczenia
320 RPO-453968-III/03 z dnia 27.11.2003 r. i RPO-454064-III/03 z dnia 2.12.2003 r.

- 108 dziecka w sytuacji, gdy przy ustalaniu prawa do tego swiadczenia organ
rentowy nie zakwestionowal wydanego przez poradnie specjalistyczna lub
oddzial sprawujacy opieke medyczna zaswiadczenia o stanie zdrowia
dziecka

(które

nie

ukonczylo

16

roku

zycia),

uzasadniajacego

wczesniejsze przejscie na emeryture. W kasacjach tych Rzecznik
podkreslil, ze obowiazujace prawo gwarantuje trwalosc decyzji wydanych
przez organy rentowe, w szczególnosci zas tych decyzji, na podstawie
których strona nabyla prawo. Nie ulega zas watpliwosci, iz do katalogu
takich

decyzji

naleza

decyzje

ustalajace

prawo

do

swiadczenia

emerytalnego. Gwarancje owe sa zwiazane z wywiedziona z art. 2
Konstytucji zasada ochrony praw nabytych. Zgodnie z ustalonym
orzecznictwem Trybunalu Konstytucyjnego w sferze praw emerytalnorentowyc h, zasada ochrony praw nabytych objete sa zarówno prawa
nabyte w drodze skonkretyzowanych decyzji przyznajacych swiadczenia,
jak i prawa nabyte in abstracto zgodnie z ustawa przed zgloszeniem
wniosku o ich przyznanie. Natomiast w przypadku ekspektatyw praw
podmiotowych ochrona ogranicza sie do ekspektatyw maksymalnie
uksztaltowanych

tj.

takich,

które

spelniaja

zasadniczo

wszystkie

przeslanki ustawowe nabycia pod rzadami danej ustawy 321. W swietle
orzecznictwa Trybunalu Konstytucyjnego zasada ochrony praw nabytych
zapewnia szczególnie intensywna ochrone prawom do swiadczen z
ubezpieczen spolecznych, a zwlaszcza praw emerytalno-rentowych.
Odnoszac powyzsze uwagi do tresci art. 114 ust. 1 ustawy o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych nalezy stwierdzic, iz jego
przepisy stanowia dla organu rentowego podstawe do ingerencji w sfere
ochrony praw nabytych. Jednakze jest to mozliwe wylacznie w sytuacjach
wskazanych w tych przepisach. Wniosek o wznowienie postepowania w
trybie art. 114 ust.1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczen Spolecznych nie moze sluzyc naprawieniu uchybien organu
rentowego. Zaswiadczenie lekarskie wzbudzajace watpliwosci co do stanu
zdrowia dziecka, uzasadniajacego prawo do wczesniejszej emerytury

321 Por. np. orzeczenie z 11.02.1992 r., K. 14/91, OTK 1992 r. cz. I, s. 128, wyrok

z 23.11.1998 r., SK. 7/98, OTK ZU 1998 Nr 7, poz. 114, s. 627-628, wyrok
z 22.06.1999 r., K. 5/99, OTK ZU 1999 Nr 5, poz. 100, s. 536

- 109 nalezalo zatem oce nic wraz z dokumentacja lekarska, która pozostawala w
przychodni w chwili wydania decyzji przyznajacej prawo do swiadczenia.
Wniosek o wznowienie postepowania zmierzajacy w istocie rzeczy
do naprawienia uchybienia organu rentowego nie moze prowadzic do
osl abienia ochrony ubezpieczonych, którzy nabyli uprawnienia do
swiadczenia w dobrej wierze. W pelni zasadny jest poglad Sadu
Najwyzszego, wyrazony w wyroku z dnia 5 pazdziernika 1994 r.322, ze
„zasade ochrony osób, które nabyly prawa w dobrej wierze nalezy
rozumiec równiez w ten sposób, iz uchybienia organu administracji nie
moga powodowac ujemnych nastepstw dla obywatela dzialajacego w
dobrej wierze”323. Podzielic nalezy stanowisko Sadu Najwyzszego, ze
„wczesniejsze emerytury z tytulu opieki nad dziecmi wymagajacymi stalej
opieki oraz pielegnacji lub pomocy w czynnosciach samoobslugowych, sa
swiadczeniami szczególnymi i stanowia odstepstwo od ogólnych zasad
nabywania prawa do emerytury. Ich szczególny charakter uzasadnia scisla
interpretacje przeslanek nabycia pr awa do tego swiadczenia oraz jego
utraty” 324. Tym bardziej kluczowe w sprawie jest rozstrzygniecie istoty
sporu w niniejszej sprawie, który nie dotyczy oceny, czy stan zdrowia
dziecka uzasadnia prawo do wczesniejszej emerytury, lecz mozliwosci
wznowienia z urzedu w niniejszej sprawie postepowania przed organem
rentowym o ponowne ustalenie prawa do wczesniejszej emerytury na
podstawie art. 114 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. W ocenie
Rzecznika Praw Obywatelskich sprzeczne z konstytucyjna zasada pa nstwa
prawnego byloby przyjecie zasady dopuszczajacej mozliwosc wznowienia
z urzedu postepowania przed organem rentowym po uprawomocnieniu sie
decyzji w sytuacjach, w których okazalo sie, ze przedlozone dowody nie
dawaly podstaw do ustalenia prawa do emerytury. Przerzucanie wylacznie
na

swiadczeniobiorców

postepowania

decyzji,

skutków

uchylenia

uprawniajacych

do

w

wyniku

pobierania

wznowienia
wczesniejszej

emerytury, bez przewidzenia prawa do wynagrodzenia szkody, moze

322 Sygn. III ARN 46/96.
323 Sygn. OSNAPiUS 1995 r., Nr 5, poz. 58.
324 Tak w uchwale Sadu Najwyzszego z dnia 26.11.2002 r., sygn. III UZP 9/02, OSNAP

2003 r., Nr 12, poz. 296.
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Konstytucji.
b.

Prawo do emerytury osób uznanych za zdolne do pracy po
dluzszym okresie pobierania renty

W trakcie bezposrednich spotkan z udzialem Rzecznika coraz
czesciej

sygnalizowany

jest

problem

braku

stazu

ubezpieczenia

niezbednego do uzyskania uprawnien do emerytury przez osoby, które po
dluzszym okresie pobierania swiadczenia rentowego zostaly uznane za
zdolne do pracy. Aktualna sytuacja na rynku pracy, a takze dluga przerwa
w wykonywaniu pracy, nie stwarzaja taki m osobom zbyt duzych
mozliwosci na podjecie dzialalnosci zarobkowej. Moze to prowadzic do
sytuacji, ze osoby takie nie nabeda prawa do emerytury, poniewaz nie
spelnia kryterium stazu ubezpieczenia.
Brak

odpowiednich

przedstawienie

skali

danych

zjawiska,

ale

nie

pozwala

mozna

na

zasadnie

precyzyjne
zakladac,

ze

przedstawiony problem dotyczy znacznej grupy osób, które na poczatku
lat 90. utracily zatrudnienie w regionach, dotknietych obecnie wysokim
bezrobociem. Dotyczy to w szczególnosci osób urodzonych prze d dniem 1
stycznia 1949 r., którym przysluguje emerytura po spelnieniu lacznie
dwóch

warunków,

a

mianowicie

osiagniecie

wieku

emerytalnego

wynoszacego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla
mezczyzn

i

posiadania

odpowiedniego

stazu

ubezpieczeniowego.

Minimalnym stazem ubezpieczeniowym jest 15 i 20 lat okresów
skladkowych i nieskladkowych. W tym jednak wypadku kwota emerytury
nie jest podwyzszana do kwoty gwarantowanej (ustalonej w art. 85 ustawy
o emeryturach i rentach z FUS). Mozna zatem pr zyjac, ze podstawowym
stazem emerytalnym jest posiadanie 20 i 25 lat okresów skladkowych i
nieskladkowych, poniewaz stanowi on przeslanke uprawniajaca do
podwyzszenia emerytury do kwoty najnizszej emerytury (art. 54 ustawy).
W polowie czerwca 2003 r. Rzecznik spotkal sie w Walbrzychu z
liczna grupa górników, którzy utracili prawo do renty z tytulu
niezdolnosci do pracy, pobieranej czesto w zwiazku z wypadkiem przy
pracy lub choroba zawodowa. Osoby te legitymuja sie relatywnie dlugim
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uzyskaly na poczatku lat 90. Przejscie na rente, w szczególnosci
pobieranej

z

tytulu

choroby

zawodowej,

bylo

w

tamtym

czasie

rozwiazaniem korzystnym dla górników likwidowanych kopaln, poniewaz
nie bylo dla nich innych propozycji zatrudnienia ani pakietu socjalnego,
jaki wobec górników zastosowano w latach pózniejszych. Obecnie osoby
te utracily prawo do swiadczenia rentowego w zwiazku z uznaniem ich za
zdolne do pracy. Brak perspektyw na podjecie pracy w tym regionie
powoduje, ze osoby takie nie nabeda prawa do emerytury ze wzgledu na
brak posiadania odpowiedniego stazu ubezpieczeniowego.
Wystepujac w tej sprawie do Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spolecznej325 Rzecznik wskazal na koniecznosc wypracowania rozwiazan,
stwarzajacych takim osobom odpowiednie zabezpieczenie w zwiazku z
osiagnieciem wieku emerytalnego. Przede wszystkim osoby znajdujace sie
w

takiej

sytuacji

powinny

uzyskac

wsparcie

w

ramach

polityki

zatrudnienia, umozliwiajace uzupelnienie stazu ubezpieczeniowego do
niezbednego minimum, wymaganego przy ubieganiu sie o emeryture. W
odpowiedzi Minister stwierdzil, ze problem osób powyzej 50 roku zycia
zagrozonych dlugotrwalym bezrobociem stal sie przyczyna opracowania
specjalnego programu zatrudnienia. Podstawowymi zalozeniami tego
programu jest zwiekszenie ilosci osób aktywnych zawodowo powyzej 50
roku zycia. Nalezy zaznaczyc, ze Europejska Strategia Zatrudnienia takze
kladzie nacisk na doprowadzenie do sytuacji, aby w 2010 r. polowa ludzi
powyzej 54 roku zycia pracowala. Przystepujac do Unii akceptujemy te
Strategie. Zalozeniem opracowywanego projektu jest trwale zatrudnienie
w pierwszym roku jego realizacji minimum 2000 osób i po 10000 w
kazdym

nastepnym.

Podstawowym

warunkiem

ograniczajacym

sa

mozliwosci finansowe. Mozna realnie myslec o aktywizowaniu 100-150
tys.

osób

bezrobotnych.

Oprócz

istniejacych

klasycznych

form

zatrudnienia przewiduje sie w projekcie wykorzystanie innych mozliwosci
poprzez np. prace terminowa – czyli zatrudnienie w ramach zlecen agencji
pracy

czasowej,

uslugi

o

charakterze

pomocy

domowej,

firmy

samopomocowe, formy spóldzielcze wspierane przez wladze lokalne.
325 RPO-444178-III/03 z dnia 17.07.2003 r.
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Prawo do renty z tytulu niezdolnosci do pracy

Okres pobierania zasilku przedemerytalnego
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wplynelo pismo powiatowego
biura Zarzadu Regionu NSZZ „Solidarnosc", dotyczace luki prawnej w
przepisach emerytalno-rentowych, przedstawionej na tle jednej ze spraw
indywidualnych.

Osoba,

której

przyznano

prawo

do

zasilku

przedemerytalnego w wysokosci 120% kwoty zasilku dla bezrobotnych,
zostala nastepnie orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS uznana za
calkowicie niezdolna do pracy i do samodzielnej egzystencji. Osobie tej
organ rentowy odmówil przyznania prawa renty z tytulu niezdolnosci do
pracy z uwagi na brak spelnienia warunku okreslonego w art. 57 pkt 3
ustawy emeryturach i rentach z FUS, poniewaz niezdolnosc do pracy
powstala po uplywie 18 miesiecy od ustania zatrudnienia. W zwiazku z
orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS powiatowy urzad pracy wydal z
kolei decyzje o utracie prawa do zasilku przedemerytalnego. Stosownie
bowiem do art. 37n ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu
i przeciwdzialaniu bezrobociu326 prawo do tego swiadczenia ustaje z
dniem, w którym osoba uprawniona przestala spelniac warunki okreslone
w art. 2 ust. 1 pkt 2 powolanej ustawy. Obecnie osoba ta po
przepracowaniu 39 lat 6 miesiecy i 6 dni, bedac calkowicie niezdolna do
pracy i do samodzielnej egzystencji, pozostala bez srodków do zycia.
Przedstawiajac te sprawe Ministrowi Gospodarki, Pracy i Polityki
Spolecznej

Rzecznik

stanowiska 327.

Po

Praw

uzyskaniu

Obywatelskich
informacji

o

poprosil
przyznaniu

o

zajecie

tej

osobie

swiadczenia rentowego w trybie wyjatkowym Rzecznik ponownie zwrócil
sie do Ministra Gospodarki, Pracy i Polit yki Spolecznej328, zwracajac
uwage na brzmienie art. 57 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS,
uniemozliwiajace

potraktowanie

przedemerytalnego

w

okresu

ubezpieczeniach

pobierania

spolecznych

jako

zasilku
okresu

ochronnego. Rzecznik podkreslil istnienie luki prawnej w przepisach,

326 Dz.U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56 ze zm.
327 RPO-425834-III/02 z dnia 8.01.2003 r.
328 RPO-426340-III/02 z dnia 14.03.2003 r.

- 113 która skutkuje tym, ze osoby uznane za niezdolne do pracy w czasie
pobierania zasilku przedemerytalnego, przypadajacym po 18 miesiacach
od ustania ubezpieczenia, nie nabywaja prawa do renty z tytulu
niezdolnosci do pracy. Niezbe dne jest zatem podjecie odpowiedniej
inicjatywy ustawodawczej. W odpowiedzi w sprawie zmiany brzmienia
art. 57 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS Minister podzielil ten
poglad. Jednoczesnie poinformowal, ze trwaja prace nad rzadowym
projektem

ustawy

wprowadzenie

w

o

rencie

ustawie

socjalnej,

o

który

emeryturach

i

w

art.

rentach

25
z

zaklada
Funduszu

Ubezpieczen Spolecznych przepisu stanowiacego, ze od osoby uznanej za
niezdolna do pracy, która udowodni okres skladkowy i nieskladkowy
wynoszacy co naj mniej 20 lat w przypadku kobiety i 25 lat w przypadku
mezczyzny, nie wymaga sie, aby niezdolnosc do pracy powstala w czasie
lub przed uplywem 18 miesiecy od ustania ubezpieczenia. Projekt
przewiduje wejscie w zycie ustawy z dniem l sierpnia 2004 r.
Okres pobierania gwarantowanego zasilku okresowego
Kolejny problem dotyczyl skutków zmiany zasad oplacania skladek
na ubezpieczenie spoleczne za osoby pobierajace gwarantowany zasilek
okresowy. Do konca 1999 roku okres pobierania gwarantowanego zasilku
okresowe go traktowany byl w ubezpieczeniach spolecznych jako okres
skladkowy. Wynikalo to z brzmienia art. 31b ust. 2 pkt b ustawy z dnia 29
listopada 1990 r. o pomocy spolecznej 329, w swietle którego przez okres
pobierania gwarantowanego zasilku okresowego oplacana byla za takiego
swiadczeniobiorce

skladka

na

ubezpieczenie

spoleczne.

Z

dniem

1 stycznia 2000 r. dokonano przepisami ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o
zmianie ustawy o pomocy spolecznej oraz ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych330 nowelizacji stanu prawnego w
tym zakresie. Zmiana polegala na tym, ze ograniczono zakres podmiotowy
osób, za które oplacana jest skladka na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe. Z prawa do tego swiadczenia z systemu pomocy spolecznej

329 Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 ze zm.
330 Dz.U. Nr 19, poz. 238.
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które legitymuja sie w przypadku kobiet 20-letnim, a w przypadku
mezczyzn

25-letnim

okresem

ubezpieczenia

(skladkowym

i

nieskladkowym). W ocenie Rzecznika taka regulacja doprowadzila do
powstania luki w prawie, w konsekwencji której naruszone zostaly
konstytucyjne zasady równego i sprawiedliwego traktowania osób
pobierajacych gwarantowane zasilki okresowe w zakresie prawa do renty
z tytulu niezdolnosci do pracy. Rzecznik zwrócil sie do Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej 331 o zajecie stanowiska w tej
sprawie. W odpowiedzi Minister stwierdzil na wstepie, ze panstwo musi
miec mozliwosc realizowania swej polityki spolecznej poprzez stosowanie
róznych form, z uwzglednieniem zarówno sytuacji materialnej osó b
pozbawionych pracy, jak i sytuacji na rynku pracy, czy tez mozliwosci
finansowych panstwa. Na jedna z takich form skladaja sie swiadczenia
przewidziane w przepisach ustawy o pomocy spolecznej. Przepis art. 2
ust. 3 tej ustawy stanowi, ze rodzaj, forma i rozmiar swiadczenia powinny
byc odpowiednie do okolicznosci uzasadniajacych udzielenie pomocy.
Swiadczenie

pomocy

spolecznej

w

formie

oplacenia

skladki

na

ubezpieczenie emerytalne i rentowe ma w odniesieniu do ubezpieczenia
czy zaopatrzenia spolecznego jedynie charakter uzupelniajacy. Zgodnie z
art. 31b ust. 6 pkt 2 – nie oplaca sie skladki na ubezpieczenie emerytalne i
rentowe

za

osoby

pobierajace

gwarantowany

zasilek

okresowy,

legitymujace sie w przypadku kobiet 20 -letnim, a w przypadku mezczyzn
25-letnim okresem skladkowym i nieskladkowym, gdyz jest to wymagany
przez

przepisy

ustawy

o

emeryturach

i

rentach

z

FUS

okres

ubezpieczenia, umozliwiajacy nabycie w przyszlosci, po osiagnieciu
wieku emerytalnego, prawa do emerytury. Niezbedne bylo jednak
uregulowanie prawa do zabezpieczenia spolecznego osób uznanych

za

niezdolne do pracy w czasie pobierania gwarantowanego zasilku
okresowego, przypadajacym po 18 miesiacach od ustania ubezpieczenia,
którego to okresu nie uwzgledniono wsród wymienionych w ust. 3 art. 57
ustawy o emeryturach i rentach z FUS okresów skladkowych i
nieskladkowych. Z tego tez wzgledu w rzadowym projekcie ustawy o
331 RPO-438770-III/03 z dnia 24.06.2003 r.
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rentach z FUS przepisu stanowiacego, ze od osoby uznanej za niezdolna
do pracy, która udowodni okres skladkowy i nieskladkowy wynoszacy co
najmniej 20 lat w przypadku kobiety i 25 lat w przypadku mezczyzny, nie
wymaga sie, aby niezdolnosc do pracy powstala w czasie lub przed
uplywem 18 miesiecy od ustania ubezpieczenia (niektórych okresów
uznanych za skladkowe lub okresów nieskladkowych). Dokonana zmiana
ureguluje sytuacje wszystkich osób (a wiec równiez osób pobierajacych
gwarantowany zasilek okresowy) niezdolnych do pracy, posiadajacych
odpowiednio dlugi staz ubezpieczeniowy, które z chwila osiagniecia
wieku emerytalnego beda mialy prawo do emerytury, a tym samym
wypelni

luke

prawna,

zgodnie

z

wnioskiem

Rzecznika

Praw

Obywatelskich332.
Osoby niepelnosprawne od dziecinstwa
Rzecznik Praw Obywatelskich z zadowolenie m przyjal informacje o
podjeciu

prac

zmierzajacych

do

wprowadzenia

dwuinstancyjnego

postepowania orzeczniczo-lekarskiego. Wystepujac 333 w tej sprawie do
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej przypomnial, ze postulat
wprowadzenia dwuinstancyjnego trybu orzekania o niezdolnosci do pracy
w toku postepowania prowadzonego przez organ rentowy byl wielokrotnie
zglaszany, ostatnio w dniu 10 marca 2003 r., podczas posiedzenia Komisji
Polityki Spolecznej i Rodziny Sejmu. W zwiazku z podjeciem prac nad
nowelizacja przepisów emerytalno-rentowych Rzecznik powrócil do
zasygnalizowania

niektórych

problemów,

które

powinny

znalezc

odpowiednie rozwiazanie w ramach tej inicjatywy ustawodawczej.
Dotyczy to przede wszystkim sygnalizowanego juz wczesniej braku
regulacji w zakresie prawa do renty z tytulu niezdolnosci do pracy osób, u
których inwalidztwo powstalo przed 18 rokiem zycia334. Osoby z
calkowita niezdolnoscia do pracy, która powstala z powodu inwalidztwa

332 Art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 27.06.2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. Nr 135, poz. 1268);

obowiazuje z dniem 1.10.2003 r.
333 RPO-395515-III/01 z dnia 24.09.2003 r.
334 RPO-395515-III/01 z dnia 3.06.2003 r.
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spelnieniu jednego warunku, a mianowicie po osiagnieciu odpowiedniego
stazu ubezpieczenia (taka regulacja obowiazywala pod rzadami przepisów
ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników z 1982 r.). Grupa ta
obecnie posiada prawo do renty socjalnej i bez wprowadzenia szczególnej
regulacji, o której mowa wyzej, pomimo znacznego wkladu w tworzenie
funduszu rentowego z tytulu oplacania skladki ubezpieczeniowej nie
nabedzie prawa do swiadczenia rentowego z ubezpieczenia spolecznego z
uwagi na brak mozliwosci spelnienia warunku, aby niezdolnosc do pracy
powstala w okresie zatrudnienia (ubezpieczenia). W opinii Rzecznika
niezbedne jest takze uregulowanie prawa do zabezpieczenia spolecznego
osób z czesciowa niezdolnoscia do pracy z powodu inwalidztwa
powstal ego przed ukonczeniem 18 roku zycia. Osobom takim nie
przysluguje renta socjalna z pomocy spolecznej. Podjecie przez takie
osoby dzialalnosci zarobkowej, polaczonej z obowiazkiem ubezpieczenia,
nie stwarza podstaw do ubiegania sie o rente w wypadku niepogo rszenia
stanu zdrowia w okresie ubezpieczenia, albo nie pózniej niz w ciagu 18
miesiecy od ustania tego okresu. Jak wynika z orzecznictwa pogorszenie
stanu zdrowia musi przy tym wystapic w stopniu uniemozliwiajacym
wykonywanie pracy w dotychczasowym ograni czonym zakresie. W innym
wypadku taka osoba pozostanie – pomimo posiadania odpowiedniego
stazu ubezpieczenia – bez prawa do renty z tytulu niezdolnosci do pracy.
Ocena niezdolnosci do pracy w ubezpieczeniach spolecznych oraz
w prawie pracy
Coraz czesciej przedmiotem kierowanych do Rzecznika Praw
Obywatelskich skarg staja sie rozbieznosci w ocenie zdolnosci do pracy,
powstale w toku orzekania dla celów rentowych oraz na podstawie art.
229 Kodeksu pracy.
Przepis ten stanowi, ze osoba przyjmowana do pracy po dlega
wstepnym badaniom lekarskim, zas pracownik podlega okresowym,
ewentualnie w razie niezdolnosci do pracy trwajacej powyzej 30 dni
spowodowanej choroba, takze kontrolnym badaniom lekarskim (tzw.
badania profilaktyczne). Szczególowe zasady przeprowadzania badan
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i Opieki Spolecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania
badan lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celów
przewidzianych w Kodeksie pracy335. Celem tych badan jest stwierdzenie
braku

przeciwwskazan

zdrowotnych

do

wykonywania

pracy

na

konkretnym, wskazanym przez pracodawce stanowisku pracy, a w
przypadku orzecznictwa dla celów rentowych ocena zdolnosci do pracy
zarobkowej zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami. Taka regulacja prawna
nie wyklucza jednak sytuacji konfliktowych, w których osoba zdolna do
pracy na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS nie moze podjac
zatrudnienia z uwagi na negatywny wynik badania przeprowadzonego
przez lekarza medycyny pracy. Wydaje sie takze, ze w sprzecznosci z
przepisami Kodeksu pracy pozostaje przepis art. 59 ust. 8 ustawy z dnia
25 czerwca 1999 r. o swiadczeniach pienieznych z ubezpieczenia
spolecznego w razie choroby i macierzynstwa 336, nakazujacy traktowac
wystawione przez lekarza orzecznika ZUS zaswiadczenie okreslajace
wczesniejsza

date

ustania

niezdolnosci

do

pracy

na

równi

z

zaswiadczeniem wydanym w mysl art. 229 § 4 Kodeksu pracy. Przepis ten
nakazuje bowiem pracodawcy dopuszczenie pracownika do pracy na
podstawie

aktualnego

orzeczenia

lekarskiego

stwierdzajacego

brak

przeciwwskazan do pracy na okreslonym stanowisku.
Zródlem skarg jest takze przepis art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu
osób niepelnosprawnych337, nakazujacy równe traktowanie orzeczenia
lekarza orzecznika ZUS o calkowitej niezdolnosci do pracy z orzeczeniem
o znacznym stopniu niepelnosprawnosci. Orzeczenie takie nie wyklucza
mozliwosci zatrudnienia takiej osoby u pracodawcy niezapewniajacego
warunków pracy chronionej. Tutaj równiez mamy do czynienia z
konfliktem pomiedzy wskazaniem o braku zdolnosci do pracy zarobkowej,
zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami a brakiem pr zeciwwskazan
zdrowotnych do podjecia pracy na konkretnym stanowisku pracy.
335 Dz.U. Nr 69, poz. 332 ze zm.
336 Dz.U. Nr 60, poz.636 ze zm.
337 Dz.U. Nr 123, poz. 776 ze zm.
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równiez podczas obrad I Kongresu Polskiego Towarzystwa Lekarzy
Orzeczników, który odbyl sie w Lodzi w dniach 15 i 16 wrzesnia 2003 r.
Ponadto w nawiazaniu do wniosku w sprawie uregulowania problemu
braku uprawnien do emerytury osób, które po dluzszym okresie
pobierania renty zostaly uznane za zdolne do pracy338 Rzecznik wniósl o
wprowadzenie

regulacji

prawnej,

umozliwiajacej

zaliczenie

okresu

pobierania renty do stazu ubezpieczeniowego w zakresie niezbednym do
przyznania emerytury. Rzecznik Praw Obywatelskich oczekuje na
stanowisko Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej.
d.

Wymiar emerytury lub renty

Brak dokumentacji placowej
Stworzenie mozliwosci ustalania podstawy emerytury lub renty z
dowolnie wybranych lat z calego okresu podlegania ubezpieczeniu bylo w
okresie poprzedzajacym wprowadzenie nowego systemu emerytalnego
przedmiotem

licznych

wniosków

indywidualnych

i

wystapien

o

charakterze zbiorowym, kierowanych do Parlamentu i Rzadu oraz do
Rzecznika Praw Obywatelskich. Nie ulega przy tym watpliwosci, ze
tworzac taka regulacje miano jednak swiadomosc, ze obowiazujace do
1990 r. przepisy prawne nie przewidywaly obo wiazku przechowywania
dokumentacji placowej przez okres niezbedny do ustalania wysokosci
swiadczen emerytalno-rentowych na przewidzianych dopiero w 1998 r.
zasadach okreslonych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS.
Brak

dokumentacji

placowej,

umozliwiaj acej

ustalenie

lub

przeliczenie wysokosci emerytury lub renty zgodnie z obowiazujacymi od
dnia 1 stycznia 1999 r. nowymi zasadami – jest przedmiotem licznych
skarg, kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich. Podnoszone w
skargach problemy dotycza nastepujacych sytuacji:
− pobierania emerytury lub renty w najnizszej wysokosci wobec
niemozliwosci

ustalenia

podstawy

dokumentów,
338 RPO-444178-III/02 z dnia 17.07.2003 r.

wymiaru

z

powodu

braku

- 119 − przyjmowania

tzw.

miejsc

zerowych

przy

ustalaniu

podstawy

emerytury lub renty z kolejnych od 3 do 10 lat w zal eznosci od roku
przyznania swiadczenia na podstawie poprzednio obowiazujacych
przepisów,

wybranych

z

ostatnich

20

lat

kalendarzowych

poprzedzajacych rok zgloszenia wniosku o przyznanie swiadczenia,
− braku mozliwosci skorzystania przez osoby pobierajace swiadczenia z
juz wybranych lat z mozliwosci wskazania podstawy emerytury lub
renty z innych okresów ubezpieczenia z 20 lat kalendarzowych
poprzedzajacych rok zgloszenia wniosku o przyznanie swiadczenia,
wybranych z calego okresu ubezpieczenia.
Skarzacy podkreslaja, ze pomimo dolozenia wszelkich staran nie sa
w stanie przedlozyc brakujacej dokumentacji i z tego tytulu sa pozbawieni
mozliwosci uzyskania wyzszego swiadczenia. W obecnej regulacji
prawnej ciezar dowodu wysokosci uzyskiwanych zarobków obciaza
wylacznie ubezpieczonych, a brak dokumentacji placowej z niektórych lat
z okresu ubezpieczenia, uniemozliwia organowi rentowemu podjecie
decyzji w sprawie ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty nawet
wtedy, gdy udowodniony okres zatrudnienia mial miejsce w dawnym
uspolecznionym zakladzie pracy i dotyczyl pelnego etatu, choc mozliwe i
uzasadnione byloby przyjecie jako podstawy wymiaru skladek kwoty nie
nizszej

niz

wysokosc

najnizszego

wynagrodzenia

pracowników

uspolecznionych zakladów pracy w danym roku czy latach.
Brak uregulowania instytucji tzw. zastepczego wynagrodzenia
(zastepczej podstawy wymiaru skladki na ubezpieczenie spoleczne) w
wysokosci najnizszego wynagrodzenia w odniesieniu do pracowników
zatrudnionych w pelnym wymiarze czasu pracy za okresy ubezpieczenia,
w których nie mozna wskazac faktycznej podstawy wymiaru skladek na
ubezpieczenie spoleczne z uwagi na brak dokumentacji potwierdzajacej
osiagniete wynagrodzenie powoduje, ze taki stan prawny pozostaje – w
ocenie Rzecznika – w sprzecznosci z wynikajacymi z art. 2 Konstytucji
zasadami sprawiedliwosci spolecznej, a takze z zasada zaufania do
panstwa i stanowionego przez nie prawa. W zwiazku z tym Rzecznik
wystapil do Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z
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Funduszu

Ubezpieczen

Spolecznych,

polegajaca

na

wprowadzeniu

najnizszego wynagrodzenia jako zastepczej podstawy wymiaru skladek na
ubezpieczenie spoleczne za takie lata z okresu 20 dowolnych lat
zatrudnienia w pelnym wymiarze czasu pracy, za które zainteresowany nie
jest w stanie przedlozyc dokumentów o wysokosci wynagrodzenia. W
odpowiedzi Minister zwrócil uwage na szeroki zakres podmiotowy
proponowanego rozwiazania, które dotyczyloby tych wszystkich osób,
które z powo du nieudokumentowania wysokosci zarobków osiaganych w
okresie pracy zawodowej nie maja ustalonej podstawy wymiaru emerytury
i rent, jak tez osób, które przy ustalaniu podstawy wymiaru mialy tzw.
„miejsca zerowe”. Minister przedstawil wyliczone przez ZUS skutki
finansowe proponowanego rozwiazania oraz stwierdzil w konkluzji, ze z
uwagi na kondycje finansowa panstwa jak i funduszu ubezpieczen
spolecznych

rozwazanie

nowelizacji

ustawy

emerytalnej

w

proponowanym kierunku nie jest mozliwe. Rzecznik podjal prace nad
zbadaniem mozliwosci postawienia zarzutu niekonstytucyjnosci przepisów
ustawy o emeryturach i rentach z FUS, które nie przewiduja mozliwosci
uwzglednienia przypadków, w których z uwagi na brak dokumentacji
potwierdzajacej osiagniete wynagrodzenie, podstawe wymiaru emerytury
lub renty dla pracowników zatrudnionych w pelnym wymiarze czasu
pracy ustala sie na podstawie najnizszego wynagrodzenia. Niezaleznie od
tego Rzecznik, dzialajac na podstawie § 128 ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Sprawiedliwosci z dnia 19 listopada 1987 r. – Regulaminu
wewnetrznego

urzedowania

sadów

powszechnych340

wystapil

do

wszystkich prezesów sadów apelacyjnych z prosba o informacje, czy tego
rodzaju

sprawy

byly

przedmiotem

orzeczen.

Byc

moze

analiza

orzecznictwa sadowego stworzy mozl iwosci stwierdzenia rozbieznosci
uprawniajacych Rzecznika do zadania Sadowi Najwyzszemu pytania
prawnego.

339 RPO-410440-III/02 z dnia 13.03.2003 r.
340 Dz.U. Nr 38, poz. 218 ze zm.

- 121 Wysokosc emerytury osoby, która wczesniej pobierala rente
W oparciu o liczne skargi emerytów, którzy wczesniej pobierali renty
z tytulu niezdolnosc i do pracy Rzecznik podjal problem zasad ustalania
wysokosci ich swiadczen. Skarzacy podnosili, ze w tym przypadku
Oddzialy ZUS przy ustalaniu wysokosci emerytur przyjmuja do ustalenia
skladnika emerytury wynoszacego 24% kwoty bazowej (tzw. czesci
socjalne j) – kwote bazowa przyjeta do ustalenia podstawy wymiaru renty,
a nie kwote bazowa obowiazujaca w dniu zgloszenia wniosku o
emeryture. Tego samego problemu dotycza takze skargi emerytów, którzy
wczesniej

pobierajac

swiadczenia

przedemerytalne

na

podstawie

przepisów o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu zglosili do
podstawy wymiaru emerytury podstawe wymiaru emeryture przyjeta do
ustalenia swiadczenia przedemerytalnego (art. 21 ust. 3 ustawy). Zdaniem
skarzacych do ustalenia skladnika emerytury wynoszacego 24% kwoty
bazowej powinna byc przyjeta kwota bazowa obowiazujaca w dacie
zgloszenia wniosku o emeryture, a nie – jak stosuja organy rentowe –
kwota bazowa przyjeta do ustalenia podstawy wymiaru emerytury
ustalonej dla celów ustalenia wysokosci swiadc zenia przedemerytalnego.
Oznacza to, ze Oddzialy ZUS nie zmienily zasad dzialania w tej sprawie
w zwiazku z uchwala Sadu Najwyzszego z dnia 29 pazdziernika 2002 r.341,
podjeta w skladzie trzech sedziów. Sad Najwyzszy w uchwale tej
stwierdzil, ze przy ustalaniu na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o
emeryturach i rentach z FUS wysokosci emerytury osoby, która miala
ustalone prawo do renty z tytulu niezdolnosci do pracy i która zada
przyjecia za podstawe wymiaru emerytury podstawy wymiaru renty (art.
21 ust. 1 pkt 1 tej ustawy), skladnik emerytury wynoszacy 24% kwoty
bazowej oblicza sie na podstawie kwoty bazowej obowiazujacej w dacie
zgloszenia

wniosku

o

emeryture”.

Zgodnie

z

ta

uchwala

Sadu

Najwyzszego w przypadku ustalania wysokosci emerytury, jezeli do
podstawy

wymiaru

zgloszono

podstawe

wymiaru

renty

z

tytulu

niezdolnosci do pracy (art. 21 ust. 1 pkt 1) nalezy przyjac do ustalenia
podstawy wymiaru emerytury kwote bazowa przyjeta do ustalenia
341 Sygn. III UPZ 7/02 (niepubl.).

- 122 podstawy wymiaru renty, a do ustalenia skladnika emerytury 24% kwoty
bazowej (tzw. czesci socjalnej) – kwote bazowa obowiazujaca w dacie
zgloszenia wniosku o emeryture. Tak wiec w przypadku ustalania
wysokosci emerytury wystepuja dwie rózne kwoty bazowe. Oddzialy ZUS
odmawiajac ustalenia wysokosci emerytury osoby, która miala wczesniej
ustalone prawo do renty z tytulu niezdolnosci do pracy i która zglosila do
podstawy wymiaru emerytury podstawe wymiaru renty (art. 21 ust. 1
pkt 1), z uwzglednieniem powyzszej uchwaly Sadu Najwyzszego stoja na
stanowisku, ze uchwala ta podjeta zostala w konkretnej sprawie i nie ma
mocy wiazacej dla Zakladu Ubezpieczen Spolecznych, ani dla sadów w
innych sprawach.
Zdaniem Rzecznika w kwestii róznic interpretacyjnych miedzy
organami administracji publicznej a sadami nie moze budzic watpliwosci
prymat

wykladni

sadowej.

Problem

ten

analizowal

Trybunal

Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 27 listopada 1997 r.342,
stwierdzajac, ze zgodnie z art. 175 ust. 1 Konstytucji wymiar
sprawiedliwosci w Rzeczypospolitej Polskiej sprawuja: Sad Najwyzszy,
sady powszechne i sady szczególne. Art. 178 stanowi zas, iz sedziowie w
sprawowaniu swojego urzedu sa niezawisli i podlegaja tylko Konstytucji i
ustawom. Takie usytuowanie sadownictwa w konstytucyjnym ustroju
Rzeczypospolitej Polskiej z równoczesnym przyjeciem konstytucyjnego
prawa kazdego obywatela do niezawislego sadu, jednoznacznie wskazuje,
iz ostatecznym arbitrem pomiedzy obywatelem a organami administracji
publicznej

w

sporach

wyniklych

na

tle

róznej

interpretacji

obowiazujacych przepisów prawa sa sady. W tym kontekscie za bledna
nalezy uznac teze o mozliwosci róznic interpretacyjnych pomiedzy
poszczególnymi organami administracji publicznej a sadami. Odmowa
podporzadkowania sie przez organy administracji orzeczeniom sadów
powszechnych i nierespektowanie wydawanych w konkretnych sprawach
wyroków,

stanowi

drastyczne

pogwalcenie

podstawowych

zasad

praworzadnosci obowiazujacych w panstwie prawa 343. Biorac powyzsze
pod uwage Rzecznik zwrócil sie do Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki

342 Sygn. U. 11/97.
343 OTK ZU Nr 5- 6/1997, poz. 67.

- 123 Spolecznej344 z prosba o rozwazenie mozliwosci przyjecia przez organy
rentowe stanowiska prezentowanego w uchwale Sadu Najwyzszego z dnia
29 pazdziernika 2002 r.345, co pozwoliloby uniknac licznych postepowan
odwolawczych i zwiazanych z tym kosztów. W odpowiedzi Minister
poinformowal, ze po przeanalizowaniu powyzszego problemu, biorac pod
uwage wyniki kontroli FUS i Funduszu ZUS dokonanej przez NIK oraz
dotychczasowe koszty realizacji wyroków sadowych, w pismie z dnia 27
czerwca 2003 r. w skierowanym do Prezesa ZUS wyrazil zgode na
zalatwianie przez oddzialy ZUS wniosków w tej sprawie zgodnie z
uchwala Sadu Najwyzszego.
Zróznicowanie wysokosci emerytur i rent
W zwiazku z tym, ze Rzad odpowiedzial przedstawieniem w 2003 r.
projektu stopniowej likwidacji róznic w wysokosci emerytur i rent
powstalych na skutek zróznicowania kwot bazowych przyjmowanych do
ustalenia wysokosc swiadczen Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócil sie
do Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej 346 z prosba o
poinformowanie, na jakim etapie znajduja sie prace nad t ym projektem.
W odpowiedzi Minister podkreslil, ze likwidacja zróznicowania kwot
bazowych i przeliczenie swiadczen przyznanych przed 1999 r. od 100%
kwoty bazowej z momentu przyznania swiadczenia jest przedsiewzieciem
dosc kosztownym. Wedlug szacunków ZUS potrzeba przeznaczyc na to
przedsiewziecie ok. 4,6 mld zl w skali roku. Rzad zobowiazal sie, ze w
2003 r. zostanie opracowany program stopniowej likwidacji tego
zjawiska, jednak prognozowana sytuacja ekonomiczna nie pozwala na
rozpoczecie realizacji tego programu w roku przyszlym. Stad tez w
zalozeniach do budzetu na 2004 r. nie zarezerwowano srodków na ten cel.
Jednoczesnie Minister zwrócil uwage, ze zróznicowanie kwot bazowych
nie jest jedynym czynnikiem róznicujacym podstawe wymiaru emerytur i
rent, a takze ich wysokosc. Z danych ZUS - stan ze stycznia 2002 r. –
wynika, ze zróznicowanie wysokosci swiadczen w kolejnych latach zalezy
344 RPO-426944-III/02 z dnia 11.04.2003 r.
345 Sygn. III UPZ 7/02.
346 RPO-303514-III/99 z dnia 5.08.2003 r.

- 124 nie tylko od przyjetych do ustalania ich podstawy wymiaru kwot
bazowych, ale takze od formuly ustalania podstaw wymiaru dla osób,
które przeszly na emeryture lub rente przed wejsciem w zycie przepisów
ustawy z dnia 17 pazdziernika 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o
zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw347,
których podstawy wymiaru swiadczen ustalano w oparciu o zarobki z 12
ostatnich miesiecy lub z kolejnych 24 miesiecy z ostatnich 12 lat pracy
(obecnie przy ustalaniu podstaw wymiaru swiadczen od 100% kwoty
bazowej uwzglednia sie zarobki z 10 lub 20 lat). Z reguly osoby
przechodzace na emerytury korzystaly z tej pierwszej mozliwosci, z uwagi
na powszechne w tym czasie zjawisko: awansowania jak i nagradzania
przed przejsciem na emeryture przez pracodawce panstwowego, które
pozwalalo na uzyskanie wyzszej podstawy wymiaru swiadczenia. Z
powyzszych danych wynika, ze osoby, którym przyznano emerytury lub
renty przed 1991 r. (ustalajac podstawe wymiaru w oparciu o 93% kwote
bazowa), pobieraja swiadczenia w wysokosci porównywalnej do poziomu
swiadczen przyznanych w 1998 r., czyli od 98% kwoty bazowej. Oznacza
to, ze faktyczne róznice miedzy swiadczeniami ustalanymi od 100%
kwoty bazowej i 93% kwoty bazowej sa znacznie nizsze, niz by to
wynikalo z róznic miedzy przyjetymi kwotami bazowymi. Zmniejszenie
tych róznic jest konsekwencja ustalania podstawy wymiaru swiadczen
wczesniej przyznanych z okresu co najmniej dziesieciokrotnie krótszego,
niz to ma miejsce w przypadkach ustalania swiadczen od 100% kwoty
bazowej.
Ustalanie kapitalu poczatkowego
Do Rzecznika Praw Obywatelskich w dalszym ciagu naplywaja
skargi od osób, które w swietle obowiazujacych zasad ustalania kapitalu
poczatkowego, okreslonych przepisami ustawy o emeryturach i rentach z
FUS, beda mialy zanizona jego wysokosc ze wzgledu na nauke w szkole
wyzszej, odbywanie czynnej lub zastepczej sluzby wojskowej oraz
korzystanie z urlopu wychowawczego. Problem ten byl juz przedmiotem
347 Dz.U. Nr 104, poz. 450 ze zm.

- 125 wczesniejszych wystapien Rzecznika. W ostatniej z udzielonych przez
Ministra Pracy, Pracy i Polityki Spolecznej odpowiedzi 348 zawarta zostala
informacja, ze opisany problem zo stanie podjety w planowanej na
poczatek 2003 r. nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczen

Spolecznych.

Wobec

niezrealizowania

tej

zapowiedzi

Rzecznik Praw Obywatelskich poprosil Ministra o poinformowanie 349, na
jakim etapie znajduja sie prace zmierzajace do uregulowania tej sprawy.
Do konca 2003 r. Rzecznik nie otrzymal odpowiedzi.
e.

Zmiana zasad zawieszalnosci emerytur i rent z moca
wsteczna

Z

dniem

1

stycznia

1999

r.

zmienione

zostaly

dotychczas

obowiazujace zasady zawieszania prawa do emerytury lub renty lub
zmniejszania

ich

wysokosci

w

przypadku

osiagania

przez

swiadczeniobiorców dochodów z tytulu pracy zarobkowej. Zgodnie z art.
104 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS prawo do emerytury lub
renty ulega zawieszeniu lub swiadczenia te ulegaja zmniejszeniu w razie
osiagania przez emeryta lub renciste przychodu z tytulu dzialalnosci
podlegajacej obowiazkowi ubezpieczenia. Zgodnie z art. 4 pkt 4 ustawy z
dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spolecznych350
chodzi tut aj o przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym
od osób fizycznych. Wprowadzenie przychodu w miejsce dotychczas
uzywanego pojecia dochodu doprowadzilo do znacznego pogorszenia
warunków wyplaty swiadczen tym emerytom i rencistom, którzy uzyskuja
dodatkowe dochody z tytulu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej. W
dnu 8 lipca 1999 r. Sejm uchwalil ustawe o zmianie ustawy o emeryturach
i rentach z FUS 351 na podstawie której w art. 104 po ust. 1 dodany zostal
ust. 1a w brzmieniu:
„1a.

Dla

emerytów

i

renc istów

prowadzacych

pozarolnicza

dzialalnosc za przychód, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje sie przychód

348 Pismo z dnia 20.09.2002 r., znak: BDG.I. 077- 111/02.
349 RPO-365604-III/02 z dnia 25.09.2003 r.
350 Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.
351 Dz.U. Nr 70, poz. 774.

- 126 stanowiacy podstawe wymiaru skladki na ubezpieczenie spoleczne w
rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczen spolecznych”.
Ustawa ta zostala ogloszona w Dzienniku Ustaw z dnia 26 sierpnia
1999 r. i weszla w zycie z dniem ogloszenia z moca od dnia 1 stycznia
1999 r. (art. 2). Na podstawie art. 104 ust. 1a dla emerytów i rencistów
prowadzacych pozarolnicza dzialalnosc za przychód przyjmuje sie zatem
kwote

zadeklarowana,

nie

nizsza

jednak

niz

60%

przecietnego

miesiecznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Stanowi o tym art.
18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczen spolecznych. W ocenie
Rzecznika

Praw

Obywatelskich

nie

mozna

negowac

korzystnego

charakteru te j regulacji dla czesci emerytów i rencistów prowadzacych
dzialalnosc gospodarcza. Ich oswiadczenie, ze osiagaja przychody na
poziomie minimalnej podstawy wymiaru skladki na ubezpieczenie
spoleczne powoduje bowiem, iz w rzeczywistosci moga osiagac dowolnie
wysokie przychody, nie majace zadnego wplywu na zawieszenie prawa do
swiadczen lub zmniejszenie wysokosci emerytury lub renty. Jak wynika
ze

skarg

kierowanych

do

Rzecznika,

w

niektórych

przypadkach

zastosowanie tego przepisu wywolalo jednak ujemne skutki w zakresie
zawieszenia lub ograniczenia wysokosci swiadczen. Dotyczy to w
szczególnosci takich sytuacji, w których na przyklad przy laczeniu
zatrudnienia

w

ramach

stosunku

pracy

lub

stosunku

sluzby

z

prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej, osiagany z tej dzialalnosci
przychód jest nizszy niz ustalony jako minimalna podstawa wymiaru
skladek dla prowadzacych pozarolnicza dzialalnosc. Chodzi wiec o
sytuacje, w których swiadczeniobiorcy uzyskuja dodatkowe przychody z
kilku tytulów dzialalnosci podlegajacej obowi azkowi ubezpieczenia
spolecznego. Art. 104 ust. 1a ustawy mógl zatem stanowic podstawe
ustalenia wysokosci przychodu osiagnietego przez ubezpieczonego z
tytulu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, poczynajac dopiero od 26
sierpnia 1999 r., tj. od daty jego wejscia w zycie i ogloszenia w Dzienniku
Ustaw. Natomiast do przychodu, osiagnietego z tego samego tytulu w
okresie od 1 stycznia 1999 r. do 25 wrzesnia 1999 r. powinien znalezc
zastosowanie art. 104 ust. 1 w zw. z art. 104 ust. 2, nakazujacy
uwzgledniac przychód w wysokosci rzeczywistej, regulujacej pierwotnie
zasady ustalania przychodu, osiaganego równiez z tytulu prowadzenia
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wystapil do Trybunalu Konstytucyjnego z wnioskiem352 o stwi erdzenie
niezgodnosci art. 1 pkt 1 w zwiazku z art. 2 ustawy z dnia 8 lipca 1999 r.
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen
Spolecznych w zakresie, w jakim uniemozliwia z moca wsteczna przyjecie
rzeczywistego przychodu osiagnietego przez emerytów i rencistów z
tytulu prowadzenia pozarolniczej dzialalnosci w kwocie nizszej od
przychodu stanowiacego podstawe wymiaru skladki na ubezpieczenia
spoleczne w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczen spolecznych z
art. 2 Konstytucji.
B.

Swi adczenia wyjatkowe

Osoby pobierajace swiadczenia, przyznane w trybie wyjatkowym na
podstawie art. 83 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, otrzymaly
od organów rentowych w pazdzierniku 2002 roku pouczenia informujace,
ze

osiaganie

przychodu

spowoduj e

wstrzymanie

dalszej

wyplaty

swiadczenia. Skarzacy sie w tej sprawie do Rzecznika podkreslaja, ze
glównym celem podejmowanego zatrudnienia byly cele rehabilitacyjne, a
nie uzyskiwanie dodatkowego dochodu z tytulu pracy. Z tego tez wzgledu
podejmowane

zatrudnienie

ograniczone

bylo

w

wielu

wypadkach

wylacznie do zakladów pracy chronionej, funkcjonujacych obecnie na
podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osób niepelnosprawnych. Z
nadeslanych w tej sprawie wyjasnien ZUS wynikalo, ze bez wzgledu na
date przyznania swiadczenia w drodze wyjatku, obowiazywala zasada, ze
podjecie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przez osoby uprawnione
oznaczalo ustanie jednego z warunków wymaganych do nabycia prawa do
swiadczenia. Osiaganie przychodów z tytulu zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej oznacza, iz osoba zainteresowana zapewnia sobie w ten
sposób niezbedne srodki utrzymania, których z kolei brak jest jedna z
koniecznych przeslanek do uzyskania swiadczenia w trybie wyjatkowym.
W zwiazku z powyzszym zgodnie z art. 101 pkt 1 ustawy o emeryturach i
rentach z FUS prawo do swiadczen ustaje, gdy ustanie którykolwiek z
352 RPO-448812-III/03 z dnia 18.09.2003 r.
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stanowisko to nasuwa jednak szereg watpliwosci. Przede wszystkim
nalezy wskazac, ze przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS nie
okreslaja zasady, ze podjecie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
oznacza ustanie jednego z warunków wymaganych do nabycia prawa do
swiadczenia przyznanego w trybie szczególnym. Zasada taka zostala
przyjeta

przez

organy

rentowe

w

drodze

wykladni

przeslanek

uprawniajacych do przyznania swiadczenia, okreslonych w art. 83 ustawy.
Zdaniem

Rzecznika

obowiazywanie

takiego

ograniczenia

powinno

wynikac z precyzyjnej regulacji ustawowej. Oparcie takiego ograniczenia
jedynie na wykladni przepisów prawa w swietle orzecznictwa Trybunalu
Konstytucyjnego pozostaje w sprzecznosci z zasada demokratycznego
panstwa prawnego. Ponadto brak takiej regulacji ustawowej umozliwia
przyjecia stanowiska, ze skoro ustawa nie reguluje kwestii zawieszania
takich swiadczen, to w takiej sytuacji moga znalezc zastosowanie zasady
ogólne zawarte w art. 103 -106 ustawy, dotyczace zawieszania lub
zmniejszania swiadczen w razie osi agania przychodu z tytulu dzialalnosci
zarobkowej
Zmiana

podlegajacej

okolicznosci

obowiazkowi
uzasadniajacych

ubezpieczenia

spolecznego.

przyznanie

swiadczenia

wymagalaby – jak sie wydaje – podjecia przez Prezesa Zakladu
Ubezpieczen Spolecznych decyzji ws trzymujacej jego wyplate (art. 134
ust. 1 pkt 1 ustawy). Ocena, czy powstaly okolicznosci uzasadniajace
zawieszenie prawa do swiadczen lub ustanie tego prawa, odwolywac sie
bedzie w takiej sytuacji do przeslanek, okreslonych w art. 83 ust. 1
ustawy. W szczególnosci ocenie podlegac bedzie warunek braku
niezbednych srodków utrzymania. Ustawodawca nie wyjasnia jednak, co
nalezy rozumiec pod tym pojeciem, brak takze oficjalnej miary
niedostatku lub ubóstwa. Funkcji takiej nie pelni w Polsce minimum
socjalne. W tym stanie rzeczy ocena co do braku niezbednych srodków
utrzymania powinna byc podejmowana w odniesieniu do kazdego
indywidualnego przypadku.
Z kolei calkowita niezdolnosc do pracy jest wprawdzie jednym z
warunków przyznania swiadczenia, to jednak, wobec braku wyraznej
regulacji prawnej, wykonywanie pracy w specjalnych warunkach w celu
rehabilitacji nie moze stanowic podstawy do oceny, ze ustalo prawo do
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emeryturach i rentach z FUS, zachowani e zdolnosci do pracy w
warunkach okreslonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i
spolecznej oraz zatrudnianiu osób niepelnosprawnych nie stanowi
przeszkody do orzeczenia calkowitej niezdolnosci do pracy. Ponadto z
analizy orzecznictwa wynika, ze wylac zenie kontroli merytorycznej
sadów w sprawach o przyznanie swiadczenia wyjatkowego, nie oznacza
wylaczenia spod kognicji sadów pracy i ubezpieczen spolecznych innych
decyzji wydanych w danej sprawie, jezeli wyrazny przepis ustawowy nie
zalicza i tych innyc h decyzji do sfery swobodnego uznania353.
Ustawa okreslajac w art. 83 warunki, na jakich Prezes Zakladu
Ubezpieczen Spolecznych moze przyznac rente w drodze wyjatku, w
ogóle

nie

ustala

ani

trybu,

ani

okolicznosci

przesadzajacych

o

pozbawieniu prawa do takiego swiadczenia. Zasadny wydaje sie zatem
poglad, ze ustanie prawa do renty wyjatkowej nastepowac powinno w
sytuacji, gdy odpadnie którykolwiek z warunków wymaganych do jej
przyznania (przewiduje to art. 101 pkt 1 wobec swiadczen przyznawanych
na zasadach ogólnych okreslonych w ustawie). Równiez

kontrola

spelnienia tych warunków powinna nalezec do organu rentowego. Mozna
jednak znalezc argumenty na rzecz stanowiska przeciwnego, zgodnie z
którym prawa do takiej renty moze pozbawic osobe uprawniona tylko
Prezes ZUS jako ten organ, który podjal decyzje w sprawie przyznania
swiadczenia. Powyzszy problem zrodzil sie na tle bardzo przykrej sprawy
konkretnej osoby, której 26 lat temu Prezes ZUS przyznal rente
inwalidzka w drodze wyjatku. W biezacym roku odebrano tej osobie
swiadczenie po stwierdzeniu, ze jest tylko czesciowo niezdolna do pracy,
przy czym procedura oceny jej stanu zdrowia zostala przeprowadzona po
raz

pierwszy

wlasnie

w

biezacym

roku.

Pozbawienie

osoby

zainteresowanej renty wyjatkowej po tak dlugim okresie jej pobierania
nastapilo decyzja „z urzedu”, wydana przez Oddzial ZUS.

353 Por. uchwala Sadu Najwyzszego z dnia 26.12.1967 r., sygn. III UZP 5/67, OSNCP

z 1968 r. Nr 5, poz. 80, postanowienie Sadu Apelacyjnego – Sadu Pracy i Ubezpieczen
Spolecznych w Lodzi z dn ia 30.10.1998 r., sygn. III AUz 76/98, Prawo Pracy Nr 3/1999,
s. 44-45, postanowienie Sadu Apelacyjnego – Sadu Pracy i Ubezpieczen Spolecznych w
Lodzi z dnia 25.02.1999 r., sygn. AUz 7/99, Prawo Pracy Nr 5/1999, s. 46-47.

- 130 Zdaniem Rzecznika takie postepowanie Oddzialu ZUS moze budzic
watpliwosci pod katem zgodnosci z prawem i wzmacnia to potrzebe
precyzyjnego ustawowego uregulowania przeslanek uprawniajacych do
przyznania i wyplaty swiadczenia przyznanego w trybie art. 83 ust. 1
ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Z tych wzgledów Rzecznik zwrócil
sie do Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z prosba o
przedstawienie

stanowiska

wobec

podniesionych

problemów354.

W

odpowiedzi Minister podzielil poglad co do potrzeby wprowadzenia
takich rozwiazan i zapewnil, ze dolozy staran, aby przy najblizszej
nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS takie propozycje sie
znalazly. Poniewaz opracowany ostatnio projekt nowelizacji ustawy o
emeryturach i rentach z FUS nie zawiera zadnych zmian w odniesieniu do
art. 83 ust. 1 ustawy Rzecznik ponownie zwrócil sie do Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej w tej sprawie355.
C.

Swiadczenia chorobowe i macierzynskie

a.

Uprawnienia kobiet podejmujacych prace w okresie ciazy

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócila sie Fundacja „Rodzic po
ludzku”, przedstawiajac problem postepowania Zakladu Ubezpieczen
Spolecznych wobec kobiet, które podpisaly umowe o prace bedac w ciazy
lub zaszly w ciaze w krótkim czasie po zawarciu takiej umowy. Fundacja
podnosi, ze ZUS odmawia z moca wsteczna objecia kobiet bedacych w
takiej

sytuacji

ubezpieczeniami

spolecznymi,

co

w

konsekwencji

powoduje brak prawa do swiadczen w razi e choroby i macierzynstwa oraz
koniecznosc zwrotu tych swiadczen, jezeli zostaly juz wyplacone.
Zdaniem

Rzecznika

obowiazujace

przepisy

prawa

nie

zabraniaja

zawierania umów o prace z kobietami w ciazy, ani nie przewiduja
koniecznosci rozwiazania umowy o pr ace, w przypadku, gdy kobieta
niedlugo po podpisaniu umowy zachodzi w ciaze. Wrecz przeciwnie, jest
to stan faktyczny uzasadniajacy ochrone prawna w swietle przepisów
Kodeksu pracy. Postepowanie ZUS w przedstawionej przez Fundacje
354 RPO-422343-III/02 z dnia 1.04.2003 r.
355 RPO-454825-III/03 z dnia 17.11.2003 r.

- 131 sprawie nalezy uznac za dyskryminujace i pozostajace w sprzecznosci z
obowiazujacymi przepisami prawa. W zwiazku z powyzszym Rzecznik
wystapil

do

Prezesa

ZUS

z

prosba

o

zajecie

stanowiska356

w

przedstawionej sprawie. W odpowiedzi Prezes ZUS w pelni podzielil
poglad, iz obowiazujace przepisy prawa nie zabraniaja zawierania umów o
prace z kobietami w ciazy, ani nie przewiduja koniecznosci rozwiazania
umowy o prace, w przypadku, gdy kobieta niedlugo po podpisaniu umowy
zachodzi w ciaze. W zwiazku z powyzszym ZUS nie wylacza z
ubezpiecze n spolecznych kobiet z przedstawionych wyzej powodów.
Uogólnianie problemów wskazywanych przez Fundacje „Rodzic po
ludzku” jest krzywdzace dla ZUS. Jest on bowiem instytucja powolana do
realizowania swiadczen z ubezpieczenia spolecznego, finansowanych ze
skladek oplacanych przez wszystkich ubezpieczonych. Zaklad nie moze
byc bierny wobec przypadków dzialania na szkode Funduszu Ubezpieczen
Spolecznych. W koncowej czesci odpowiedzi znalazla sie deklaracja, ze
jezeli Fundacja wskaze indywidualne przypadki, w których moglo dojsc
do zlamania prawa, to po ich wskazaniu Zaklad zbada te sprawy.
b.

Podstawa wymiaru zasilku

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymal skargi dotyczace zasad
stosowania przez organy rentowe art. 41 ust. 1 ustawy o swiadczeniach
pienieznych

z

ubezpieczenia

spolecznego

w

razie

choroby

i

macierzynstwa w stosunku do pracodawców, którzy nie zawarli ukladu
zbiorowego pracy i nie sa zobowiazani na mocy art. 77 2 § 1 Kodeksu
pracy

do

ustalenia

warunków

wynagradzania

w

regulaminie

wynagradzania. Zgodnie z zasada ogólna, wyrazona w art. 36 powolanej
ustawy,

podstawe

wymiaru

zasilku

chorobowego

przyslugujacego

ubezpieczonemu bedacemu pracownikiem, stanowi przecietne miesieczne
wynagrodzenie wyplacone za okres 6 lub 12 miesiecy kalendarzowych
poprzedzajacych miesiac, w którym powstala niezdolnosc do pracy.
Kolejne (przepisy rozdzialu 8 tej ustawy precyzuja szczególne zasady
ustalania podstawy wymiaru zasilku chorobowego i wliczania do tej
podstawy poszczególnych skladników wynagrodzenia. Z kolei art. 41 ust.
356 RPO-441585-III/03 z dnia 27.06.2003 r.

- 132 1 stanowi, ze przy ustalaniu podstawy wymiaru zasilku chorobowego nie
uwzglednia sie skladników wynagrodzenia, jezeli postanowienia ukladów
zbiorowych

pracy

lub

przepisy

o

wynagradzaniu

nie

przewiduja

zmniejszania ich za okres pobierania zasilku. Takie post anowienie
szczególne nalezy ocenic jako sluszne, poniewaz umozliwia pracodawcy,
zawierajacemu

uklad

zbiorowy

wynagradzania,

wieksza

poszczególnych

skladników

pracy

swobode

przy

lub

tworzacemu

ustalaniu

wynagrodzenia.

Z

tego

regulamin

zasad

wyplaty

tez

wzgl edu

wynikajaca z art. 41 ust. 1 zasada nie powinna znajdowac zastosowania
wobec pracodawców, którzy zatrudniaja mniej niz 20 pracowników i nie
sa

zobowiazani

do

tworzenia

regulaminu

wynagrodzen.

Skarzacy

podnosza jednak, ze organy rentowe stosuja wymieniona powyzej zasade
równiez do tej grupy pracodawców i na podstawie analizy postanowien
umowy o prace okreslaja, który skladnik wynagrodzenia nalezy wliczyc
do podstawy wymiaru zasilku chorobowego, a który nalezy z tej podstawy
wylaczyc. Poniewaz w ocenie Rze cznika taka praktyka dzialania organów
rentowych nie znajduje oparcia w przepisach powolanej ustawy poprosil
on Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej o zajecie stanowiska
w zakresie zweryfikowania zasad dzialania organów rentowych w tym
zakresie 357.
D.

Zasady wyplaty rent z tytulu wypadków przy pracy

Wprowadzenie nowych zasad w zakresie zawieszalnosci swiadczen
wypadkowych i z tytulu choroby zawodowej w zwiazku z osiaganiem
przychodu, okreslonych w ustawie z dnia 30 pazdziernika 2002 r. o
ubezpieczeniu spolecznym z tytulu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych 358 spotkalo sie z duza iloscia skarg, kierowanych do
Rzecznika Praw Obywatelskich. Skarzacy zwracali przede wszystkim
uwage na to, ze wprowadzenie nowych zasad nie zostalo poprzedzone
odpowiednio dlugim okresem vacatio legis. O nowych zasadach,
obowiazujacych od 1 stycznia 2003 r., byli oni informowani przez
jednostki terenowe ZUS w grudniu 2002 r. Obowiazujace w Polsce

357 RPO-442925-III/03 z dnia 4.11.2003 r.
358 Dz.U. Nr 199, poz. 1673 ze zm.
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umów o prace, uniemozliwialy zatem skarzacym sie natychmiastowa
rezygnacje z osiagania przychodów z tytulu zatrudnienia i pobierania
wylacznie

swiadczen

emerytalno-rentowych.

zarówno

swiadczeniobiorców

bedacych

Problem

ten

dotyczy

pracownikami,

jak

i

prowadzacych dzialalnosc pozarolnicza, którzy zatrudniaja pracowników.
Osoby te zostaly wiec z góry skazane na zawieszenie swiadczenia od dnia
1 stycznia 2003 r., bez mozliwosci dokonania wyboru pomiedzy
kontynuowaniem dzialalnosci zarobkowej powiazanej z pogorszeniem
warunków wyplaty swiadczenia, a rezygnacja z takiej dzialalnosci.
Wystepujac 359 w tej sprawie do Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spolecznej Rzecznik zwrócil takze uwage na problem braku jednolitego
stosowania przez ZUS nowych przepisów wobec osób po bierajacych
wypadkowe renty rodzinne, do których uprawniony jest malzonek
zmarlego i dziecko. Jak wynika z nadeslanych skarg, niektóre oddzialy
ZUS

przyjmuja

rezygnacje

z

prawa

do

tego

swiadczenia

przez

osiagajacego przychody z pracy malzonka i ustalaja po nownie prawo do
swiadczenia wylacznie na dziecko. Wówczas swiadczenie to, wprawdzie
nieco obnizone, z reguly nie podlega zawieszalnosci. Inne oddzialy ZUS
odmawiaja ponownego ustalenia prawa do swiadczenia wylacznie na
dziecko, co z reguly powoduje, ze cze sc renty rodzinnej, do której
uprawniony

jest

wspólmalzonek

zmarlego

podlega

zawieszeniu

-

calkowitemu lub czesciowemu. W odpowiedzi Minister poinformowal, ze
poczawszy od dnia 1 stycznia 2003 r. ogólnie obowiazujace przepisy
dotyczace zawieszania i zmniejszania swiadczen w zwiazku z osiaganiem
przychodów objely równiez renty z tytulu niezdolnosci do pracy oraz
renty rodzinne z tytulu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W
art.

53

ust.

3

tej

ustawy

na

ZUS

zostal

nalozony

obowiazek

poinformowania osób po bierajacych takie renty, przyznane na podstawie
dotychczasowych przepisów, o obowiazujacych od dnia 1 stycznia 2003 r.
warunkach pobierania swiadczen w zwiazku z osiaganiem przychodów.
ZUS w pelni zrealizowal wiec dyspozycje wynikajaca z tego przepisu i w
grudniu 2002 r., a wiec przed dniem wejscia w zycie ustawy i
359 RPO-431715-III/03 z dnia 13.02.2003 r.

- 134 niezwlocznie po jej ogloszeniu, które nastapilo w dniu 28 listopada
2002 r. – wyslal do wszystkich zainteresowanych Informacje obszernie
prezentujaca nowe uregulowania i ich konsekwencje. Odnoszac sie do
kwestii naruszenia zasady praw nabytych i zaufania obywatela wobec
panstwa Minister przypomnial, ze Trybunal Konstytucyjny w orzeczeniu z
11 lutego 1992 r.360 stwierdzil, ze na gruncie regul konstytucyjnych
dopuszczalne jest co do zasady ograniczenie prawa do uzyskania
swiadczen

emerytalno -rentowych

w

sytuacji

uzyskiwania

innych

dochodów, w tym wynagrodzenia z tytulu pracy. Na gruncie aktualnie
obowiazujacych przepisów – w przypadkach, w których do wypadkowych
rent rodzinnych uprawnionych jest kilka osób i jedna lub kilka z nich
uzyskuje przychód powodujacy zawieszenie lub zmniejszenie tej renty –
stosowana jest regula ograniczajaca wysokosc czesci renty rodzinnej
osoby osiagajacej ten przychód. Natomiast czesci renty przyslugujace
pozostalym osobom wyplacane sa w nie zmienionej wysokosci. Przepisy,
które beda obowiazywaly do dnia 1 maja 2003 r., nie przewiduja
mozliwosci wylaczenia takiej osoby z grona osób uprawnionych do renty i
ponownego obliczenia wysokosci tej renty z pominieciem osoby
osiagajacej przychód. Powyzsze przepisy sa znane oddzialom ZUS, a
odmienne ich stosowanie nie znajduje uzasadnienia. Przedstawiona
sytuacja ulegla zmianie z dniem 2 maja 2003 r., tj. z chwila wejscia w
zycie art. 107a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z
FUS, umozliwiajacego pozytywne zalatwienie wskazanych wniosków,
wprowadzonego przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie
ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw 361. W
mysl art. 107 a ust. 1 ustawy emerytalnej, jedna z osób uprawnionych do
renty rodzinnej bedzie mogla zglosic wniosek o wylaczenie z kregu osób
uprawnionych do tej renty. Skutkiem zgloszenia takiego wniosku jest
ustanie prawa do renty tej osoby, a ponowne obliczenie wysokosci renty
nastepuje

z

pominieciem

osoby,

która

zglosila

taki

wniosek.

Wprowadzenie tego przepisu spelnia oczekiwania osób zainteresowanych

360 Sygn. K 14/91.
361 Dz.U. Nr 56, poz. 498.

- 135 i pozwoli na unikniecie sytuacji, które zostaly zasygnalizowane w
wystapieniu Rzecznika.
E.

Ubezpieczenie spoleczne rolników

W zwiazku z podjeciem prac nad rzadowym projektem ustawy o
zmianie ustawy o ubezpieczeniu spolecznym rolników oraz niektórych
innych

ustaw 362

Rzecznik

Praw

Obywatelskich

zwrócil

sie

do

Przewodniczacej Sejmowej Komisji Polityki Spolecznej i Rodziny z
prosba o rozwazenie mozliwosc i rozszerzenia zakresu projektowanych
zmian o kilka przedstawionych ponizej problemów363.
Pierwszy problem dotyczy wprowadzenia kontroli sadowej decyzji
Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego w przedmiocie
odroczenia terminu platnosci lub umorzeni a naleznosci z tytulu skladek.
Zgodnie z art. 41a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
spolecznym rolników364 w wyjatkowych przypadkach stosownie do
okolicznosci Prezes KRUS lub upowazniony przez niego pracownik Kasy,
na wniosek osoby zainteresowanej, moze odroczyc termin platnosci
skladek, rozlozyc splate na raty lub naleznosc umorzyc. Wraz z wejsciem
w zycie tego przepisu (1 stycznia 1997 r.), zostal skreslony pkt 2 w art.
36 ustawy, na mocy którego na decyzje w sprawach umorzenia lub
odroczeni a terminu platnosci skladek przyslugiwalo odwolanie do sadu w
terminach i na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu postepowania
cywilnego o postepowaniu odrebnym w sprawach z zakresu ubezpieczen
spolecznych. Taka zmiana stanu prawnego doprowadzila do s ytuacji braku
kontroli sadowej takich decyzji. Oddzialy Regionalne KRUS wydajac
decyzje w tych sprawach nie zamieszczaja stosownych pouczen, czy i w
jakim trybie sluzy od nich odwolanie. Dopiero od niedawna skargi na tego
rodzaju decyzje zaczely trafiac do sadu administracyjnego 365, stosownie
do art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sadzie
Administracyjnym 366.

Rzecznik

podkreslil,

ze

w

aktualnym

362 Dru k sejmowy Nr 1489.
363 RPO-407753-III/03 z dnia 13.05.2003 r.
364 Dz.U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 ze zm.
365 Por. postanowienie NSA z dnia 30.06.2000 r., sygn. III S.A. 715/00, nie publ.
366 Dz.U. Nr 74, poz. 368 ze zm.
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naleznosci z tytulu skladek, podlega merytorycznej kontroli sadu. W
nowym

systemie

ubezpieczen

spolecznych

obowiazuje

zasada,

ze

odwolanie do sadu jest wylaczone jedynie od decyzji przyznajacej lub
odmawiajacej

przyznania

swiadczen

w

drodze

wyjatku.

Podobna

regulacja, w pelni odpowiadajaca konstytucyjnej zasadzie prawa do sadu,
powinna byc wprowadzona – zdaniem Rzecznika – do ustawy o
ubezpieczeniu spolecznym rolników. Wymagaloby to w szczególnosci
okreslenia w przepisach ustawy przeslanek umarzania naleznosci ze
skladek, podobnie jak to ma miejsce w art. 28 ustawy o systemie
ubezpieczen spolecznych. W odpowiedzi na wystapienie Rzecznika w tej
sprawie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazal informacje, ze w
przygotowanym projekcie nowelizacji ustawy proponuje sie poddanie
takich decyzji kontroli NSA. W zwiazku z tym Rzecznik wskazal, ze za
wlasciwe rozwiazanie uwaza poddanie takich decyzji kontroli sadów
powszechnych wzorem rozwiazan, przyjetych w ustawie o systemie
ubezpieczen. Kolejny problem wiaze sie z brakiem kontroli decyzji
wyjatkowych Prezesa KRUS, podejmowanych na podstawie art. 55 ustawy
o ubezpieczeniu spolecznym rolników. Od decyzji Prezesa KRUS
odmawiajacej prawa do takiego swiadczenia przepisy ustawy nie
przewiduja zadnych srodków odwolawczych. Tymczasem takie decyzje
Prezesa ZUS, podejmowane w oparciu o art. 83 ust 1 ustawy o
emeryturach i rentach z FUS w zwiazku z art. 124 tej ustawy oraz
zastrzezeniem wynikajacym z art. 83 ust. 4 ustawy o systemie
ubezpieczen spolecznych, podlegaja kontroli NSA. Nastepny probl em
dotyczy wprowadzenia regulacji, dotyczacej mozliwosci fakultatywnego
(w oparciu o wniosek) wylaczenia z ubezpieczenia spolecznego rolników
osób pobierajacych stale zasilki z pomocy spolecznej i renty socjalne.
Przepisy ustawy o ubezpieczeniu spolecznym rolników wylaczaja z
obowiazkowego

ubezpieczenia

chorobowego,

wypadkowego

i

macierzynskiego, jak równiez emerytalno-rentowego dwie kategorie osób.
Jedna kategoria to osoby, które podlegaja innemu ubezpieczeniu
spolecznemu, a druga dotyczy takich osób, które maja ustalone prawo do
emerytury

lub

renty.

Przepisy

ustawy

nie

przewiduja

natomiast

mozliwosci fakultatywnego wylaczania z obowiazkowego ubezpieczenia
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powyzsze problemy Rzecznik zwrócil sie z prosba o rozwazenie
mozliwosci uwzglednienia przedstawionych problemów w toku prac
Komisji Polityki Spolecznej i Rodziny Sejmu nad rzadowym projektem
zmiany ustawy o ubezpieczeniu spolecznym rolników.
F.

Zaopatrzenie inwalidów wojennych

Brak waloryzacji rent inwalidzkich w latach 2003-2007
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wystapil Zarzad Glówny Zwiazku
Inwalidów Wojennych RP z wnioskiem o podjecie sprawy zbadania
konstytucyjnosci art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 pazdziernika 2002 r. w
sprawie

zmiany

ustawy

o

zaopatrzeniu

inwalidów

wojennych

i

wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach oraz niektórych
osobach bedacych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o
zasilkach rodzinnych, pielegnacyjnych i wychowawczych 367. W swietle
tego przepisu zawieszona zostala waloryzacja podstawy wymiaru renty
inwalidzkiej w latach 2003-2007, a pierwsza waloryzacja zostanie
przeprowadzona od dnia 1 marca 2008 r. Zdaniem Zwiazku zawieszenie
waloryzacji

swiadczen

w

okresie

dochodzenia

wszystkich

swiadczeniobiorców do jednolitej podstawy wymiaru renty, tj. kwoty
1775,80 zl, stanowi naruszenie konstytucyjnej zasady równosci wobec
prawa. Z przeprowadzonych przez Zwiazek wyliczen wynika, ze operacja
ujednolicenia

podstawy

wymiaru

renty

inwalidzkiej

zostanie

przeprowadzona ze srodków zaoszczedzonych na waloryzacji rent okoli
130 tys. swiadczeniobiorców.
Przypomniec nalezy, ze Trybunal Konstytucyjny po rozpoznaniu
wniosku Rzecznika wydal w dniu 21 czerwca 2000 r. orzeczenie
stwierdzajace, ze art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o
zaopatrzeniu inwalidów wojskowych i wojennych oraz ich rodzin368 nie
jest niezgodny z art. 2, art. 19 i art. 32 ust. 1 Konstytucji oraz

367 Dz.U. Nr 181, poz. 1515.
368 Dz.U. z 19 83 r. Nr 13, poz. 68 ze zm.
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1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym 369 zasygnalizowac Radzie Ministrów
potrzebe podjecia inicjatywy ustawodawczej w przedmiocie unormowania
podstawy wymiaru rent inwalidów wojennych i wojskowych, przyznanych
przed 1 stycznia 19 99 r.370 Ustawa z dnia 11 pazdziernika 2002 r. stanowi
realizacje sygnalizowanego problemu. Pozostaje jednak kwestia oceny,
czy brak waloryzacji podstawy wymiaru renty inwalidzkiej w okresie
kilkuletniego, stopniowego podnoszenia kwoty tej podstawy nie prowa dzi
do gorszego traktowania osób pobierajacych takie swiadczenia w stosunku
do pozostalych swiadczeniobiorców. W zwiazku z powyzszym Rzecznik
zwrócil sie do Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej371 o
przedstawienie stanowiska w tej sprawie. W odpo wiedzi wskazano, ze
uprawnienia przyslugujace inwalidom wojennym (kombatantom) wynikaja
z przepisów ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów
wojennych i wojskowych oraz ich rodzin372, ustawy z dnia 24 stycznia
1991 r. o kombatantach oraz niektó rych osobach bedacych ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego 373 oraz ustawy z dnia 23
stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia374. Jesli chodzi o zasady ustalania podstawy wymiaru rent
inwalidów wojennych, to zasady te okreslaja przepisy ustawy o
zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.
Zgodnie z obowiazujacym do dnia 14 listopada 2002 r. brzmieniem
przepisów art. 11 ust. l wskazanej ustawy podstawe wymiaru rent
inwalidów wojennych w dniu jej przyznania stanowila kwota bazowa
sluzaca do obliczenia podstawy wymiaru emerytury i renty na podstawie
przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
Regulacje te mialy takze zastosowanie do ustalania podstawy wymiaru
rent inwalidów wojskowych. Od 1996 r. w wyniku zmian zasad
waloryzacji swiadczen nowoprzyznawanych renty inwalidów wojennych i
wojskowych

byly

wyzsze

od

369 Dz.U. Nr 102, poz. 643 ze zm.
370 OTK ZU Nr 5/2000, poz. 148.
371 RPO-423674-III/02 z dnia 13.03.2003 r.
372 Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87 ze zm.
373 Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 ze zm.
374 Dz.U. Nr 45, poz. 391.

juz

wyplacanych.

Wysokosc

rent

- 139 nowoprzyznawanych byla bowiem obliczana od aktualnej w danym roku
kwoty bazowej, zas renty przyznane wczesniej (tj. przyznane przed
terminem danej waloryzacji) byly podwyzszane w ramach waloryzacji
przy zastosowaniu, od 1996 r., wskaznika podwyzek nizszego od
wskaznika

wzrostu

wynagrodzen.

Doprowadzilo

to

do

powstania

dziesieciu, a po waloryzacji w 2002 r. jedenastu podstaw wymiaru rent
inwalidów

wojennych

i

wojskowych

wynoszacych

odpowiednio:

1270,86 zl; 1265,77 zl; 1400,75 zl; 1424,64 zl; 1550,58 zl; 1536,39 zl;
1567,77 zl; 1568,15 zl; 1744,49 zl; 1691,49 zl; 1775,89 zl. W zwiazku z
tym powstalo tyle samo grup wysokosci rent inwalidów wojennych.
Istnienie tylu grup wysokosci rent inwalidów wojennych sprzeczne jest z
istota tych rent, które sa rentami odszkodowawczymi. Z uwagi na
charakter rent inwalidów wojennych konieczne bylo zlikwidowanie
istniejacego stanu, w którym osoby najstarsze maja ustalone renty
inwalidów wojennych od najnizszych podstaw wymiaru, a osoby, które w
ostatnich latach otrzymaly te renty, maja ustalone podstawy tych rent od
kwot najwyzszych. Jak juz wskazano sprawa ta byla rozpatrywana przez
Trybunal Konstytucyjny, który w postanowieniu zawartym w wyroku z
dnia 21 czerwca 2000 r.375 Z uwagi na powyzsze, jak równiez ze wzgledu
na zglaszane przez srodowisko inwalidów wojennych skargi, wnioski i
protesty dotyczace zasad ustalania podstawy wymiaru rent inwalidów
wojennych, przyjeta przez Sejm ustawa z dnia 11 pazdziernika 2002 r. o
zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz
ich rodzin, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach bedacych
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zasilkach rodzinnych,
pielegnacyjnych i wychowawczych nadala w art. 1 pkt 1 nowe brzmienie
przepisom art. 11 ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i
wojskowych oraz ich rodzin. Obowiazujace regulacje prowadza do
ujednolicenia

podstawy

wymiaru

rent

inwalidów

wojennych

(wojskowych) w pieciu etapach, w ciagu pieciu lat (2003-2007),
oznaczajac zrównanie wszystkich podstaw wymiaru tych rent do jednolitej
kwoty dla wszystki ch uprawnionych. Dochodzenie do ujednoliconej
375 Sygn. K 2/99.
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pozwalajacym na osiagniecie w mozliwe najkrótszym czasie ujednoliconej
podstawy

wymiaru

tych

rent

przy

jednoczesnym

dysponowaniu

skromnymi srodkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel.
Zgodnie z przeprowadzonymi wyliczeniami proces ujednolicenia
podstaw wymiaru tych rent wraz z waloryzacja uleglby znacznemu
wydluzeniu - przy przyjetym róznym wskazniku waloryzacji – do 2012
roku, a przy przyjetym jednakowym wskazniku waloryzacji – do 2014
roku. Przyjecie wydluzonego okresu dochodzenia do ujednoliconej
podstawy wymiaru przy zachowaniu waloryzacji w tym czasie byloby
niekorzystne dla inwalidów wojennych, którzy z uwagi na podeszly wiek
nie skorzystaliby z wyzszych swiadczen bedacych wynikiem wyrównania
podstaw wymiaru. Renty inwalidów wojennych i wojskowych bedac
rentami odszkodowawczymi finansowane sa z budzetu panstwa jak
równiez zwolnione sa z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Rentom tym przysluguje równiez charakter swiadczen zbiegowych z
emerytura, oznaczajacy wyplate pelnej renty z polowa emerytury lub
polowy renty z pelna emerytura.
Warunki nabywania uprawnien do rent inwalidzkich przez ofiary
represji politycznych
Katedra

Psychiatrii

Collegium

Medicum

Uniwersytetu

Jagiellonskiego przekazala Rzecznikowi Praw Obywatelskich material na
temat doswiadczen, zebranych w toku prowadzonych od 1959 r. badan
odleglych nastepstw zdrowotnych u ofiar represji politycznych376. Badania
pozostaja w scislym zwiazku z przeslankami nabycia prawa do renty
inwalidzkiej na podstawie art. 12 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o
kombatantach oraz niektórych osobach bedacych ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego 377. W swietle tego przepisu nabycie
prawa do renty inwalidzkiej przez osobe represjonowana nie wynika z

376 Material obejmuje równiez dodatkowo dokument o aspektach spolecznych i etycznych

w opiniowaniu psychiatrycznym ofiar przesladowan politycznych,
w Zakladzie Patologii Spolecznej Katedry Psychiatrii CMUJ.
377 Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 ze zm.

opracowanym

- 141 samego

faktu

podlegania

represjom,

ale

wymaga

wykazania,

ze

stwierdzone inwalidztwo pozostaje w zwiazku z pobytem w miejscach
represjonowania i jest nastepstwem zranien, kontuzji badz innych obr azen
lub chorób pozostajacych w zwiazku z takim pobytem378. Zwiazek zranien,
kontuzji badz innych obrazen lub chorób z pobytem w miejscach, o
których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy, a takze zwiazek inwalidztwa
z takim pobytem ustala lekarz orzecznik ZUS. W materiale zawarte sa
krytyczne oceny postepowania czesci lekarzy orzeczników ZUS wobec
ofiar represji politycznych oraz bedacy ich konsekwencja postulat, aby
kazda

ofiara

uprawnienia

przesladowan
w

zakresie

politycznych

inwalidztwa

przeprowadzania

zmudnych,

traumatyzujacych

badan

otrzymywala

wojennego

kosztownych

specjalistycznych.

i
Z

bez

nalezne

jej

koniecznosci

nieraz

wtórnie

naplywajacych

do

Rzecznika skarg wynika, ze grupa ofiar represji politycznych wykazuje
sie szczególna wrazliwoscia na sposób ich traktowania przez lekarzy
orzeczników ZUS. Decyzja o przyznaniu uprawnien do renty inwalidy
wojennego wymaga wlasciwych dokumentów, których zgromadzenie jest
skomplikowane i pracochlonne, a krag uprawnionych to osoby starsze i
ciezko doswiadczone przez los, który ponadto ulega ustawicznemu
zmniejszeniu. Rzecznik przedlozyl ten material Ministrowi Gospodarki,
Pracy i Polityki Spolecznej379 z prosba o ustosunkowanie sie, podzielajac
przedstawione w tym materiale wnioski w szczególnosci dotyczace
zweryfikowania zasad postepowania lekarzy orzeczników ZUS wobec
ofiar

represji

politycznych

oraz

warunków

nabywania

prawa

do

swiadczenia w oparciu o ustalenie odleglych nastepstw zdrowotnych u
ofiar represji politycznych. Rzecznik podkreslil, ze przedstawione
problemy naleza do glównych przyczyn niepotrzebnego przedluzania
postepowania sadowego i podwyzszania zwiazanych z tym kosztów. W
odpowiedzi Minister stwierdzil, ze propozycja przyznawania osobom
represjonowanym uprawnien inwalidów wojennych bez koniecznosci
przeprowadzania badan specjalistycznych nie wydaje sie mozliwa do
przyjecia. Propozycja ta nie eliminuje procedury orzeczniczej, gdyz i tak
378 Por. np. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 23.09.1999 r., sygn. II UKN 124/99, OSNAPiS

2000 r. Nr 24, poz. 912.
379 RPO-442520-III/03 z dnia 3.07.2003 r.
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koniecznosc

ustalenia

stopnia

niepelnosprawnosci

osoby

ubiegajacej sie o takie uprawnienia. Po drugie, wydaje sie, ze takie
rozwiazanie – w kontekscie procedur stosowanych w odniesieniu do
inwalidów wojennych (wojskowych) oraz przyjetych dla cywilnych ofiar
wojny na mocy wchodzacej w zycie 1 stycznia 2004 roku ustawy z dnia
20 lipca 2001 roku o swiadczeniu dla cywilnych ofiar wojny moze
wywolac niezadowolenie swiadczeniobiorców, bo byloby sprzeczne z
zasada równosci wobec prawa.
Rzecznik Praw Obywatelskich skierowal takze ten material do
Prezesa ZUS z prosba o ustosunkowanie sie do problemu sposobu
traktowania ofiar represji politycznych (zwlaszcza najliczniejszej grupy
tzw. Sybiraków) przez lekarzy orzeczników ZUS 380. W odpowiedzi Prezes
ZUS

stwierdzil,

ze

z

ubolewaniem

przyjal

informacje

dotyczaca

krytycznych uwag co do zachowania lekarzy orzeczników ZUS wobec
badanych

osób

powojennego,
Collegium

bedacych

ofiarami

sformulowanych

Medicum

w

represji

wojennych

materialach

Katedry

Uniwersytetu

Jagiellonskiego.

i

okresu

Psychiatrii
Jednoczesnie

poinformowal, ze dane te nie znajduja potwierdzenia w swietle analizy
skarg zgloszonych do ZUS przez osoby ubiegajace sie o swiadczenia na
podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach bedacych
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego w okresie od 2000 r.
do I pólrocza 2003 r. Prezes ZUS zwrócil takze uwage, ze ro zpatrzenie
sprawy w trybie zwierzchniego nadzoru nad orzekaniem o niezdolnosci do
pracy wymaga przedstawienia indywidualnych przypadków wskazujacych
na nieprawidlowosci w postepowaniu lekarzy orzeczników ZUS. Rzecznik
Praw Obywatelskich zainteresowal problemem zasad orzekania dla celów
ustalania

uprawnien

uczestników

I

do

rent

Kongresu

inwalidów

Polskiego

wojennych

(wojskowych)

Towarzystwa

Orzecznictwa

Lekarskiego, który odbyl sie w Lodzi w dniach 15-16 wrzesnia 2003 r.381

380 RPO-442520-III/03 z dnia 21.08.2003 r.
381 Material Katedry Psychiatrii CMUJ zostal przekazany w dniu 12.11.2003 r. Prezesowi

Zarzadu Towarzystwa.
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Zasilki i pomoc spoleczna

a.

Dyskryminacja osób pobierajacych dodatki pielegnacyjne

Rzecznik Praw Obywatelskich jest adresatem skarg od emerytów i
rencistów,

którzy

pobierajac

przy

swoich

swiadczeniach

dodatek

pielegnacyjny ubiegaja sie o dodatek mieszkaniowy na podstawie
przepisów

ustawy

z

dnia

21

czerwca

2001

r.

o

dodatkach

mieszkaniowych 382. W art. 3 ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych
zawarta jest definicja dochodu, sluzacego do ustalenia prawa do dodatku
mieszkaniowego i jego wysokosci. Za dochód uwaza sie wszelkie
przychody po odl iczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu
skladek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie
chorobowe. Do dochodu nie wlicza sie dodatków dla sierot zupelnych,
zasilków pielegnacyjnych, zasilków okresowych z pomocy spolecznej,
jednorazowych swiadczen pienieznych i swiadczen w naturze z pomocy
spolecznej oraz dodatku mieszkaniowego. Odrebnie ustalany jest dochód z
prowadzenia gospodarstwa rolnego. Dodatek pielegnacyjny i zasilek
pielegnacyjny chronia sytuacje niezdolnosci do samodzielnej egzystencji.
Dodatek

pielegnacyjny

przysluguje

w

razie

orzeczenia

calkowitej

niezdolnosci do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, badz ukonczenia
75 lat (w tym wypadku ukonczenie 75 lat zrównane jest z brakiem
zdolnosci do samodzielnej egzystencji). Równiez zasilek pielegnacyjny
przyznawany jest w szczególnosci osobie niepelnosprawnej w stopniu
znacznym (odpowiada to kryterium braku zdolnosci do samodzielnej
egzystencji) oraz osobie, która ukonczyla 75 lat zycia. Róznica pomiedzy
tymi swiadczeniami polega na tym, ze dodatek pielegnacyjny ma
charakter swiadczenia z ubezpieczen spolecznych, wyplacanego przy
pobieraniu emerytury lub renty i finansowanego z funduszu rentowego
(art. 75 pkt 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS), natomiast zasilek
pielegnacyjny

jest

swiadczeniem

z

zaopatrzenia

spolecznego

o

charakterze samodzielnym i finansowanym z budzetu panstwa (art. 36 ust.
1 ustawy o zasilkach rodzinnych, pielegnacyjnych i wychowawczych).

382 Dz.U. Nr 82, poz. 734 ze zm.

- 144 Ponadto swiadczenia te wyplacane sa w jednakowej wysokosci, a ich
waloryzacja odbywa sie wedlug tych samych zasad. Ze wzgledu na swój
charakter osobom przebywajacym w domu pomocy spolecznej, w
zakladzie opiekunczo -wychowawczym lub w zakladzie pielegnacyjnoopiekunczym swiadczenia opiekuncze nie przysluguja, chyba ze osoba
uprawniona do tych swiadczen przebywa poza ta placówka przez okres
dluzszy niz 2 tygodnie w miesiacu. Tym samym osoby uprawnione do
dodatku mieszkaniowego, niezdolne do samodzielnej egzystencji i
pobierajace

z

tego

tytulu

swiadczenie

pielegnacyjne

(do datek

pielegnacyjny lub zasilek pielegnacyjny), maja rózne zasady ustalania
dochodu przy ubieganiu sie o dodatek mieszkaniowy, w zaleznosci od
rodzaju pobieranego swiadczenia pielegnacyjnego. Osoby pobierajace
zasilek

pielegnacyjny

maja

mozliwosc

odliczeni a

wysokosci

tego

swiadczenia od dochodu przy ubieganiu sie o dodatek mieszkaniowy,
natomiast osoby pobierajace dodatek pielegnacyjny nie maja takiej
mozliwosci. Przyjecie przy ubieganiu sie o dodatek mieszkaniowy takiego
sposobu ustalania dochodu osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
prowadzi do zróznicowania klasy podmiotów, którym ze wzgledu na
posiadanie istotnych cech wspólnych (tytul prawny do lokalu, poziom
dochodu na jednego czlonka gospodarstwa domowego, prawo do
swiadczenia pielegnacyjnego z tytulu braku zdolnosci do samodzielnej
egzystencji)

powinno

przyslugiwac

prawo

odliczenia

od

dochodu

swiadczenia pielegnacyjnego, niezaleznie od rodzaju tego swiadczenia. W
tej sytuacji przyznanie tego prawa tylko osobom pobierajacym zasilek
pielegnacyjny, z pominieciem osób pobierajacych dodatki pielegnacyjne
stanowi – zdaniem Rzecznika – niewatpliwie odstepstwo od zasady
równego traktowania przy ubieganiu sie o dodatek mieszkaniowy osób
niezdolnych do samodzielnej egzystencji i prowadzi do dyskryminacji
osób pobierajacych dodatki pielegnacyjne. Na tej podstawie Rzecznik
skierowal wniosek383 do Trybunalu Konstytucyjnego o stwierdzenie
niezgodnosci art. 3 ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych w zakresie,
w jakim przepis ten nakazuje wliczanie dodatków pielegnacyjnych do

383 RPO-400304-III/02 z dnia 28.05.2003 r. (druga czesc wniosku dot. niezgodnosci art. 6

ust. 6 pkt 1 ustawy z art. 2 i art. 32 Konstytucji RP).

- 145 dochodu przy ubieganiu sie o dodatek mieszkaniowy z art. 2 i art. 32
Konstytucji.
b.

Odsetki

z

tytulu

nieterminowej

wyplaty

swiadczen

pienieznych
W przepisach ustawy o pomocy spolecznej oraz w przepisach ustawy
z dnia 1 grudnia 1994 r. o zas ilkach rodzinnych, pielegnacyjnych i
wychowawczych 384 brak jest unormowan, regulujacych kwestie wyplaty
odsetek

ustawowych

z

tytulu

nieterminowej

wyplaty

swiadczen

pienieznych. Przykladem moze byc art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia
1994 r. o zatrudnieni u i przeciwdzialaniu bezrobociu385, który przewiduje
prawo do odsetek ustawowych uprawnionych do zasilku, dodatku
szkoleniowego, stypendium oraz swiadczenia przedemerytalnego, jezeli
powiatowy urzad pracy z przyczyn niezaleznych od uprawnionych osób
nie doko na wyplaty w terminie. Mozliwosc dochodzenia odsetek przez
podatnika przewiduja równiez przepisy podatkowe. Nalezy podkreslic, ze
w systemie prawa polskiego ocena nalezytego wykonania zobowiazania i
okreslenie skutków jego niewykonania badz nienalezytego wykonania
stanowi domene prawa cywilnego. Zagadnienia te sa regulowane przez
art. 471 i nastepne Kodeksu cywilnego. Przyjmuje sie powszechnie, ze
odpowiedzialnosc ta obejmuje w szczególnosci zobowiazania wynikajace
z

czynnosci

prawnych

administracyjnych.

jedno-

Niewykonanie

i
czy

dwustronnych
tez

nienalezyte

oraz

aktów

wykonanie

istniejacego zobowiazania, niezaleznie od jego zródla, pociaga wiec za
soba skutki wskazane w Kodeksie cywilnym. W odniesieniu do
zobowiazan pienieznych moze to byc – obok sankcji ogólnych –
obowiazek placenia odsetek. Obowiazek ten powstaje niezaleznie od
zródla, z którego zobowiazanie zaplaty wynika. Za dopuszczalnoscia
drogi sadowej do dochodzenia odsetek w razie nieterminowego spelnienia
swiadczenia pienieznego, którego zródlem byl stosunek sluzbowy,
Trybunal Konstytucyjny wypowiedzial sie juz w uchwale z 25 stycznia

384 Dz.U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.
385 Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514.
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rozróznienia

elementów

administracyjno -prawnych

danego

stosunku

prawnego od skutków opóznienia w wyko naniu swiadczen pienieznych
wynikajacych z tego stosunku. Trybunal Konstytucyjny uznal, iz „owa
nieterminowosc stanowi w takim wypadku zdarzenie prawne o charakterze
cywilnoprawnym”. Z kolei w wyroku z dnia 10 lipca 2000 r.387, Trybunal
Konstytucyjny orzekl, ze art. 1 Kpc rozumiany w ten sposób, iz w
zakresie pojecia „sprawy cywilnej” nie moga miescic sie roszczenia
dotyczace zobowiazan pienieznych, których zródlo stanowi decyzja
administracyjna, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w zwiazku z art. 31 ust. 3
Kons tytucji. W uzasadnieniu tego wyroku w pelni podzielil przytoczone
wyzej stanowisko, ze przepisy prawa cywilnego uzasadniaja objecie
zakresem „sprawy cywilnej” roszczen o zaplate odsetek od swiadczenia
pienieznego ustalonego decyzja administracyjna. Wprowad zenie regulacji,
która expressis verbis dopuszczac bedzie mozliwosc dochodzenia przed
sadem powszechnym roszczen wynikajacych z prawa do terminowej
wyplaty swiadczen pienieznych wzmocni – w ocenie Rzecznika – ochrone
uprawnionych

do

swiadczen

rodzinnych

or az

z

systemu

pomocy

spolecznej. Z tego wzgledu Rzecznik zwrócil sie 388 do Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z prosba o przedlozenie
stanowiska w tej sprawie. W odpowiedzi Minister stwierdzil, ze w
zwiazku z przejeciem w pazdzierniku 2003 r. wy platy renty socjalnej
przez ZUS oraz planowanym w przyszlym roku wylaczeniem wiekszosci
obligatoryjnych pienieznych swiadczen z systemu pomocy spolecznej do
systemu swiadczen rodzinnych, nie ma potrzeby wprowadzania do ustawy
o pomocy spolecznej regulacji dotyczacych wyplaty odsetek ustawowych
z tytulu nieterminowej wyplaty swiadczen.

386 Sygn. W. 14/94 OTK w 1995 r. cz. I, poz. 19.
387 Sygn. SK 12/99 OTK ZU Nr 5/2000, poz. 143.
388 RPO-431954-I I I/03 z dnia 3.06.2003 r.
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8.

Ochrona zdrowia
A.

Prawo obywateli do ochrony zdrowia

a.

Funkcjonowanie systemu ubezpieczenia zdrowotnego
Perturbacje w funkcjonowaniu szeroko rozumianego systemu

ochrony zdrowia, wysunely problemy bezpieczenstwa zdrowotnego
spoleczenstwa oraz opieki zdrowotnej na czolowe – obok bezrobocia –
miejsce wsród najbardziej dolegliwych bolaczek spolecznych.
W korespondencji z zakresu ochrony zdrowia, wplywajacej do
Rzecznika

Praw

Obywatelskich

od

obywateli

i

ich

organizacji,

zdecydowanie dominowala 389 problematyka funkcjonowania systemu
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, w tym przede wszystkim
niewystarczajacego w stosunku do potrzeb dostepu do swiadczen tego
ubezpieczenia. Charakterystyczna dla tej korespondencji w pierwszym
kwartale 2003 r. byla duza nerwowosc, wynikajaca z niepewnosci co do
mozliwosci uzyskania niezbednych swiadczen zdrowotnych w najblizszej
przyszlosci oraz dalszego rozwoju sytuacji w tym wzgledzie. Zródel tej
nerwowosci doszukiwac sie nalezy w specyfice przelomu lat 2002 i 2003,
jako

swoistego

okresu

przejsciowego

miedzy

dwoma

systemami

finansowania ochrony zdrowia w ramach obowiazkowego ubezpieczenia
zdrowotnego – systemem wprowadzonym od 1 stycznia 1999 r. moca
ustawy z dnia 6 lutego 1997 r.390, opartym o samodzielne kasy chorych w
poszczególnych

województwach,

a

systemem

zcentralizowanym

wprowadzonym od 1 kwietnia 2003 r. ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r.391,
opartym o Narodowy Fundusz Zdrowia. W zwiazku z przygotowaniami do
wdrozenia nowego systemu, obserwowana byla sklonnosc niektórych kas
chorych do narzucania swiadczeniodawcom mniej korzystnych warunków
kontraktów, ograniczania kontraktów z podmiotami spoza regionu itp.
Nalozyly sie na to rozpowszechniajace sie opinie o niedostatku srodków

389 Prawie 30% ogólnej liczby skarg z zakresu ochrony zdrowia, jakie wplynely do RPO.
390 Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr 28, poz. 153 ze zm.).
391 Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. Nr 45

poz. 391 ze zm.).
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placowych w placówkach publicznej sluzby zdrowia.
Niedopracowania w systemie poboru i ewidencjonowania skladek na
ubezpieczenie zdrowotne oraz niewprowadze nie do powszechnego uzytku
kart ubezpieczenia bedacych dowodem ubezpieczenia zdrowotnego 392,
sklonily niektóre kasy chorych do przeprowadzenia swoistej akcji
weryfikacyjnej, której ciezar przeniesiono na swiadczeniodawców. W
wyniku interwencji Rzecznika 393 z praktyki takiej zrezygnowano.
Likwidacji

kas

chorych

i

rozpoczeciu

dzialania

Narodowego

Funduszu Zdrowia, w ocenie osób wypowiadajacych sie na ten temat w
skargach do Rzecznika, towarzyszyla atmosfera niepewnosci oraz chaosu.
Mimo wczesniejszych optymistycznych zapowiedzi ze strony ówczesnego
kierownictwa resortu zdrowia, nowy system ubezpieczenia zdrowotnego
nie

przyniósl

poprawy

sytuacji

w

tej

dziedzinie.

Wbrew

tym

zapowiedziom, nie ulegly skróceniu kolejki do lekarzy podstawowej
opieki zdrowotnej oraz specjalistów. Pogorszyly sie znacznie warunki
korzystania przez osoby ubezpieczone z prawa do wyboru lekarza, a nowy
system

finansowania

uprawniajacych

do

swiadczen
uzyskania

zdrowotnych
swiadczen

(zniesienie

promes

zdrowotnych

u

swiadczeniobiorców, którzy ni e posiadali kontraktu z konkretna kasa
chorych) wrecz uniemozliwial uzyskanie swiadczen zdrowotnych poza
obszarem dzialania wojewódzkiego oddzialu NFZ. Interwencje w tej
mierze w zwiazku ze skargami konkretnych osób, m.in. chorych na
choroby nowotworowe 394, podejmowane byly w trybie indywidualnym.
Niezaleznie od dzialan interwencyjnych, Rzecznik z uwaga
obserwowal wdrazanie nowego systemu ubezpieczenia zdrowotnego, z
punktu widzenia prawa obywateli do ochrony zdrowia oraz zapewnienia

392 Obowiazek wyposazenia osób ubezpieczonych w karty ubezpieczenia wynikal z art. 18

ust. 1 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Wykonany zostal jedynie przez
Slaska Kase Chorych.
393 RPO-430716-I/03 z dnia 25.02.2003 r., odpowiedz z dnia 13.03.2003 r. Wczesniej
problem podjety byl w wystapieniu z dnia 8.03.2001 r. (RPO- 370893-I/01) skierowanym
do Prezesa Urzedu Nadzoru Ubezpieczen Zdrowotnych. Prezes UNUZ zapowiedzial
podjecie stosownych dzialan, co nie przynioslo jednakze oczekiwanych skutków – por.
Informacja za 2001 r. s. 173-174.
394 M.in. sprawy RPO-443608- XII/03, RPO-445308-XII/03, RPO-445667-XII/03, RPO445694-XII/03, RPO-446564-XII/03.

- 149 bezpieczenstwa zdrowotnego. W charakterystycznej dla tego okresu
atmosferze niepewnosci oraz rozchwiania nastrojów spolecznych, z
przychylnoscia i nadzieja Rzecznik odniósl sie do inicjatywy „konferencji
okraglego stolu”, jako programu partnerskiej wspólpracy organów
panstwowych i samorzadowych odpowiedzialnych za sluzbe zdrowia,
organizacji

obywatelskich,

organizacji

samorzadu

zawodowego,

zwiazków zawodowych i organizacji pracodawców dzialajacych w sluzbie
zdrowia. Do uczestnictwa w pracach „okraglego stolu” wydelegowany
zostal pr zedstawiciel Rzecznik w charakterze obserwatora.
Dramatyczna, pogarszajaca sie ze znaczna dynamika sytuacja w
sferze ochrony zdrowia, sklonila Rzecznika Praw Obywatelskich do
podjecia po raz kolejny tej sprawy w wystapieniu, skierowanym w
pazdzierniku

2003

r.

do

Wiceprezesa

Rady

Ministrów

Jerzego

Hausnera395, w którego kompetencji pozostawal nadzór m. in. nad sfera
ochrony zdrowia. W konkluzji wystapienia Rzecznik podkreslil, ze
sytuacja w sluzbie zdrowia stwarza powazne zagrozenia dla praw
obywateli i wymaga pilnego podjecia dzialan doraznych oraz dzialan o
charakterze systemowym.
W zwiazku z zawirowaniami wokól warunków finansowania
swiadczen zdrowotnych w 2004 r., do jakich doszlo w koncu 2003 r. a
przede wszystkim z faktem nie przystapienia do konkursu ofert znacznej
liczby

lekarzy

Porozumieniu
Narodowego

podstawowej
Zielonogórskim,

Funduszu

Zdrowia

opieki

zdrowotnej

Rzecznik

skupionych

skierowal

wystapienie 396,

w

do

którym

w

Prezesa
wyrazil

zaniepokojenie stanem przygotowan do zawarcia umów o udzielanie
swiadczen zdrowotnych osobom ubezpieczonym na 2004 r. Wobec
inicjatywy Ministra Zdrowia podjecia z przedstawicielami Porozumienia
Zielonogórskiego rozmów zmierzajacych do rozwiazania problemu,
Rzecznik powstrzymal sie od dalszych dzialan.
Sygnal o zaprzestaniu z dniem wejscia w zycie ustawy o
powszechnym ubezpieczeniu w NFZ finansowania leczenia w osrodkach
MONAR osób uzaleznionych od narkotyków, sklonil Rzecznika Praw
395 RPO-488906 z dnia 10.10.2003 r.
396 RPO-456705-XIII/03 z dnia 27.11.2003 r., odpowiedz Zastepcy Prezesa NFZ z dnia

12.12.2003 r.

- 150 Obywatelskich do interwencji w Narodowym Funduszu Zdrowia. 397 W
wyniku tej interwencji, kierown ictwo NFZ zdecydowalo, ze tymczasowo
leczenie w placówkach MONAR bedzie finansowane na podstawie
zestawien

otrzymywanych

z

centrali

MONAR

na

podstawie

przedstawionych rachunków za wykonane swiadczenia. Natomiast po
zatwierdzeniu budzetu NFZ na 2003 r. mozl iwe bedzie zawarcie umów
miedzy NFZ a osrodkami MONAR w ramach posiadanych srodków
finansowych.
W

zwiazku

z

niepowolaniem

w

niektórych

oddzialach

wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, przewidzianych w statucie
NFZ rzeczników praw pacjenta, Rzecznik Pr aw Obywatelskich zwrócil sie
do Prezesa NFZ 398 o wyjasnienia w tej sprawie. Sprawa pozostaje w toku.
b.

Dostep do swiadczen z ubezpieczenia zdrowotnego

Konsekwencja ulomnosci systemu organizacji i finansowania sluzby
zdrowia oraz zaniedban w tym wzgledzie byly ograniczenia, na jakie
napotykali obywatele w realizacji konstytucyjnego prawa do ochrony
zdrowia. Skargi na utrudniony dostep do swiadczen zdrowotnych, w
szczególnosci do specjalistycznej opieki medycznej, drogich procedur
diagnostycznych,

leków,

przedmiotów

ortopedycznych,

srodków

pomocniczych i leczniczych srodków technicznych, stanowily ok. 20%
ogólnej liczby wplywajacych do Rzecznika Praw Obywatelskich w 2003 r.
skarg z zakresu ochrony zdrowia.
Jedna z zasadniczych korzysci, jakie przyniesc mialo ubezpieczonym
stworzenie systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego opartego o
NFZ, mialo byc zniesienie rejonizacji udzielania swiadczen zdrowotnych
na terenie calego kraju oraz obowiazku uzyskiwania potwierdzenia
gotowosci refundacji kosztów leczenia (udzielania tzw. promes) w
przypadku

korzystania

ze

swiadczen

zdrowotnych

w

innym

województwie. Ustawodawca zrezygnowal równiez z ustalenia poziomów
referencyjnych oddzialów i szpitali w zaleznosci od rodzaju udzielanych
przez nie swiadczen zdrowotnych. Z l istów zainteresowanych obywateli, a

397 RPO-443409-XII/03 z dnia 10.06.2003 r.
398 RPO-456706-XII/03 z dnia 8.12.2003 r.
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realizacja zasady swobodnego dostepu do swiadczen oraz wolnego
wyboru swiadczeniodawcy napotykala na liczne trudnosci, spowodowane
brakiem stosownych rozwiazan dotyczacych sposobu finansowania i
rozliczania

kosztów

leczenia

pacjentów

spoza

rejonu

dzialania

poszczególnych oddzialów NFZ. Zrównanie pod wzgledem kategoryzacji i
referencji wszystkich oddzialów i szpitali oraz brak jasnych kryteriów
korzystania ze swiadczen zdrowotnych, w szczególnosci w zakladach
opieki zdrowotnej udzielajacych specjalistycznych swiadczen, utrudnial
dostep do tych oddzialów i szpitali oraz wydluzal kolejki oczekujacych na
leczenie. Swoisty stan oblezenia przezywac zaczely szpitale i oddzialy
szpitalne o ustalonej renomie, cieszace sie szczególnym zaufaniem
pacjentów, co powodowalo zwiekszenie kosztów ich dzialalnosci oraz
przekraczanie ustalonych limitów swiadczen finansowanych przez NFZ.
Istotny wplyw na dostepnosc swiadczen zdrowo tnych wywierala
trudna i niepewna sytuacja finansowa zakladów opieki zdrowotnej,
wynikajaca z niskich stawek za swiadczenia i poszczególne procedury
medyczne, sztywnych limitów przyjec wyznaczonych przez kasy chorych
i utrzymywanych przez Fundusz oraz obni zenia wartosci zawieranych
kontraktów.

Kondycje

finansowa

zakladów

pogarszal

brak

jednoznacznych rozstrzygniec w sprawie rozliczania kosztów swiadczen
udzielanych na rzecz ubezpieczonych w innych oddzialach Funduszu oraz
niepewnosc odnosnie do terminów i zasad uregulowania zaleglosci
Funduszu za leczenie pacjentów spoza województw i za wykonane
swiadczenia ponadlimitowe. Brak bylo rzetelnej, opartej na kryteriach
medycznych procedury ustalajacej kolejnosc dostepu do swiadczen
zdrowotnych w sytuacji ograniczonych mozliwosci ich udzielenia. Przy
bezczynnosci odpowiedzialnych podmiotów, narastal konflikt miedzy
zasadami wykonywania zawodu lekarza i zasadami etyki zawodowej,
oczekiwaniami pacjentów i pracowników zakladów opieki zdrowotnej, a
dzialaniami poszczególnych struktur Narodowego Funduszu Zdrowia.
Sytuacja

ta

stala

sie

przedmiotem

wystapienia

Rzecznika

Praw

- 152 Obywatelskich do Ministra Zdrowia399. Jak wynikalo z odpowiedzi,
zapewnienie ciaglosci opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych spoza terenu
okreslonego województwa, zamierzano osiagnac m.in. poprzez agregacje
dotychczasowych umów zawartych ze swiadczeniodawcami oraz aneksy
do tych umów.
W odpowiedzi na wystapienie z dnia 5 listopada 2002 r.400 w sprawie
dostepu ubezpieczonych do rzadkich swiadczen zdrowotnych udzielanych
poza systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, ówczesny
Minister Zdrowia zapewnil, ze podejmie w trybie pilnym dzialania w celu
uzyskania opinii o skali problemu i rzeczywistych potrzebach leczenia
rzadkich schorzen i niezwlocznie powiadomi Rzecznika o wynikach
postepowania

wyjasniajacego.

Zapowiedz

ta

nie

zostala

jednakze

spelniona, wobec czego w kolejnym wystapieniu401 Rzecznik wskazal na
aktualnosc potrzeby okreslenia zasad dostepu ubezpieczonych do takich
swiadczen. Wskazal równoczesnie , ze przyznawanie prawa do refundacji
przez Fundusz wydatków poniesionych przez ubezpieczonego w zwiazku
takimi swiadczeniami w drodze indywidualnych interwencji, budzi
zastrzezenia z punktu widzenia ciazacego na wladzach publicznych z
mocy art. 68 ust. 2 Konstytucji, obowiazku zapewnienia obywatelom
równego dostepu do swiadczen opieki zdrowotnej finansowanej ze
srodków publicznych, niezaleznie od ich sytuacji materialnej. Rzecznik
oczekuje, ze zapowiedz podjecia dzialan na rzecz racjonalnego i nie
budzacego watpliwosci rozwiazania problemu, zostanie tym razem
zrealizowana.
Ze wzgledu na nie uregulowany problem ponoszenia kosztów
swiadczen zdrowotnych udzielanych osobom bezdomnym i zapewnienia
zwrotu tych kosztów podmiotom udzielajacym swiadczen, Rzecznik
zwrócil sie w tej sprawie do Prezesa Rady Ministrów402. Rzecznik
wskazal, ze obowiazujace przepisy prawa nie stwarzaja wystarczajacych
gwarancji

zapewnienia

399 RPO-444628-XII/03

wlasciwego

dostepu

do

opieki

medycznej

z dnia 26.06.2003 r., odpowiedz Ministra Zdrowia z dnia
28.07.2003 r.
400 Por. Informacja za 2002 r., str. 65.
401 RPO-420745-XII/03 z dnia 8.07.2003 r., odpowiedz Ministra Zdrowia z dnia
22.08.2003 r.
402 RPO-449522-XII/03 z dnia 30.09.2003 r., odpowiedz z dnia 29.10.2003 r.

- 153 wszystkim bezdomnym i innym osobom nie majacym dochodu oraz
mozl iwosci ubezpieczenia w NFZ. Nie zapewniaja równiez realnych
mozliwosci zwrotu kosztów za swiadczenia zdrowotne udzielane tym
osobom przez samodzielne publiczne zaklady opieki zdrowotnej. Problem
ten nabiera szczególnej wagi w dobie niemal powszechnego ograniczania
ilosci swiadczen zdrowotnych i trudnej sytuacji wielu zakladów opieki
zdrowotnej. W ocenie Wicepremiera – Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spolecznej, najpoprawniejszym rozwiazaniem kwestii opieki
zdrowotnej nad osobami bezdomnymi dotychczas nie ubezpieczonymi
byloby ubezpieczenie ich w Narodowym Funduszu Zdrowia. Jest to jednakze
obecnie niemozliwe do przyjecia, ze wzgledu na ciagle odczuwany brak
srodków w pomocy spolecznej, co nie pozwala na oplacanie za klientów
pomocy spolecznej wyzszych stawek ubezpieczenia niz ma to miejsce
dotychczas. Rzecznik uzyskal zapewnienie, ze administracja rzadowa nadal
bedzie

poszukiwac

spolecznie

zasadnego

rozwiazania

przedmiotowej

kwestii.
W zwiazku ze skargami pacjentów na ograniczanie w praktyce
ustawowych uprawnien do ulgowego nabywania okreslonych leków w
przypadku popelnienia pomylek formalnych przez lekarzy wystawiajacych
recepty, Rzecznik Praw Obywatelskich dwukrotnie w 2003 r. zwrócil sie
do Ministra Zdrowia o podjecie dzialan na rzecz rozwiazania tego
problemu. Ponadto skierowal Rzecznik do Ministra Zdrowia wystapienie
w sprawie praktyki odmawiania aptekom refundacji ceny leków lub
wyrobów medycznych wydanych ubezpieczonym bezplatnie lub za
czesciowa odplatnoscia, w przypadku realizacji recept, zawierajacych
nawet niewielkie uchybienia formalne 403. W wyniku interwencji uzyskano
wyjasnienia, ze ze wzgledu na zlozony charakter problemu oraz znaczne
trudnosci

i

koszty

zwiazane

z

wdrozeniem

radykalnych

zmian

systemowych, w rozporzadzeniu w sprawie recept lekarskich404 wydanym
z mocy art. 67 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ,

403 RPO-389311-XII/03 z dnia 28.01. i 12.06.2003 r. oraz RPO-442829-XII/03 z dnia

13.06.2003 r., odpowiedzi Ministra Zdrowia z dnia 18.02 i 12.07.2003 r.
404 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.05.2003 r. w sprawie recept lekarskich

(Dz.U. Nr 85, poz. 785 ze zm.).

- 154 uwzgledniono warunki i specyfike tej ustawy. Równoczesnie rozpoczeto
prace nad kompleksowym uregulowaniem problemu.
c.

Przestrzeganie praw pacjentów zakladów opieki zdrowotnej
Czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjentów korzystajacych ze

swiadczen medycznych w publicznych placówkach sluzby zdrowia,
Rzecznik Praw Obywatelskich traktowal jako jeden z priorytetowych
kierunków swego dzialania. Do stalej praktyki w tej mierze wprowadzone
zostaly wizytacje szpitali i innych placówek sluzby zdrowia, bedacych
samodzielnymi publicznymi zakladami opieki zdrowotnej. Wizytacje te
podejmowane

byly

jako

planowe

przedsiewziecia

o

charakterze

kontrolnym i profilaktycznym, ale takze jako przedsiewziecia dorazne,
inspirowane stosunkowo nielicznymi skargami pacjentów kierowanymi do
Rzecznika 405. W roku 2004 dzialania te beda kontynuowane i rozwijane.
Wnioski z wizytacji przeprowadzonych w 2003 r. uprawniaja do
stwierdzenia, ze prawa pacjentów okreslone w stosownych aktach
prawnych 406, w wymiarze generalnym sa respektowane 407. Pacjentom
udostepniana jest informacja o ich stanie zdrowia. Przestrzegane jest
prawo do wyrazania zgody (lub odmowy) na udzielenie okreslonych
swiadczen

zdrowotnych,

po

uzyskaniu

odpowiedni ej

informacji

o

mozliwych konsekwencjach pozytywnej lub odmownej decyzji chorego.
W wizytowanych placówkach nie stwierdzono przypadków ani nie
odnotowano skarg pacjentów na razace naruszenia prawa do intymnosci i
poszanowania godnosci w czasie udzielania swiadczen zdrowotnych,
jakkolwiek problem ten podjety zostal w kilku listach do Rzecznika. Nie
stwarzano przeszkód dla dodatkowej opieki pielegnacyjnej sprawowanej
przez osobe bliska lub inna osobe wskazana przez chorego, przy czym – w
wizytowanych szpitalach dla nerwowo i psychicznie chorych, w zasadzie
405 51 spraw w 2003 r., z czego 41 – dotyczacych praw pacjentów chorych nerwowo i

psychicznie.
406 Ustawy: z dnia 30.08.1991 r. o zakladach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408

ze zm.), z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535
ze zm.), z dnia 5.12.1996 r. o zawodzie lekarza (Dz.U. Nr 21, poz. 204 ze zm.), z dnia
5.07.1996 r. o zawodach pielegniarki i poloznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 ze zm.),
z dnia 17.05.1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 30, poz. 158 ze zm.).
407 Ocena ta dotyczy wszystkich wizytowanych placówek sluzby zdrowia, tzn. szpitali i
przychodni oraz szpitali dla nerwowo i psychicznie chorych.

- 155 chorzy oraz ich rodziny z taka inicjatywa nie wystepuja. Nie ograniczano
prawa do kontaktów osobistych, telefonicznych lub korespondencyjnych z
osobami z zewnatrz. Zapewniono chorym opieke duszpasterska oraz
mozliwosc uczestnictwa w nabozenstwach. Osobom chorym nieuleczalnie
w zasadzie stworzono warunki do umierania w spokoju i godnosci.
Ze wzgledu na specyficzne polozenie osób nerwowo i psychicznie
chorych, jako potencjalnie najbardziej narazonych na narusze nia ich praw,
a równoczesnie nie zawsze swiadomych tych praw oraz nie potrafiacych
upominac sie o ich respektowanie, sytuacji tej grupy pacjentów
poswiecono

szczególna

uwage.

Listy

od

zainteresowanych,

to

w

przewazajacej mierze protesty osób, u których podejrzewana jest choroba
psychiczna, przeciwko skierowaniu ich na badanie, powodowane obawa
przed stygmatyzacja i spoleczna nietolerancja, a takze osób, u których
zaostrzenie objawów choroby spowodowalo podjecie leczenia bez zgody
pacjenta. W toku wizytacji szpitali dla nerwowo i psychicznie chorych obok problematyki praw pacjenta, o czym mowa wyzej – szczególna
uwage zwracano na przestrzeganie prawa i obowiazujacych procedur,
dotyczacych podjecia leczenia bez zgody pacjenta oraz stosowania w toku
leczenia srodków przymusu bezposredniego. W placówkach objetych
wizytacjami 408, nie stwierdzono powazniejszych przypadków naruszenia
obowiazujacych zasad przyjmowania bez zgody pacjenta do leczenia lub
wyjasnienia watpliwosci co do istnienia choroby psychicznej, mogacej
stanowic zagrozenie dla zycia chorego lub zycia i zdrowia innych osób.
Przestrzegany jest obowiazek zatwierdzania decyzji uprawnionego lekarza
o przyjeciu pacjenta bez jego zgody przez ordynatora oddzialu szpitalnego
oraz informowania o takim fakcie wl asciwego sadu opiekunczego,
jakkolwiek

nie

zawsze

dotrzymywany

byl

72-godzinny

termin

powiadamiania sadu, szczególnie wówczas, gdy przyjecie chorego
nastepowalo w piatek w godzinach popoludniowych lub w sobote. We
wszystkich wizytowanych szpitalach psychiatrycznych podjeto badania
dotyczace stosowania srodków przymusu bezposredniego, na podstawie
analizy losowo wybranych akt dokumentacji medycznej oraz rozmów z
408 Szpitale dla nerwowo i psychicznie chorych w Starogardzie Gdanskim, Drewnicy

k. Warszawy, Gostyninie, Stroniu Slaskim, w Lubiazu k. Legnicy, Toszku k. Gliwic,
Suwalkach i Pruszkowie.
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standardów409, srodkami przymusu bezposredniego sa: przytrzymanie,
przymusowe zastosowanie leku, unieruchomienie i izolacja. Zastosowanie
kazdego z tych srodków wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, winno
byc zaordynowane po osobistym badaniu pacjenta przez lekarza i osobiscie
nadzorowane przez lekarza, zas przymus ten trwac winien jedynie do czasu
ustania przyczyn jego zastosowania. Zlecenie zastosowania przymusu przez
pielegniarke ma charakter wyjatku, przy czym o fakcie takim niezwlocznie
winien byc powiadomiony lekarz. Kazdy fakt zastosowania srodka przymusu
winien

zostac

stosownie

udokumentowany.

Ponadto

odnotowane

w

dokumentacji medycznej winno byc kazde zlecenie dotyczace przedluzenia
stosowania srodka przymusu bezposredniego w formie unieruchomienia lub
izolacji, a wiec pierwsze zlecenie wydane na czas nie dluzszy niz 4 godziny,
oraz jego przedluzenie na nastepne okresy 6-godzinne.
We

wszystkich

wizytowanych

szpitalach

istnieja

oddzialy

detoksykacji, przyjmujace pacjentów w stanie zatrucia alkoholem i srodkami
odurzajacymi. Czesc z wizytowanych szpitali prowadzi terapie dla pacjentów
uzaleznionych od alkoholu. Praktycznie we wszystkich wizytowanych
szpitalach, w których istnieja oddzialy leczenia odwykowego, przyjeto
system leczenia szesciotygodniowego. Na terapie odwykowa przyjmo wane sa
osoby które leczenie podejmuja dobrowolnie oraz osoby zobowiazane do
przez sad do podjecia leczenia na podstawie ustawy o wychowaniu w
trzezwosci i przeciwdzialania alkoholizmowi 410. Po leczeniu stacjonarnym
terapia

musi

byc

kontynuowana

w

zakladach

ambulatoryjnych,

w

przeciwnym bowiem razie praktycznie nie ma szans na utrwalenie zmian
rozpoczetych w procesie terapii stacjonarnej.
Istotnym
Rzecznika

Praw

problemem

poruszanym

Obywatelskich,

sa

przez

osoby

utrudnienia

w

piszace

do

dostepie

do

dokumentac ji medycznej. Stwierdzic nalezy, ze czesto personel medyczny
niechetnie udostepnia pacjentom i ich rodzinom dokumentacje medyczna,

409 Okreslonych w art. 18 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz w rozporzadzeniu

Ministra Zdrowia z dnia 23.08.1995 r. w sprawie stosowania przymusu bezposredniego
(Dz.U. Nr 103, poz. 514).
410 Art. 24 do 36 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialania
alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.).

- 157 niepomiernie

wydluza

terminy

wydania

zadanych

dokumentów,

a

niejednokrotnie wrecz odmawia sie ich wydania mimo jednoznacznego
obowiazku w tej mierze 411. Sygnalizowane Rzecznikowi przypadki
odmowy udostepnienia dokumentacji medycznej, sporzadzenia wyciagów,
odpisów i kopii dokumentacji medycznej oraz zadania wygórowanych
oplat za ich sporzadzenie i udostepnienie, przemawiaja za potrzeba
przeanalizowania problemu realizacji w praktyce zakladów opieki
zdrowotnej ustawowego prawa dostepu do dokumentacji medycznej oraz
podjecia niezbednych dzialan na rzecz wyeliminowania nieprawidlowosci.
Odrebnym i nieuregulowanym w sposób jednoznaczny problemem jest
udostepnianie

dokumentacji

medycznej

osobie

upowaznionej

przez

pacjenta. Przepisy nie precyzuja, w jakiej formie ma byc wyrazone owo
upowaznienie. Zaklady opieki zdrowotnej w sporach z zainteresowanymi
stoja generalnie na stanowisku, ze upo waznienie musi byc wyrazone w
formie pisemnej. Taka interpretacja przepisów nie znajduje uzasadnienia
ani w regulujacych te materie przepisach szczególnych, ani w przepisach
ogólnych (Kodeks cywilny). W wystapieniu skierowanym do Ministra
Zdrowia412,

Rzeczni k

Praw

Obywatelskich

wskazal

na

potrzebe

nowelizacji obowiazujacych przepisów prawa, okreslajac konkretnie tresc
i zakres niezbednych zmian. Interwencja ta - jak poinformowano
Rzecznika, spowodowala podjecie niezbednych prac legislacyjnych.
d.

Przestrzeganie praw osób niepelnosprawnych

W korespondencji do Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczacej
praw osób niepelnosprawnych, wybijaja sie na plan pierwszy dwa obszary
problemowe. Do pierwszego z nich zaliczyc nalezy skargi odnoszace sie

411 Wynikajacego z art. 18 ust. 3 pkt 1 ustawy o zakladach opieki zdrowotnej oraz

rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.08.2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji
medycznej w zakladach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczególowych
warunków jej udostepniania (Dz.U. Nr 88, poz. 966). Prawo pacjenta publicznego zakladu
opieki zdrowotnej do udostepnienia mu dokumentacji medycznej, w tym dokumentacji
zbiorczej prowadzonej przez zaklad, w zakresie dotyczacym jego osoby, a w razie
odmowy uznania tego uprawnienia przez zaklad – prawo do zaskarzenia czynnosci
zakladu do sadu administracyjnego, potwierdzil Naczelny Sad Administracyjny wyrokiem
wydanym w skladzie siedmiu sedziów, z dnia 19.05.2003 r., sygn. OSA 1/03, ONSA
z 2003 r. Nr 4, poz. 114.
412 RPO-418846-I/03 z dnia 14.03.2003 r., odpowiedzi Ministra Zdrowia z dnia 22.04.2003 r.
oraz Sekretarza Stanu w MZ z dnia 12.11. i 5.12.2003 r.
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skargi na konkretne decyzje organów orzekajacych. Drugi obszar, to
sprawy zwiazane z ulgami i pomoca dla niepelnosprawnych, dominowaly
tu skargi na klopoty z uzyskaniem pomocy na pokonywanie barier,
utrudniajacych niepelnosprawnym normalne funkcjonowanie. Sprawy te
zalatwiano

w

trybie

indywidualnym.

Odnotowac

nalezy

ponadto

kilkadziesiat listów, zwlaszcza od organizacji dzialajacych na rzecz
pomocy osobom niepelnosprawnym, w obronie Panstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych, w zwiazku z informacjami w
srodkach masowego przekazu o zamiarach zmiany systemu finansowania
pomocy dla niepelnosprawnych. W zwiazku z opóznieniami w wydaniu
osmiu aktów wykonawczych, umozliwiajacych stosowanie zmienionych w
istotnym stopniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz
zatrudnianiu osób niepelnosprawnych 413 Rzecznik Praw Obywatelskich
wystapil do Wiceprezesa Rady Ministrów – Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spolecznej 414 o przyspieszenie prac legislacyjnych. Po interwencji
Rzecznika, wydane zostalo dotychczas szesc sposród nich. Na niezbedne
uregulowanie oczekuje natomiast nadal okreslenie wzorów i sposobów
przedstawiania przez kierownika powiatowego urzedu pracy informacji
dotyczacych

organizowanych

szko len

dla

bezrobotnych

osób

niepelnosprawnych lub innych osób niepelnosprawnych poszukujacych
pracy i nie pozostajacych w zatrudnieniu oraz trybu i zasad sprawowania
przez Zarzad PFRON kontroli nad wykorzystaniem srodków Funduszu
przekazywanych na realizacje zadan okreslonych ustawa.
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wplywaly listy, informujace o
uzaleznianiu

przez

instytucje

zajmujace

sie

pomoca

dla

niepelnosprawnych, udzielenie wsparcia osobom doroslym ze znacznym
stopniem niepelnosprawnosci (np. ruchowej, czy psychicznej) uzalezniaja
od

zlozenia

oryginalnego

ubezwlasnowolnienia.

Wiele

podpisu
z

adresata

swiadczen

zainteresowanych

osób

lub
nie

jego
potrafi

podpisac sie na dokumentach oraz zrozumiec ich tresci. Wymaga

413 Moca ustawy z dnia 20.12.2002 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i

spolecznej oraz zatrudnianiu osób niepelnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 2003 r. Nr 7, poz. 79) z terminem wejscia w zycie z dniem 1.02.2003 r.
414 RPO-441825-XII/03 z dnia 15.07.2003 r.
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wszechstronnej

pomocy

osób

bli skich.

Rodzice

i

opiekunowie tych osób niejednokrotnie wzbraniaja sie jednak przed
wystapieniem

do

sadu

o

ubezwlasnowolnienie

niepelnosprawnego

krewnego. Skutkuje to wstrzymaniem udzielenia pomocy czy tez
koniecznych swiadczen zdrowotnych. Sytuacja powyzsza jest nie tylko
krzywdzaca i upokarzajaca dla osób niepelnosprawnych i ich opiekunów.
Rodzi tez watpliwosc co do zgodnosci takich wymogów i dzialan z
przepisami Konstytucji oraz miedzynarodowymi standardami w zakresie
praw i wolnosci obywatelskich. Nalezy ponadto podkreslic, ze instytucja
ubezwlasnowolnienia stosowana moze byc jedynie w interesie osoby
ubezwlasnowolnionej, nie zas dla wygody urzedników. W tej sprawie
Rzecznik Praw Obywatelskich podjal interwencje u Pelnomocnika Rzadu
ds. Osób Niepelnosprawnych415, w wyniku której do organów pomocy
spolecznej

skierowany

zostal

apel,

przypominajacy

o

obowiazku

poszanowania godnosci osób niepelnosprawnych w ich kontaktach z
administracja publiczna oraz scislego przestrzegania obowiazujacych
standardów prawnych.
B.

Problemy sluzby zdrowia

a.

Prawa pracowników medycznych ochrony zdrowia
Dramatyczna sytuacja finansowa czesci placówek sluzby zdrowia,

zadluzenie tych placówek nierzadko w stopniu zagrazajacym normalnemu
funkcjonowaniu,

odbijalo

sie

niekorzystnie

nie

tylko

na

jakosci

swiadczonych uslug zdrowotnych, ale takze na warunkach pracy osób
wykonujacych zawody medyczne. Szczególnie mocno nalezy podkreslic,
ze sytuacja ta niejednokrotnie stawiala lekarzy przed drastycznymi nieraz
wyborami – czy leczyc lepiej ale drozej mniejsza liczbe chorych, czy
objac pomoca wieksza liczbe potrzebujacych, ale bez zapewnienia
odpowiednio wysokich standardów, a nieraz wrecz - kogo i w jakim
zakresie leczyc, a komu pomocy odmówic, co dotyka juz sfery etyki i
deontologii oraz odpowiedzialnosci zawodowej. Znane sa tez negatywne
415 RPO-440040-XII/03 z dnia 22.08.2003 r., odpowiedz Pelnomocnika Rzadu ds. Osób

Niepelnosprawnych z dnia 1.10.2003 r.
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zdrowia. Notowane sa wcale nierzadkie, drastyczne przypadki zalegania z
wyplata naleznego uposazenia lub jego czesci. Powazne sa skutki tzw.
„ustawy

203”,

która

stanowi

przyklad

nieprzemyslanej

legislacji,

reagowania ustawodawcy na dorazne problemy, bez doglebnej oceny
zródel

finansowania

oraz

konsekwencji

wprowadzanych

w

zycie

przepisów.
Waznym i nielatwym do rozwiazania problemem pozostaje
nierównomierne

w

skali

kraju

nasycenie

rynku

pracy

kadrami

medycznymi. W niektórych miejscowosciach i rejonach lekarze i
pielegniarki maja klopoty z zatrudnieniem sie, w innych – mimo realnych
potrzeb – nie mozna zwiekszyc zatrudnienia personelu medycznego, bo na
lokalnym rynku pracy nie mozna znalezc chetnej do zatrudnienie osoby o
odpowiednich

kwalifikacjach.

Jest

to

oczywiste

utrudnienie

przy

ksztaltowaniu racjonalnej, dostosowanej do realnych potrzeb, sieci
placówek realizujacych swiadczenia medyczne.
Stoso wnie do art. 50b ustawy o zawodzie lekarza 416, zadanie
administracji publicznej wydawania zezwolen i dokonywania wpisów do
rejestru

indywidualnych

praktyk

lekarskich,

indywidualnych

specjalistycznych praktyk lekarskich lub grupowych praktyk lekarskich
oraz wydawania lekarzowi lub grupowej praktyce lekarskiej dokumentów
stwierdzajacych wpis, powierzone zostalo okregowym radom lekarskim.
Przy tym, gdy z wnioskiem o wydanie zezwolenia wystepuje lekarz
bedacy jej czlonkiem, po sprawdzeniu spelnienia przez wniosko dawce
wymogów

okreslonych

w

ustawie,

rada

ma

obowiazek

wydania

zezwolenia. Natomiast w przypadku, gdy wnioskodawca jest czlonkiem
innej okregowej izby lekarskiej, decyzja okregowej rady lekarskiej ma
charakter

uznaniowy.

Brak

jednoznacznych

kryteriów

oceny,

czy

konkretny wniosek spelnia przeslanke „uzasadnionego przypadku” czy tez
nie, powoduje w praktyce niczym nie ograniczona swobode w wydawaniu
przedmiotowych zezwolen. Tresc skarg zainteresowanych podmiotów do
Rzecznika Praw Obywatelskich budzi watpliwosc, czy tak szeroki zakres
swobody uznania administracyjnego, nie moze byc naduzywany w celu
416 Ustawa z dnia 5.12.1996 r. o zawodzie lekarza (Dz.U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204 ze zm.).
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odpowiedz na wystapienie, jakie skierowal w tej sprawie do Ministra
Zdrowia417, wskazujac na potrzebe okreslenia kryteriów, jakimi winna
kierowac sie okregowa rada lekarska przy wydawaniu zezwolenia na
indywidualna praktyke lekarzowi bedacemu czlonkiem innej okregowej
izby lekarskiej.
Wobec braku odpowiedzi na skierowane do ówczesnego Ministra
Zdrowia w listopadzie 2002 r. wystapienie w sprawie warunków
wykonywania zawodu przez pielegniarki i polozne 418, Rzecznik Praw
Obywatelskich zwrócil sie ponownie do Ministra Zdrowia o zajecie
stanowiska

oraz

kwestii.419

W

rozwazenie
odpowiedzi,

mozliwosci
Minister

rozwiazania

Zdrowia

zgloszonych

odniósl

sie

do

poszczególnych problemów. Sposród nich, w sprawie zapewnienia
minimalnych norm zatrudnienia pielegniarek i poloznych w zakladach
opieki zdrowotnej, poinformowal o skierowanym w listopadzie 2002 r.
wystapieni u do wszystkich organów zalozycielskich samodzielnych
publicznych
koniecznosci

zakladów

opieki

respektowania

zdrowotnej
postanowien

z

przypomnieniem

obowiazujacego

o

prawa

wynikajacego z rozporzadzenia w sprawie sposobu ustalania norm
zatrudnienia pielegni arek i poloznych w ZOZ 420. W sprawie nie
wyplacania wynagrodzenia pielegniarkom i poloznym Minister Zdrowia
poinformowal, ze zgodnie z ustawa o ZOZ, publiczny samodzielny zaklad
opieki zdrowotnej prowadzi samodzielna gospodarke finansowa, pokrywa
z posiadanych srodków i uzyskiwanych przychodów koszty dzialalnosci i
zobowiazania, decyduje sam o podziale zysku, jak równiez pokrywa we
wlasnym zakresie ujemny wynik finansowy. Posiadajac osobowosc
prawna, SP ZOZ staje sie odpowiedzialny za zaciaganie i regulacje
swoich zobowiazan. Nie dysponujac srodkami oraz podstawa prawna
finansowania wynagrodzen pracowników samodzielnych publicznych
zakladów opieki zdrowotnej, majac równoczesnie na uwadze trudnosci
417 RPO-412995-XII/03 z dnia 14.10.2003 r.
418 Por. Informacja za 2002 r., str. 79.
419 RPO-419725-XII/03 z dnia 16.04.2003

r., odpowiedz Ministra Zdrowia z dnia

24.04.2003 r.
420 Rozporzadzenie z dnia 21.12.1999 r. w sprawie sposobu ustalania norm zatrudnienia

pielegniarek i poloznych w zakladach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 111, poz. 1314).
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uwzglednienie tematyki trudnosci w ochronie zdrowia w ramach prac
Trójstronnej Komisji do Spraw Spoleczno-Gospodarczych.
b.

Odpowiedzialnosc

zawodowa

pracowników

medycznych

sluzby zdrowia
Wsród

korespondencji

Obywatelskich

w

sprawach

wplywajacej
dotyczacych

do
sfery

Rzecznika
ochrony

Praw

zdrowia,

stosunkowo duzy odsetek skarg (15%) dotyczyl bledów w sztuce
lekarskiej, badz tez naruszen zasad etyki i deontologii lekarskiej oraz
zwiazanego

z

zawodowej.

Zar zuty

postepowania

tym
przed

postepowania

w

dotyczyly

przede

okregowymi

sprawach

odpowiedzialnosci

wszystkim

rzecznikami

przewleklosci

odpowiedzialnosci

zawodowej, bez zachowania obowiazujacej procedury421, w mysl której
tylko Naczelny Rzecznik Odpowiedzialnosci Zawodowej moze przedluzyc
na czas oznaczony postepowanie, które nie zostalo zakonczone w ciagu 3
miesiecy, zas Naczelny Sad Lekarski – jesli nie zostalo zakonczone w
ciagu 6 miesiecy. Zdarzaly sie postepowania prowadzone dwa a nawet
trzy lata bez stosownego przedluzenia. Powyzsza praktyka jest nie do
przyjecia, moze prowadzic do przedawnienia karania w postepowaniu z
tytulu odpowiedzialnosci zawodowej. Nagminnie przy tym, skarzacy nie
byli informowani o fakcie i przyczynach przedluzenia postepowania.
Czesto odmawiano im wgladu do akt postepowania. W skargach notowane
byly tez zarzuty stronniczosci rzeczników i sadów, powodowanej
solidarnoscia zawodowa wobec obwinionych lekarzy, niejednoznacznosci
opinii bieglych, które w toku postepowania interpretowane sa wylacznie w
jedna strone. Zwracano przy tym uwage, ze w niektórych postepowaniach
w sprawach dotyczacych odpowiedzialnosci za blad w sztuce lekarskiej,
toczacych sie jednoczesnie przed organami odpowiedzialnosci zawodowej
lekarzy oraz organami prokuratury wystepuja bardzo rózniace sie, czy
wrecz pr zeciwstawne opinie – ekspertyzy bieglych. Wskazywano tez na

421 Okreslonej w § 28 rozporzadzenia Min istra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia

26.09.1990 r. w sprawie postepowania w przedmiocie odpowiedzialnosci zawodowej
lekarzy (Dz.U. Nr 69, poz. 406).
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organizacyjnej, co obwiniony lekarz, przy ograniczonych mozliwosciach
wylaczenia takiego bieglego, którego ekspertyza jest czesto koronnym
dowodem w postepowaniu przeciwko koledze. W sprawach tych
podejmowano interwencje w trybie indywidualnym, badz tez wskazywano
na sluzace skarzacym srodki prawne.
Od kilku lat Rzecznik Praw Obywatelskich upomina sie o zmiane
przepisów w sprawie odpowiedzialnosci zawodowej lekarzy oraz innych
pracowników medycznych. Zasadniczymi postulatem w tym wzgledzie
jest

wzmocnienie

pozycji

pokrzywdzonego

w

postepowaniu

w

przedmiocie odpowiedzialnosci zawodowej lekarzy oraz wzmocnienie
nadzoru nad tym postepo waniem. W wystapieniu do Ministra Zdrowia422,
Rzecznik Praw Obywatelskich po raz kolejny postulowal zmiane
przepisów w sprawie odpowiedzialnosci zawodowej lekarzy i innych
pracowników medycznych, powolujac sie na wczesniejsze wystapienia, w
których

zarzucal

niekonstytucyjnosc

rozporzadzenia

w

sprawie

postepowania w przedmiocie odpowiedzialnosci zawodowej lekarzy.
Domagal

sie

wzmocnienia

pozycji

pokrzywdzonego,

wzmocnienia

nadzoru nad postepowaniem i wyeliminowania formalnych utrudnien w
prowadzeniu postepowania. Przypomnial równiez, ze po kilkunastu latach
funkcjonowania

kwestionowanego

rozporzadzenia,

zawarte

w

nim

przepisy wymagaja dookreslenia oraz dostosowania do nowych regulacji,
w tym do Kodeksu postepowania karnego, do którego odsyla art. 57
ustawy o izbach lekarskich423. Wskazal takze na potrzebe rozwazenia
konsekwencji, jakie dla postepowania w sprawach odpowiedzialnosci
zawodowej niesie wyeliminowanie udzialu sedziów Sadu Najwyzszego w
skladzie Naczelnego Sadu Lekarskiego orzekajacego w II instancji424. Z
uzyskanych wyjasnien wynika, ze opracowany i uzgodniony we wrzesniu
2002 r. projekt nowelizacji ustawy o izbach lekarskich stal sie

422 RPO-306646-XII/03

z dnia 29.07.2003 r., odpowiedz Ministra Zdrowia z dnia
29.07.2003 r.
423 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 30, poz. 158 ze zm.).
424 W zwiazku z uchyleniem z dniem 1.01.2003 r. art. 56 ustawy o izbach lekarskich, moca
art. 77 ustawy z dnia 23.11.2002 r. o Sadzie Najwyzszym (Dz.U. Nr 240, poz. 2052).
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funkcjonowania korporacji zawodowych, podjeto prace nad projektem
ustawy o sprawowaniu przez samorzady zawodowe pieczy nad nalezytym
wykonywaniem zawodów zaufania publicznego oraz nadzorze nad
dzialalnoscia tych samorzadów.

9.

Ochrona praw dziecka, rodziny i osób niepelnosprawnych
Obowiazek

realizacji

i

przestrzegania

zagwarantowanych

w

Konstytucji 425 oraz standardach prawa miedzynarodowego 426 praw dziecka
i rodziny przez wladze publiczne wymaga koordynacji dzialan na rzecz
dzieci i rodzin. Jednak usytuowanie problematyki dziecka i rodziny w
róznych resortach nie sprzyja realizacji spójnej i kompleksowej polityki
prorodzinnej, co zasygnalizowali Rzecznik Praw Obywatelskich oraz
Rzecznik Praw Dziecka we wspólnym wystapieniu Prezesowi Rady
Ministrów427. Istnieje zatem pilna potrzeba opracowania i rzetelnego
monitorowania szeregu programów rzadowych. Potrzeba ta nie jest
realizowana. W dzialalnosci RPO w okresie objetym informacja dotyczylo
to programów:
− przeciwdzialania przemocy w rodzinie, w szczególnosci wobec
dzieci 428,
− wczesnej, kompleksowej, wielospecjalistycznej i ciagl ej pomocy
dziecku niepelnosprawnemu i jego rodzinie429,
− przeciwdzialania rozwarstwieniu regionalnemu i pogorszeniu startu
zyciowego dzieci i mlodziezy w zwiazku z obowiazkiem panstwa
udzielania pomocy w trakcie nauki 430,

425 Art.48, 47, 72, 71 i in. art. Konstytucji.
426 Okreslonych w Konwencji o prawach dziecka z 1989 r., Miedzynarodowym Pakcie Praw

427
428
429
430

Cywilnych i Politycznych oraz Miedzynarodowym Pakcie Praw Ekonomicznych,
Spolecznych i Kulturalnych z 1966 r., Europejskiej Karcie Spoleczn ej z 1961 r.,
Konwencji Nr 29 MOP z 1930 r., Konwencji UNESCO przeciwko dyskryminacji w sferze
edukacji z 1960 r. oraz innych ratyfikowanych przez Polske umowach.
RPO-426819-XI/02 z dnia 27.01.2003 r.
RPO-415804-XI/02, RPO-377276-XI/01.
RPO-398773-XI/02.
RPO-410920-XI/03.

- 165 − przestrzegania

i

realizacji

praw

dziecka,

a

takze

ich

upowszechniania431,
− realizacji prawa dziecka do zycia w rodzinie 432.
Brak osrodka, który kreuje polityke prorodzinna sprawia, ze w
róznych przedsiewzieciach, w tym legislacyjnych, pomijane sa szczególne
cechy rodziny. Wyklucza to precyzyjne okreslenie i uwzglednienie funkcji
zwiazanych z wychowywaniem dzieci, opieka nad ludzmi starymi i
niepelnosprawnymi w rodzinie oraz dzieci nad rodzicami. Problem ten
ujawnia sie zarówno w kontekscie zabezpieczenia podstawowych,
przyslugujacych im praw, jak i wyrównywania szans rozwojowych, gdy
jest

to

niezbedne,

czego

przykladem

jest

dyskusja

zwiazana

z

wprowadzeniem ustawy o swiadczeniach rodzinnych i likwidacji funduszu
alimentacyjnego 433.
A.

Dzialania na rzecz respektowania godnosci i podmiotowosci
dziecka

Zainteresowanie Rzecznika od wielu lat poswiecone jest pelnemu
respektowaniu normy art. 72 ust.1 Konstytucji, która na organy wladzy
publicznej,

naklada

obowiazek

ochrony

dziecka

przed

przemoca,

okrucienstwem, wyzyskiem i demoralizacja a takze zobowiazuje moralnie
kazdego do podejmowania dzialan w tym wzgledzie.. Rzecznik od dawna
postuluje wprowadzenie do art. 95 § 3 Kro zapisu o koniecznosci
poszanowania

i

ochrony

przyrodzonej

godnosci

czlowieka

przy

wykonywaniu wladzy rodzicielskiej. Proponowana zmiana ma byc
instrumentem wczesnej, glebokiej profilaktyki przemocy w rodzinie, ale
tez pozwoli na uwzglednienie podstawowej wartosci konstytucyjnej w
stosunkach

wewnatrzrodzinnych.

Stanowisko

to

podzielil

Minister

Sprawiedliwosci oraz Komisja Kodyfikacyjna Prawa C ywilnego 434.
431 Wystapienie dot. stanowiska dziecka w procesie (RPO-410077-XI/02), kontynuowane

cykle wizyt w placówkach, gdzie dzieci pozbawione sa reprezentacji rodziców; takze
wystapienia w sprawie praw uczniów i ich rodziców.
432 RPO-431881-XI/03.
433 Ustawa z dnia 28.11.2003 r. o swiadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255, zm.
Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593); takze wniosek do TK o sygn. K 16/04 (RPO-467689XI/04 z 28.04.2004 r.).
434 RPO– 377276- XI/01 z dnia 28.08.2003 r., odpowiedz Ministerstwa Sprawiedliwosci z dnia
24.09.2003 r., P.II.4308/566/03.
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nieskutecznym

wykonywaniem

przez

wladze

publiczne

konstytucyjnego obowiazku ochrony dzieci przed okrucienstwem i
demoralizacja wiaza sie dwa nierozwiazane problemy – ochrona przed
przestepstwami

w

rodzinie

oraz

przed

szkodliwymi

tresciami

przekazywanymi przez media. 435 Rzecznik zwrócil sie do Ministra
Sprawiedliwosci436

ponownie

o

stanowisko

w

sprawie

pilnego

zainicjowania odpowiednich zmian w prawie. Analiza ponad 1000 spraw o
przemoc w rodzinie wobec dziecka pokazala, iz obowiazek zawiadomienia
sadu rodzinnego realizowany jest jedynie w przypadkach szczególnie
drastycznych przestepstw437. Nawet wówczas dzialania te oceniono jako
spóznione lub niewystarczajace. Do czasu ewentualnej nowelizacji
przepisów niezbedne jest wyeliminowanie nieprawidlowosci w pracy
prokuratury i radykalna zmiana praktyki. W zwiazku z pracami nad
projektem ustawy o zakazie promocji przemocy w srodkach masowego
przekazu Rzecznicy – Praw Obywatelskich i Praw Dziecka przyjeli
wspólne

stanowisko 438,

legislacyjnych

i

w

którym

wprowadzenie

postuluja
nowej

przyspieszenie

regulacji

prac

okreslajacej

odpowiedzialnosc osób tworzacych i rozpowszechniajacych szkodliwe dla
dzieci i mlodziezy tresci. Rzecznik przeslal równiez swoje uwagi w
zwiazku z pracami nad zmiana ustawy o radiofonii i te lewizji439,
wskazujac na niekonstytucyjnosc obowiazujacych przepisów440. Minister
Kultury poinformowal 441, ze w przygotowywanym obecnie projekcie
nowelizacji tejze ustawy wprowadzono przepisy chroniace maloletnich
widzów, uwzgledniajac postulaty Rzecznika i innych srodowisk. W
proponowanym

brzmieniu

art.

18

ust.

4

ustawy

doprecyzowano

435 Odpowiedz Ministerstwa Sprawiedliwosci z dnia 3.04.2003 r. (DSP.V.076/42/02).
436 RPO-415804-XI/02 z dnia 26.05.2003 r.
437 Art. 207; 197, 198 i 200 Kk.
438 RPO-358356-XI/00 z dnia 12.11.2003 r.
439 RPO-358356-XI/00 z dnia 3.09.2003 r.
440 Zawartego w art. 18 ust. 6 ustawy z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2001 r.

Nr 101, poz. 1114 ze zm.; brak ten nie wystepuje w projektach ustawy (przykladowo w
projekcie, który wplynal do Sejmu 27.03.2002 r.) oraz przepisów rozporzadzenia
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 20.11.2001 r. w sprawie szczególowych zasad
kwalifikowania, rozpowszechniania i sposobu zapowiadania audycji lub innych
przekazów, które moga zagrazac fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi
niepelnoletnich (Dz.U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1744) z regulacja ustawowa oraz z art. 92
ust. 1 i art. 72 ust. 1 Konstytucji.
441 Odpowiedz z 15.10.2003 r.
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fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi maloletnich, w
szczególnosci

zawierajacych

tresci

pornograficzne

lub

w

sposób

nieuzasadniony eksponujacych przemoc. Sceny lub tresci mogace miec
negatywny wplyw na rozwój maloletnich objete zakazem wzglednym
dopuszczono do nadawania poza okresem ochronnym (godziny od 6
do 23)442,

wyraznie

bezwzglednym.
nieprzestrzeganie

wylaczajac

Naruszenia
przepisów

z

nich

audycje

wspomnianych
dotyczacych

objete

zakazem

zakazów
oznaczania

oraz
audycji

odpowiednimi symbolami zagrozone sa kara pieniezna. Przyjeto podzial
maloletnich na kategorie wiekowe i obowiazek kwalifikowania kazdej
audycji dla okreslonej grupy wiekowej 443. Projektowane zmiany ustawy
powinny usunac niezgodnosci obecnych przepisów z Konstytucja.
Rzecznik zajal stanowisko 444 w sprawie realizacji prawa dziecka
zagwarantowanego w art. 72 ust. 3 Konstytucji445 (i w art. 12 Konwencji o
prawach dziecka 446) w zwiazku z propozycjami okreslenia procesowego
statusu dziecka w Kpc 447 przez Ministerstwo Sprawiedliwosci. W
projekcie MS uznano 13 lat jako granice umozliwienia dziecku
wypowiedzi w sprawach, które go dotycza. Propozycja ta redukuje
442 Nadawane w formie odkodowanej beda musialy byc, mimo zakazu ich nadawania w czasie

443
444
445

446

447

ochronnym, dodatkowo oznakowane (art. 1 pkt 11 lit. b projektu nowelizacji wprowadzajacy w art.
18 ustawy ust. 5a i 5b). Jest to wymóg stawiany przez Dyrektywe „telewizji bez granic" (projektodawca
postanowil rozszerzyc wytyczne Dyrektywy i nalozyc obowiazek identyfikowania
wszystkich audycji).
Obowiazek opracowania takiego podzialu (art. 18 ust. 6 pkt 2 projektu) spoczywac bedzie na
Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.
RPO-410077-XI/02 z dnia 08.01.2003 r.
„W toku ustalania pra w dziecka organy wladzy publicznej oraz osoby odpowiedzialne za
dziecko sa zobowiazane do wysluchania i w miare mozliwosci uwzglednienia zdania
dziecka”.
„1. Panstwa – Strony zapewniaja dziecku, które jest zdolne do ksztaltowania wlasnych
pogladów prawo do swobodnego wyrazania wlasnych pogladów we wszystkich sprawach
dotyczacych dziecka przyjmujac je z nalezyta waga, stosownie do wieku oraz dojrzalosci
dziecka. 2. W tym celu dziecko bedzie mialo w szczególnosci zapewniona moznosc
wypowiadania sie w kazdym postepowaniu sadowym i administracyjnym, dotyczacym
dziecka, bezposrednia lub za posrednictwem przedstawiciela badz odpowiedniego organu,
zgodnie z zasadami proceduralnymi prawa wewnetrznego” (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz.
526 ze zm.).
A rt. 430 1 i art. 514 1 o tresci: „Przed wydaniem orzeczenia w sprawie dotyczacej
maloletniego, kierujac sie jego dobrem, sad wysluchuje dziecko, które ukonczylo lat 13, a
w pozostalych wypadkach jedynie wtedy, gdy maloletni posiada nalezyte rozeznanie w
sprawie” (zalacznik skierowanego do RPO pisma z Departamentu Sadów Powszechnych
pisma z 5.11.2002 r.).
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Kpc, art. 573 Kpc). W polskim systemie prawnym dziecko jest
uczestnikiem postepowania i przepisy wyraznie tak stanowia 448. Sad
Najwyzszy uznal wysluchanie przez sad maloletniego za zasade. Niestety,
przyjeta praktyka wysluchiwania dzieci nie zabezpiecza realizacji ich
konstytucyjnego prawa wobec utrwalenia sie pogladu o korzysciach
posredniego wysluchania maloletniego 449. Ten swoisty „model ochrony”
powoduje, ze stanowisko maloletniego w wiekszosci spraw opiekunczych
nie jest w ogóle przedstawiane sadowi lub przekazywane w wersji, która
nie oddaje intencji dziecka 450. W tym kontekscie nie jest zrozumiale,
dlaczego wzglad na dobro dziecka nie uchronil maloletnich przed
uczestnictwem w postepowaniu karnym, w którym nie ma barier
wiekowych dla pokrzywdzonych dzieci wystepujacych jako swiadkowie.
W opinii Rzecznika udzielanie dzieciom pomocy w przedstawieniu i
obronie ich interesów przed sadem, w tym zapewnienie potrzebnych im
informacji451 moze sie stac dobra lekcja prawa i wielka nauka demokracji
nie tylko dla maloletnich. Stanowisko Rzecznika sklonilo resort do zmiany
stanowiska. Przepisy procesowe powinny jednoznacznie zobowiazywac sad
do wysluchania dziecka zdolnego do sformulowania pogladów w sprawie
go dotyczacej i uwzglednienia jego zdania stosownie do okolicznosci i
stopnia dojrzalosci dziecka bez wzgledu na status procesowy maloletniego 452.
Problemy zwiazane z respektowaniem prawa dziecka do wysluchania jego
448 Glosa H. Doleckiego do cyt. postanowienia - OSP 1999/5/87.
449 W doktrynie i praktyce ustalilo sie stanowisko, ze wysluchanie nie musi byc realizowane

wylacznie w drodze „bezposredniego wysluchania dziecka przed sadem, a zwlaszcza na
sali sadowej (...) sad ma moznosc zapoznania sie ze stanowiskiem dziecka za pomoca
swych organów pomocniczych, takich jak kurator lub opinia osrodka diagnostycznokonsultacyjnego, czy wreszcie opinia bieglego psychologa” (cyt. wyzej postanowienie
SN).
450 Biegli z RODK -ów te powszechna praktyke wyjasniaja dobrem dziecka (uczestnicy maja
wglad do akt, a wiec stanowisko dziecka móglby wówczas poznac takze rodzic, dla
którego nie jest ono korzystn e).
451 Europejska konwencja o wykonywaniu praw dzieci sporzadzona w Strasburgu dnia
25 stycznia 1996 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 107, poz. 1128).
452 Niezaleznie od powyzszego zespól problemowy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa
Cywilnego dzialajacej przy Ministrze Sp rawiedliwosci proponuje, by znowelizowane
przepisy kodeksu rodzinnego i opiekunczego przewidywaly obowiazek rodziców
(odpowiednio innych osób i instytucji sprawujacych zastepcza piecze nad dzieckiem),
polegajacy na wysluchaniu dziecka przed podjeciem decyzji we wszystkich wazniejszych sprawach
jego dotyczacych oraz uwzglednieniu rozsadnych zyczen i opinii dziecka jezeli jego rozwój
umyslowy i psychiczny na to pozwalaja.
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wydanych

w

trybie

Konwencji

dotyczacej

cywilnych

aspektów

uprowadzenia dziecka za granice453, szczególnie w sytuacjach, gdy nie
doszlo do bezzwlocznego wydania dziecka i postepowanie egzekucyjne
znacznie wydluzyl o sie. Kwestionowane przez Rzecznika, nowe przepisy
tzw. postepowania realizacyjnego 454 umozliwily, m.in., uruchomienie sil
policji i przymusowe (bez wysluchania dziecka) wydanie za granice
kilkorga dzieci. Przebieg dotychczasowych „procedur realizacyjnych”, w
tym samego „odbierania” dzieci, z uwagi na oczywista ich brutalnosc i jej
skutki

dla

dzieci455

powinien

zostac

szczególowo

zbadany

przez

Ministerstwo Sprawiedliwosci.
B.

Obrona prawa dziecka do wychowania w rodzinie

Mimo nizu demograficznego liczba dzieci w placówkach typu
zakladowego systematycznie wzrasta456. W wystapieniu do Prezesa Rady
Ministrów457. Rzecznik podkreslil, ze obecny stan zagraza prawu do
wychowania w rodzinie i innym podstawowym prawom znacznej grupy
dzieci. Przyczyny tego stanu rzeczy to: – slaba baza powiatowych centrów
pomocy rodzinie (malo srodków, malo pracowników, brak odpowiednich
kompetencji do prowadzenia pracy terapeutycznej z rodzinami); – brak
jasnych uregulowan dotyczacych form wspólpracy miedzy gminnymi i
miejskimi osrodkami pomocy spolecznej; – niewykorzystanie istniejacych
przepisów umozliwiajacych systematyczna wspólprace z organizacjami
obywatelskimi dzialajacymi na rzecz dziecka i rodziny, a takze sadami
rodzinnymi,

kuratorami,

pedagogami

453 Dz.U. z 1995 r. Nr 108, poz. 528 ze zm.
454 Przepisy rozdzialu 2 oddzial 5 sprawy

szkolnymi,

–

niewlasciwa,

o odebranie osoby podlegajacej wladzy
rodzicielskiej lub pozostajacej pod opieka dodane ustawa z 19.07.2001 r. (Dz.U. Nr 98,
poz. 1069).
455 Stan siedmioletniego chlopca spowodowal., ze przy udziale pracownika konsulatu udalo
sie wynegocjowac powrót dziecka do kraju, pod opieke ojca (RPO-401402- XI/02).
Sytuacji wydanego dziewiecioletniego dziecka, które przebywalo w Polsce niemal od
urodzenia pod opieka matki, nie udaje sie ustalic Ministerstwu Sprawiedliwosci (RPO438815-XI/02). Niezwykle dramatyczne byly takze przezycia pietnastoletniej KB.
456 Wedlug sprawozdan MGPiPS w placówkach socjalizacyjnych tj. domach dziecka
w 2000 r. – 18 196 (wg danych GUS – 18 225), w 2001 r. 19 744 (wg GUS – 17 857),
zas w 2002 r. 20 969 (danych GUS brak) nie maleje tez liczba dzieci malych.
457 RPO-431881-XI/03.
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utrzymanie dzieci w placówkach, a nie ma na pomoc rodzinie). Z kolei
takie

zjawiska

jak:

–

brak

rzeczywistego

priorytetu

dla

opieki

rodzinnopodobnej i przeksztalcen czesci placówek opieki calodobowej w
placówki wsparcia dziennego, otwarte, srodowiskowe; – nieumiejetnosc
zainteresowania

wladz

powiatu

powiatowa

strategia

rozwiazywania

problemów spolecznych; – brak realnych dzialan pracowników placówek
opiekunczo-wychowawczych 458 na rzecz powrotu dzieci do rodzin, które i
tak po uzyskaniu pelnoletnosci wracaja do swego, bywa ze jeszcze
bardziej zdemoralizowanego srodowiska – to przyczyny uwarunkowane
bardziej

subiektywnie.

Podobne

sa

zródla

nierespektowania

obowiazujacych przepisów dotyczacych badania zasadnosci umieszczenia
dzieci poza rodzina naturalna i pobytu w placówkach (rzadko zdarza sie,
ze dziecko w nastepstwie wraca do rodziny lub, jezeli to niemozliwe,
umieszczane jest w rodzinie adopcyjnej, zastepczej lub placówce
rodzinnej). Nie przynosi oczekiwa nych efektów uregulowanie obligujace
sady opiekuncze co do szesciomiesiecznych kontroli w placówkach.
Tymczasem zasadnosc zalozen reformy nie budzi watpliwosci z punktu
widzenia standardów ochrony praw czlowieka, co wiecej - przemawiaja za
nia rachunki kosztów459. Rzecznik zwrócil sie zatem do Premiera o
podjecie zdecydowanych i szybkich dzialan. Szef Kancelarii Prezesa RM
wsród pozytywów reformy wymienil

m.in. umieszczanie dzieci w

placówkach w ich powiecie oraz wprowadzenie indywidualnych planów
pracy z dzieckiem. Do najwazniejszych ograniczen zaliczyl przejecie z
dawnego systemu kadry z Karta Nauczyciela (niskie pensum).
Szczególna uwage Rzecznika budza dzialania, których celem jest
wspieranie dziecka i rodziny, a wiec: wdrazanie przepisów prowadzacych
do uwzglednienia zasady, iz rodzinie nalezy udzielic wszelkiej mozliwej
pomocy, gdy dziecko jest zagrozone

umieszczeniem poza nia, jak

458 Mimo od lat usankcjonowanego prawnie obowiazku w tym wzgledzie, wychowawcy

czesto maja przekonanie, ze rodziny sa tak zdemoralizowane, iz dzieci nie powinny sie z
rodzicami kontaktowac (niekiedy zreszta, bezprawnie, s ami uniemozliwiaja te kontakty).
459 Przecietny koszt pobytu wychowanka w placówce socjalizacyjnej to 2-2,5 tys. zl
miesiecznie, z czego ok. 1,4 tys. to srodki budzetowe (rodzice sa na ogól zwalniani nawet
z symbolicznej odplatnosci).
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tj. likwidacja i przeksztalcanie placówek typu zakladowego w placówki
rodzinnopodobne oraz wspieranie dziecka i rodziny podejmowane w
ramach

spolecznosci

lokalnej,

jak

równiez

wszelkie

dzialania

profilaktyczne. Badanie stanu reformy w Krakowie 461 przynioslo nowe
ustalenia: przy instytucjach pomocy spolecznej nalezy stworzyc warunki
rozwoju systemu szkolenia (terapii) dla rodzin biologicznych, wspierania
mlodych, niepelnoletnich matek i ich bliskich oraz swiadczenia im
pomocy „pólinternatowej” – srodowiskowej; rodziny biologiczne nie
otrzymuja

w

wystarczajacym

stopniu

profesjonalnej

pomocy

terapeutycznej (indywidualnej, rodzinnej, dla osób uzaleznionych od
alkoholu); niezbedna jest integracja dzialan pomocy spolecznej, opieki
zdrowotnej462

(lecznictwo

srodowiskowe

w

psychiatrii),

policji

i

kuratorów sadowych; koniecznie nalezy wywazyc zasady i monitorowac
jakosc pracy z rodzina biologiczna (jej oczywistym wskaznikiem jest ilosc
rodzin, które odzyskuja dzieki pomocy wlasne dzieci).
Innego

rodzaju

przestrzeganiem

praw

problemy

zwiazane

wychowankó w

z

zabezpieczeniem

placówek

i

opiekunczo -

wychowawczych ukazala realizacja i emisja telenoweli dokumentalnych
„Kochaj mnie” i „Dziewczeta z osrodka” w programie II TVP SA.
Watpliwosci Rzecznika przedstawione Prezesowi TVP oraz kierownictwu
resortu,

któremu

placówki

podlegaja463

dotyczyly

niezapewnienia

anonimowosci wystepujacych w nim dzieciom i ich rodzinom oraz
ujawnienia wypowiedzi bardzo osobistych. Rzecznik nie zakwestionowal
celu programu, jednak podkreslil, ze wychowankowie domów dziecka
wymagaja szczególnej ochrony ich prywatnosci – pelnego poszanowania
godnosci swojej i bliskich. Istnieja techniki realizacji programu (np.

460 Art. 33a i 33k ustawy z dnia 29.11.1990 r. o pomocy spolecznej, takze art. 109 § 4 Kro.
461 RPO-445736-XI/03 z dnia 10.07.2003 r.
462 Skadinad wiadomo, ze w Narodowym Funduszu Zdrowia nie przeznaczono srodków na

terapie rodziny i terapie dziecka w srodowisku.
wystapienia RPO do Ministra GPiPS z dnia 12.06.2003 r.,
24.07.2003 r., 2.12.2003 r., do Prezesa TVP z dnia 12.06.2003 r., dnia 24.07.2003 r., oraz
do Kierownictwa TVP z dnia 8.08.2003 r.; odpowiedzi z Ministerstwa z dnia
14.07.2003 r. (BDG IV 074-24/ 03), 11.09.2003 r. (DPS.VII- 074/02/3065/03), z TVP z
8.07.2003 r. (TVP -P-1152/2003), z dnia 30.07.2003 r. (TVP -M K-1646/2003), z dnia
21.08.2003 r. (TVP -M K- 1791/03).

463 RPO-439401-X I/03 –

- 172 przesloniecie twarzy, zmiana brzmienia glosu), które nie pozostawiaja
watpliwosci, ze ochronie podlega zycie prywatne i rodzinne, nazwisko lub
pseudoni m, wizerunek, a wreszcie godnosc bohaterów programów
telewizyjnych. Dziennikarze telewizyjni powinni miec swiadomosc sily, z
jaka telewizja moze oddzialywac na zycie bohatera audycji. W ocenie
Rzecznika problem skutków tego programu dla samych dzieci, skoro juz
doszlo do jego realizacji w tej formie powinien byc przedmiotem
specjalistycznej ekspertyzy. W opinii Rzecznika sprawa ta ma szerszy
charakter – jest kolejnym przyczynkiem do dyskusji nad obowiazkami,
wytyczonymi przez dobro wspólne oraz rola telewizji publicznej jako
nosnika misji i nauczyciela, który nie moze stronic od edukacji
obywatelskiej, w tym edukacji o prawach czlowieka, obywatela, dziecka.
Liczne skargi w sferze tzw. zastepczej opieki rodzinnej dotyczyly
wlasciwego stosowania przepisów regulujacych jej finansowanie i
organizacje (rodziny zastepcze) lub sygnalizowaly brak precyzyjnych
unormowan w tym zakresie (rodzinne domy dziecka). 26 lutego 2003 r.
doszlo tez do rozpatrzenia przez Trybunal Konstytucyjny wniosku RPO w
sprawie rodzin zastepc zych464. Trybunal w wyroku z dnia 26 lutego 2003
r. uwzglednil czesc zastrzezen Rzecznika 465. Uznal mianowicie, ze ustanie
pelnienia funkcji rodziny zastepczej z chwila ukonczenia przez dziecko 18
lat oznacza odebranie pomocy pienieznej na czesciowe pokrycie kosztów
utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastepczej, co prowadzi do
nierównosci w stosunku do dzieci przebywajacych w placówkach
(pozbawia rodziny zastepcze pomocy pienieznej na pokrycie kosztów
utrzymania

dzieci,

które

kontynuuja

nauke

w

szkole, do

której

uczeszczaly w momencie osiagniecia pelnoletnosci)466. Generalnie, po
wszystkich zmianach w okresie od zlozenia wniosku Rzecznika w
Trybunale Konstytucyjnym, w pomocy pienieznej panstwa dla rodzin

464 K 18/02; takze Informacja za 2001 r - str. 202-5 i za 2002 r. – str. 127.
465 W czesci dotyczacej art. 33 c ust. 5 ustawy z dnia 29.11.1990 r. o pomocy spolecznej

(Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 ze zm.) w zakresie, w jakim wylacza odpowiednie
stosowanie art. 33k ust. 3 tej ustawy.
466 Zatem w sytuacji, gdy wychowanek rodziny zastepczej osiagna l pelnoletnosc, lecz
kontynuuje nadal nauke w szkole do której uczeszczal w momencie osiagniecia
pelnoletnosci, to dopóki kontynuuje nauke na tym samym etapie edukacyjnym (np.
w liceum, czy technikum) moze nadal w przebywac w rodzinie, a pelnienie funkcji
rodziny zastepczej nie ustaje.

- 173 zastepczych powrócono do zasady, ze odpowiedzialnosc finansowa za
dziecko ponosza w pierwszym rzedzie rodzice, zas problemy w
funkcjonowaniu niektórych spokrewnionych rodzin zastepczych powinny
byc rozwiazywane poprzez ich odpowiednia selekcje i rozwiazywanie
tych, które nie zabezpieczaja dobra umieszczonych w nich dzieci, a nie
odrebne zasady ich finansowania 467 oraz zrównano sytuacje dzieci
umieszczonych

poza

rodzina

i

kontynuujacych

nauke

w

okresie

uzyskiwania pelnoletnosci. Niestety, z dookresleniem zasad finansowania
rodzin nie szlo w parze terminowe i pelne wywiazywanie sie przez organy
wladzy

publicznej

ze

zobowiazan

wobec

rodzin

zastepczych.

Z

kierowanych do Rzecznika skarg wynika, ze przez caly 2003 r. w wielu
powiatach przekazywano rodzinom 50-60 % naleznych im swiadczen
obligatoryjnych. Rzecznik zwr ócil sie do Prezesa RM o zainteresowanie
sprawa oraz informacje, czy srodki publiczne przekazywane wojewodom
na realizacje zadan ustawowych sa - we wskazanym zakresie - wlasciwie
dysponowane 468. Z odpowiedzi Prezesa RM469 wynika, ze srodki na te
zadania zostal y w pelni zabezpieczone. Z kolei klopoty rodzinnych
domów dziecka wiaza sie z koniecznoscia szczególowego uregulowania
ich statusu, sa to bowiem instytucje, które lacza cechy placówki (sa
zakladem pracy) i rodziny (oferuja przyjetym do nich dzieciom opieke
rodzinna), co nastrecza szereg problemów. Podjeto w tej sprawie
rozmowy i konsultacje z MGPiPS470. Problemy te powinny zostac
rozwiazane w trakcie podjetych juz prac nad zmiana uregulowan w
obszarze pomocy spolecznej471.
467 Obowiazek alimentacyjny innych krewnych zobowiazanych do alimentacji dziecka

468

469
470
471

(tj. krewnych w linii prostej i rodzenstwa) powstaje wówczas, gdy dziecko znajduje sie
w niedostatku (art. 133 § 2 Kro); zazwyczaj wylacza go uwzglednienie przeslanek
powstania obowiazku alimentacyjnego zobowiazanych w dalszej kolejnosci (art. 132, art.
129, art. 134, art. 135 § 1 i 135 § 2 Kro) - w szczególnosci, gdy ponosza osobiste starania
zwiazane z jego wychowaniem.
RPO-431801-XI/03 z dnia 19.03.2003 r. i z dnia 1.10.2003 r., w którym powolano tresc
art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o administracji rzadowej w województwie
(Dz.U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 ze zm.) w zwiazku z obowiazkiem skladania przez
wojewodów wlasciwych in formacji (zarzadzenie Nr 63 Prezesa Rady Ministrów z dnia
16.11.1999 r. w sprawie szczególowych zasad skladania przez wojewode sprawozdania z
wykonywanej dzialalnosci; Dz.U. z 1999 r. Nr 35, poz. 540).
Z dnia 26.11.2003 r.
RPO-433333-XI/03; RPO-429295- XI/03; RPO-433434- XI-03.
Projekt ustawy o pomocy spolecznej wraz z projektami rozporzadzen (Druk Sejmowy
Nr 2012, który wplynal do Sejmu w dniu 4.09.2003 r.).

- 174 Rzecznik przedstawil takze swe uwagi - w wiekszosci wiazace sie z
podstawowym standardem, tj. prawem dziecka do wychowania w rodzinie
– do projektu ustawy o pomocy spolecznej w czesci dotyczacej opieki nad
dzieckiem i rodzina 472. Zagrozeniem dla jego realizacji byloby utrwalenie
stanu, w którym przepis zawierajacy katalog zasad dzialania na rzecz
dziecka i rodziny nie zawiera zapisu o priorytecie opieki „pararodzinnej"
nad opieka w placówkach typu zakladowego w przypadku niemoznosci
wychowywania sie dziecka w rodzinie naturalnej473, gdy jednoczesnie
dwukrotnie eksponowane jest prawo dziecka do ciaglosci wychowania, tj.
przebywania w stalym srodowisku 474. W zbiorze standardów, w którym
dwukrotnie pojawia sie zapis o prawie dziecka do przebywania w stalym
srodowisku nie znalazlo sie w ogóle miejsce dla tak podstawowych praw
dziecka, jak prawo do prywatnosci, prawo do informacji, czy prawo do
ochrony przed okrutnym i ponizajacym traktowaniem. Caly ten katalog
zawierajacy - obecnie niepelny - zbiór

zasad, które winny stanowic

wzorzec do badania zgodnosci dzialan i uslug realizowanych przez pomoc
spoleczna w obszarze pomocy rodzinom z dziecmi nie znalazl sie jednak
wsród tych standardów, których realizacja podlega nadzorowi 475. Brakuje
takze precyzyjnych regulacji okreslajacych, na czym polega poradnictwo i
terapia rodziny niesprawnej wychowawczo i przepisów wykonawczych
wskazujacych, jakie konkretne swiadczenia w tym zakresie i przez kogo
maja byc udzielane, w jakim czasie i ilosci (tymczasem podczas wizyt w
powiatowych centrach pomocy rodzinie brak podstaw prawnych do
dzialania

wskazywany

jest

jako

zasadnicza,

oprócz

niedoborów

finansowych i kadrowych, przyczyna zaniechan). Zapisy o charakterze
gwarancyjnym, zabezpieczajace dobro dziecka poprzez wprowadzenie
472 RPO-453781-XI/03 z dnia 23.10.2003 r.
473 Katalog ten pomija równiez szczególnie

wazne, zwiazane z prawem dziecka do
wychowania w rodzinie, standardy: zasade umieszczania dziecka poza rodzina jedynie
wówczas, gdy jest to konieczne i po wyczerpaniu wszystkich istniejacych w systemie
mozliwosci wsparcia rodziny oraz zasade, ze umieszczenie takie nastepuje jedynie na
okres przejsciowy, a w tym okresie kontynuowana jest pomoc systemowa w celu
zrekonstruowania funkcji umozliwiajacych rodzinie naturalnej odpowiedzialna opieke i
wychowanie dziecka (takie, niepelne zreszta zapisy pojawiaja sie dopiero w art. 78 ust. 4
i 5 projektu, gdzie powinny byc powtórzone i doprecyzowane).
474 W pkt 2 i 3 katalogu zamieszczonego w art. 68 ust. 3 projektu.
475 Jaki sprawuje wojewoda nad dzialalnoscia samorzadu gminnego, powiatowego i
województwa, a takze nad dzialalnos cia podmiotów publicznych wykonujacych zadania
zlecone z zakresu pomocy spolecznej (art. 22 pkt 8 projektu).

- 175 obligatoryjnych wymogów wobec rodziców zastepczych oraz zalecen
dotyczacych doboru rodziny powinny byc wprowadzone do Kodeksu
rodzinnego i opiekunczego – musza one wiazac sad, jako organ
orzekajacy

o

umieszczeniu

dziecka

w

konkretnej

rodzinie476. W

opracowaniu strategii integracji /i/ polityki spolecznej na wszystkich
szczeblach

administracji

samorzadowej 477

nie

zaplanowano

udzialu

organizacji obywatelskich, a wydaje sie to szczególnie wazne. Nie sa
ujednolicone

zasady

odplatnosci

za

pobyt

dzieci

w

placówkach.

Róznorodnosc regulacji zwiazanych z odplatnoscia za pobyt dziecka
stosowanych w tej samej, co do zasady sytuacji – gdy dziecko pozostaje w
placówce, domu lub rodzinie zastepczej pod opieka panstwa - nakazuje
zastanawiac sie nad zachowaniem zasady równosci wobec prawa w tych
sytuacjach. Odrebnym przykladem nierównego traktowania rodziców478
jest mozliwosc calkowitego zwolnienia rodziców od odplatnosci za pobyt
dziecka przebywajacego w placówce opiekunczo -wychowawczej lub
placówce orzeczonej w postepowaniu w sprawach nieletnich, bez wzgledu
na to, czy swiadcza najmniejsze chocby alimenty. Ostateczny tekst
ustawy 479

wskazuje,

ze

uwagi

Rzecznika

zostaly

w

wiekszosci

uwzglednione. W sferze dzialan na rzecz realizacji prawa dziecka do
rodziny lezy tez wniosek Rzecznika do Trybunalu Konstytucyjnego480 o
zbadanie konstytucyjnosci przepisu Kro, który stanowi, niemozliwy do
wzruszenia w drodze prawnej, wymóg zgody matki na uznanie dziecka, w
sytuacji, gdy pochodzenie dziecka nie zostalo wczesniej ustalone, zas
kandydatem na uznajacego jest biologiczny ojciec dziecka, nastepnie
rozszerzony o zbadanie przepisu, który nie przyznaje domniemanemu
legitymacji czynnej w postepowaniu o ustalenie pochodzenia dziecka481.
Trybunal 482 uznal, ze przepis ten - w zakresie, w jakim wylacza prawo

476 Jest to mozliwe do przeprowadzenia w zwiazku z powolaniem w Komisji Kodyfikacyjnej

477
478
479
480
481
482

Prawa Cywilnego zespolu problemowego do kompleksowej nowelizacji KRO w zakresie
stosunków miedzy rodzicami i dziecmi .
Dot. art. 17 ust. 1 pkt 1, art. 19 ust. 1 pkt 1 oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 projektu ustawy.
Nie ma mozliwosci zwolnienia z obowiazku alimentacyjnego rodzica dziecka, nad którym
bezposrednia piecze sprawuje drugi malzonek, czy tez rodzica dziecka w rodzinie.
Ustawa z dnia 12.03.2004 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 593).
RPO-405812-XI/03.
Art. 84 § 1 Kro.
K 18/02.

- 176 mezczyzny bedacego biologicznym ojcem dziecka do dochodzenia
ustalenia ojcostwa narusza konstytucyjnie gwarantowane prawo do sadu
oraz zamyka droge sadowa 483. Zdaniem TK prawo ojca naturalnego do
ustalenia ojcostwa znajduje oparcie w zasadzie ochrony praw dziecka (art.
72 ust. 1 Konstytucji). Obecnie trwaja prace nad uzupelnieniem Kro o
odpowiednia regulacje.
Pod patronatem RPO przygotowywany jest projekt programu „Prawo
dziecka do wychowania w rodzinie”, którego celem jest poprawa
funkcjonowania systemu pomocy dziecku i rodzinie, aby byl zgodny z
tym

podstawowym

standardem

i

przyjetymi

przez

spolecznosc

miedzynarodowa zaleceniami, które sie z niego wywodza 484 (dotycza one
sfery profilaktyki, opieki typu rodzinnego oraz kierunkowych zmian
systemu opieki i likwidacji placówek typu zakladowego).
C.

Realizacja pr awa dzieci do nauki

Realizacji

gwarancji

zawartej

w

art.

70

ust.

4

Konstytucji

poswiecone byly dzialania Rzecznika, majace na celu uporzadkowanie
systemu stypendialnego. Rzecznik zwrócil sie do Trybunalu Konstytucyjnego 485
o zbadanie zgodnosci art. 91 ust. 2 ustawy o systemie oswiaty
upowazniajacego do uregulowania w przepisach podustawowych zasad
sytemu stypendialnego dla uczniów z wymogami Konstytucji wskazujac,
ze z uwagi na blankietowosc upowaznienia rozporzadzenie utracilo
charakter aktu wykonawczego i samodzielnie uregulowalo materie, która
zgodnie z wola ustrojodawcy nalezy do materii ustawowej. Nie okreslono
przy tym kryteriów umozliwiajacych ustalanie, jaka konkretna sytuacja
uprawnia ucznia do pomocy (nie jest zatem mozliwa jej weryfikacja).
Rzecznik poprosil o odroczenie na okres 9 miesiecy utraty mocy
obowiazujacej przepisów w przypadku uwzglednienia wniosku, aby

483 Jest niezgodny z art. 45 ust. 1, art. 72 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 oraz z art. 77 ust. 2

Konstytucji.
484 Systemu opieki dla dzieci dotycza w szczególnosci wskazania rozwiniete w nastepujacych

trzech dokumentach: Rezolucja 77 (33) RE w sprawie umieszczania dzieci w placówkach,
Rekomendacja R (87) 6 Rady Europy w sprawie rodzin zastepczych; Rekomendacja
1061/2003 Zgromadzenia Parlamentarnego RE w sprawie poprawy sytuacji dzieci
umieszczonych w placówkach.
485 RPO-425313-XI/02 z dnia 4.12.2002 r. - K 50/02.

- 177 uniknac sytuacji, w której mogloby dojsc do zaprzestania udzielania
pomocy materialnej dla uczniów. Wniosek nie zostal jeszcze rozpatrzony.
W sprawie stypendiów Rzecznik interweniowal wczesniej w Agencji
Wlasnosci Rolnej Skarbu Panstwa i u Ministra Skarbu Panstwa 486. Art. 6
pkt 9 ustawy o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu
Panstwa

przewidywal

pracowników

ppgr

przyznawanie

uczacych

sie

w

stypendiów
szkolach

dzieciom

bylych

ponadgimnazjalnych

bedacych w trudnej sytuacji. Zgodnie z regulaminami Agencji nie
przyznawano stypendiów m.in: dzieciom niepelnosprawnym, dzieciom
uczacym sie w szkolach niepublicznych, dzieciom bylych pracowników
gospodarstw pomocniczych, dzieciom mieszkajacym w miastach powyzej
20 tys. mieszkanców, choc w swietle przepisów ustawy stypendia
powinny otrzymac. Agencja nie moze przyznawac swiadczen, stosujac
dowolnie przyjete przez siebie kryteria, zawezajac kryteria ustawowe.
Ograniczenia kregu swiadczeniobiorców, wprowadzane na poziomie
aktów wewnetrznych Agencji nie znajduja uzasadnienia i pozostaja w
kolizji

z

normami

ustawowymi;

wprowadzenie

w

regulaminie

przyznawania i realizacji stypendiów AWRSP kryteriów pozaustawowych
prowadzi do nieuzasadnionej dyskryminacji niektórych grup, np.: dzieci
niepelnosprawnych i in.. Rzecznik zwrócil sie do Ministra Skarbu
Panstwa o podjecie dzialan uniemozliwiajacych podejrzenie uznaniowosci
przy realizowaniu zadan zwiazanych z pr zyznawaniem stypendiów ze
srodków Agencji. W odpowiedzi Ministra przekazanej po zapowiedzianych
wczesniej dzialaniach wyjasniajacych

487

poinformowano, ze MSP i MGPiPS

w pelni podzielily to stanowisko.
Rozchwianie zasad funkcjonowania systemu oswiaty, wido czne
równiez

w

decyzjach

dotyczacych

zasad

oceniania

uczniów

i

przeprowadzania egzaminów uzasadnia koniecznosc okreslania polityki
edukacyjnej jako polityki ogólnokrajowej nie zas resortowej488 tym
bardziej, ze ksztaltuje ona przyszlosc kraju i jego wklad cywilizacyjny.
Niespójnosc i zmiennosc istotnych decyzji powodowaly naruszenia praw

486 RPO-410920-XI/02.
487 Z dnia 25.06.2003 r. (wczesniej z 10.04.2003 r.).
488 Ob ywatelska odpowiedzialnosc za edukacje narodowa - oprac. w ramach Programu

„Edukacja dla rozwoju” - BRPO, W -wa 2003 r.

- 178 rzeszy uczniów. Zobligowalo to RPO do wystapienia do Trybunalu
Konstytucyjnego 489 o stwierdzenie niekonstytucyjnosci: 1/upowaznienia
ustawowego zawartego w art. 22 ust 2 pkt 4 ustawy o systemie oswiaty i
wydanego na jego podstawie rozporzadzenia490 z uwagi na blankietowosc
upowaznienia powodujacego, po pierwsze - niemoznosc zrekonstruowania
wytycznych odnosnie uregulowan pozostajacych w scislym zwiazku z
prawami podmiotowymi uczni ów i sluchaczy (uprawianie zawodu lub
ubieganie sie o przyjecie na studia), po drugie – nazbyt czeste zmiany
warunków przeprowadzania egzaminów, w tym maturalnych, w trakcie
cyklu ksztalcenia (pieciokrotna nowelizacja rozporzadzenia w ciagu
dwóch lat od je go wydania) oraz 2/ upowaznienia ustawowego zawartego
w art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty
i

wydanego

na

jego

podstawie

rozporzadzenia491,

z

uwagi

na

blankietowosc upowaznienia oraz samoistne uregulowanie zagadnien
istotnych dla praw i wolnosci obywatelskich, tj. prawa do nauki, wolnosci
nauczania i wolnosci dzialalnosci gospodarczej (wydawców), jak równiez
niekonstytucyjne – bo okreslone w przepisach rozporzadzenia nie zas
ustawy – ograniczenia tych praw. Kwestie te Rze cznik bezskutecznie
sygnalizowal Ministrowi Edukacji Narodowej i Sportu wczesniej492.
Wprowadzone do ustawy o systemie oswiaty w 2003 r. zmiany 493
powoduja,

ze

postepowanie

w

sprawie

prawdopodobnie

zostanie

umorzone.
Funkcjonowanie znacznych grup dzieci poza systemem szkolnym
ujawnia brak skutecznego ewidencjonowania i egzekwowania obowiazku
szkolnego i obowiazku nauki dzieci. obecna sytuacja uniemozliwia
nadzorowanie i skuteczne przeciwdzialanie zjawisku pozostawania dzieci

489 RPO-421066-XI/03 z dnia 6.03.2003 r. – K 7/03.
490 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.03.2001 r. (w sprawie warunków i sposobu

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i sluchaczy oraz przeprowadzania
egzaminów i sprawdzianów w szkolach publicznych (Dz.U. Nr 29, poz. 323 i Nr 128,
poz. 1419, z 2002 r. Nr 46, poz. 433, Nr 155, poz. 1289 i Nr 214, poz. 1807, z 2003 r.
Nr 26, poz. 225).
491 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24.04.2002 r. w sprawie warunków i trybu
dopuszczania do uzytku szkolnego programów nauczania, programów wychowania
przedszkolnego i podreczników oraz zalecania srodków dydaktycznych (Dz.U. Nr 69,
poz. 635).
492 RPO-421066-XI/02 i RPO-425313- XI/02.
493 Ustawa z dnia 27.06.2003 r. (Dz.U. Nr 37, poz. 1304).

- 179 poza systemem oswiaty. Oznacza to, ze wladze publiczne nie wywiazuja
sie ze swych zobowiazan dotyczacych realizacji prawa do nauki
zagwarantowanego w art. 70 Konstytucji oraz art. 28 Konwencji o
prawach dziecka a takze innych miedzynarodowych standardach. W opinii
Rzecznika 494 niezbedne jest stworzenie podstaw spójnego i kompletnego
systemu informacji o realizacji obowiazku nauki przez dzieci i mlodziez.
Nalezy w tym celu doprecyzowac zasady dokumentowania przebiegu
nauczania dzieci i mlodziezy do 18 roku zycia w szkolach, placówkach i
innych formach ksztalcenia. Opinia Rzecznika o niedoskonalosci zapisów
ustawowych dotyczacych dokumentowania realizacji przez dzieci i
mlodziez obowiazku szkolnego i obowiazku nauki zostala podzielona
przez kierownictwo resortu, które podjelo niezbedne dzialania, min.
kontrole

sposobu

ewidencjonowania

i

egzekwowania

wypelniania

obowiazku nauki przez mlodziez w wieku 16-18 lat. podjete zostana
stosowne

dzialania,

takze

legislacyjne

przy

uwzglednieniu

uwag

Rzecznika.
Przypadek nieskorzystania przez organ prowadzacy z mozliwosci
zawieszenia dyrektora w pelnieniu czynnosci sluzbowych na mocy art. 83
ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela495, w sytuacji, gdy doszlo do
przedstawienia dyrektorowi szkoly powazne zarzuty wskazujace na
naruszenie praw uczniów (pobicie ucznia) i wszczecia postepowania
karnego i dyscyplinarnego sklonil Rzecznika do wystapienia do Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu496. Zapis art. 83 Karty Nauczyciela jest
nieprecyzyjny - decyzja o zawieszeniu nie moze zalezec wylacznie od
dobrej woli organu prowadzacego. Ponadto zauwazalny jest brak
szczególowych uregulowan w rozporzadzeniu okreslajacym wymagania,
jakie powinny odpowiadac osoby zajmujace stanowiska dyrektorów szkól
i placówek497

w sytuacji, gdy kandydat na dyrektora placówki jest

podejrzany

popelnienie

o

przestepstwa.

Minister

zgodzil

sie

ze

494 RPO-428299-XI/02 z dnia 14.01.2003 r.
495 Ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze

zm.).
496 RPO-398701-XI/02 z dnia 25.02.2003 r.
497 Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15.02.1999 r. w sprawie wymagan,

jakim powinny odpowiadac osoby zajmujace stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska
kierownicze w przedszkolach oraz w poszczególnych typach szkól i placówek (Dz.U. Nr
14, poz. 126 ze zm.).
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artykul ma byc zmieniony, ponadto przygotowano projekt rozporzadzenia
w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadac osoby zajmujace
stanowiska dyrektorów. Przy okazji zaproszenia do udzialu w pracach
Sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej do przegladu prawa oswiatowego
pod katem przeciwdzialania zjawiskom patologicznym w szkole i
opracowania propozycji zmian w tym zakresie Rzecznik w dniu
26 listopada 2003 r. przedstawil stanowisko 498, w którym stwierdzil, ze
w sprawie, która jest przedmiotem zainteresowania Podkomisji, kluczowa
jest tresc i jakosc dzialan wychowawczych i edukacyjnych szkoly.
Aktywny udzial rodziców i uczniów w zyciu szkoly stanowi o jej
obywatelskim charakterze. Niezbedne jest zatem uporzadkowanie prawa
oswiatowego tak, by okreslalo podstawowe prawa rodziców i uczniów i
umozliwialo ich egzekwowanie.
D.

Prawa dzieci wymagajacych specjalnego traktowania oraz
szczególnej opieki i pomocy panstwa

Istnieja grupy dzieci, których prawa musza byc chronione w sposób
szczególny, co naklada na panstwo szczególne obowiazki 499. Rzecznik od
lat wizytuje placówki opieki calodobowej dla dzieci i mlodziezy. Obecnie
dobiegaja konca cykle wizyt w placówkach, w których realizacja praw
wychowanków jest podwójnie zagrozona: dzieci przebywaja tu bez
reprezentacji rodziców, zas powodem ich pobytu jest stan zdrowia W
latach 1994-1999 oraz 2002 -2003 przeprowadzono wizyty w specjalnych
osrodkach szkolno-wychowawczych (sosw). Sa to placówki przeznaczone
dla dzieci wymagajacych ksztalcenia specjalnego, które nie moga uczyc
sie w swoim srodowisku lokalnym. Od 2000 r. placówki te dzialaja na
498 RPO- R-070-13/03.
499 Naleza do nich, zgodnie z art. 72 ust. 2 Konstytucji i art. 20 ust. 1 Kopd, dzieci

pozbawione opieki rodzicielskiej (którym poswiecona byla pierwsza czesc tego
rozdzialu); dzieci niepelnosprawne (art. 23 ust. 2 Kopd; art. 68 ust. 3 Konstytucji); dzieci
chronione przez wszelkie odpowiednie srodki, w tym ustawodawcze, administracyjne,
socjalne oraz srodki w dziedzinie oswiaty przed nielegalnym uzywaniem srodków
narkotycznych (art. 33 Kopd); dzieci wymagajace ochrony przed wszelkimi formami
wyzysku (art. 34- 36 Kopd); dzieci - ofiary, którym zgodnie z art. 39 Kopd panstwo
winno zapewnic rehabilitacje psychiczna i fizyczna oraz ulatwic reintegracje spoleczna
(przy czym do dzialan w kierunku reintegracji winny byc równie z wylaczone dzieci, które
weszly w konflikt z prawem karnym - art. 40 Kopd).
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wielokrotnie monitowal Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Wedlug
danych GUS w osrodkach w 2002 r. przebywalo prawie 30 tys. w tym
ponad 20 tys. dzieci uposledzonych umyslowo w stopniu lekkim. Ponad
600 dzieci przebywa w sosw bez orzeczenia o potrzebie ksztalcenia
specjalnego, choc jest to warunek umieszczenia tak dziecka. W dalszym
ciagu w sosw sa dzieci z zaburzeniami zachowania (ponad 2 tys.) choc
placówki te z zalozenia sa przeznaczone dla dzieci niepelnosprawnych, a
zaburzenie zachowania w tym pojeciu nie miesci sie. W tej sprawie
Rzecznik pisal do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu500 i uzyskal
zapewnienie, ze sosw zostana gruntownie zreformowane. Niestety tak sie
nie

stalo.

W

swietle

zebranych

informacji

wyraznie

widac,

iz

dotychczasowa koncepcja ksztalcenia specjalnego w sosw nie sprawdzila
sie i wymaga zmian zgodnie z obowiazujacymi standardami. Racje bytu
maja wylacznie osrodki wysoko specjalistyczne przeznaczone dla dzieci,
którym w inny sposób nie mozna zapewnic ksztalcenia i terapii. Jezeli
dzieci maja sie wychowywac poza rodzina musi to byc uzasadnione.
Uposledzenie w stopniu lekkim nie jest uzasadnieniem dla pozbawienia
dzieci prawa do wychowania w rodzinie. Panstwo winno zwiekszyc siec
szkól specjalnych, klas integracyjnych w szkolach ogólnodostepnych, tak
aby ograniczyc liczbe dzieci, które ze wzgledu na koniecznosc ksztalcenia
sie pozbawione sa przez lata swego srodowiska rodzinnego. Uzasadnione
jest to zarówno dobrem dzieci, jak i interesem ekonomicznym.
Mimo

uplywu

czasu

nie

zostaly

rozwiazane

problemy

zasygnalizowane w wystapieniu Rzecznika z dnia 17 pazdziernika
2002 r.501 zwiazane z wadliwoscia istotnych dla pacjentów przepisów
ustawy o przeciwdzialaniu narkomanii 502. Minister Zdrowia zapowiedzial
nowelizacje ustawy i wydanie aktu wykonawczego na podstawie art. 14
ust. 3 ustawy, co pozwoli okreslic warunki, jakie powinny spelniac
podmioty realizujace zadanie leczenia i rehabilitacji osób uzaleznionych,
posrednio zatem zabezpieczy prawa osób uzaleznionych, które w nich

500 RPO-398773-XI/02.
501 RPO-421293-XI/02.
502 Niekonstytucyjnosc upowaznienia zawartego w art. 14 ust. 3 ustawy (Dz.U. z 2003 r.

Nr 24, poz. 198).
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których pracownicy Biura RPO przeprowadzali wizyty, leczenie i
rehabilitacja uzaleznionych prowadzona byla przede wszystkim metoda
terapii

grupowej

(spolecznosc

terapeutyczna),

co

skutkowalo

ograniczeniem podstawowych praw czlowieka, zwlas zcza na pierwszych
etapach leczenia. Rzecznik kolejny raz 503 poruszyl kwestie wykonania
upowaznienia zawartego w artykule 82 § 1 ustawy z dnia 26 pazdziernika
1982 r. o postepowaniu w sprawach nieletnich. Zakres tego, ciagle
niewykonanego

upowaznienia

odnosi

sie

w

praktyce

wprost

do

niezmiernie wrazliwych praw nieletnich (m.in. ma ono okreslic wlasciwe
warunki pobytu nieletnich w zoz i przestrzegania ich praw") 504, a
paradoksalnie – z uwagi na brak tych regulacji – takze do praw pacjentów
maloletnich. Nie ma po myslu na leczenie i rehabilitacje najmlodszych,
zwlaszcza uzaleznionych od srodków wziewnych. W Polsce nie istnieje
system lecznictwa ambulatoryjnego. Punkty konsultacyjne, nastawione na
informacje, nie sa w stanie zastapic leczenia ambulatoryjnego z
prawdziwego zdarzenia. Rzecznik poprosil o usuniecie wskazanych,
wieloletnich zaniedban w tym zakresie. W odpowiedzi Minister Zdrowia
wskazal, ze problem tkwi „w zlej organizacji i braku wewnetrznych
regulacji porzadku udzielania swiadczen zdrowotnych w tych pl acówkach,
nieznajomosci

aktów

prawnych

dotyczacych

problematyki

ochrony

zdrowia, zakladów opieki zdrowotnej przez osoby nimi zarzadzajace, a
takze

w

braku

nadzoru

nad

tymi

placówkami

przez

organy

zalozycielskie”. Problemy w umieszczaniu w placówkach osób z
obnizonym

poziomem

funkcjonowania

intelektualnego

zostana

szczególowo rozwiazane w trakcie prac nad nowelizacja ustawy o
przeciwdzialaniu narkomanii, której nowelizacja jest konieczna takze z
uwagi na wymogi unijne.

503 Wystapienia do Ministra Zdrowia RPO-336433-XI/00 z 6.12.2000 r.; RPO- 405066- XI/02

z 19.11.2002 r.
504 Okreslac ma: „szczególowe zasady kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i

pobytu nieletnich w publicznych zakladach opieki zdrowotnej, w szczególnosci
wskazujac organ odpowiedzialny za kierowanie nieletnich do odpowiednich zakladów,
biorac pod uwage koniecznosc zapewnienia sprawnosci postepowania, bezpieczenstwa
tych placówek, wlasciwych warunków pobytu nieletnich i przestrzegania ich praw".
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Ochrona praw osób niepelnosprawnych

U podstaw programu pilotazowego, nad którym rozpoczeto prace w
2002 r. lezalo zalozenie, ze w przypadku uszkodzenia organizmu dziecka
podstawowym warunkiem uzyskania pozytywnych efektów jest jak
najwczesniejsze
programu

podjecie

terapii

i

kompleksowego

rozpoczecie

rozpoznania,

odpowiednich

ustalenia

skoordynowanych,

wielospecjalistycznych i ciaglych oddzialywan. Silnie utrwalone podzialy
resortowe powoduja, ze wczesna pomoc prowadzona jest czastkowo,
oddzielnie i wybiórczo (co kosztuje drozej, niz kompleks dzialan) lub nie
jest prowadzona wcale (skutki odroczone kosztuja wiecej). Program, w
którego

tworzeniu

reprezentujacych

brali

udzial

podstawowe

przedstawiciele

rodzaje

organizacji

niepelnosprawnosci,

co

umozliwialo uwzglednienie ich wiedzy i doswiadczen, zostal zakonczony.
W

ciagu

roku

od

przekazania

zalozen

programu

kierownictwu

zainteresowanych resortów505, Rzecznik dwukrotnie wystepowal do
Premiera506 o traktowanie sprawy - z uwagi na jej przedmiot i cel – w
sposób priorytetowy.
W nastepstwie wystapienia Rzecznika507 we wszystkich okregach
sadów trwala lustracja spraw o ubezwlasnowolnienie prowadzonych
wówczas oraz zakonczonych w latach 2001–2002. Kierowane w tym
czasie do Rzecznika skargi dotyczyly w wiekszosci postepowania
wykonawczego i wskazywaly na slaby wglad sadów opiekunczych w
sposób

sprawowania

opieki

prawnej

nad

ubezwlasnowolnionymi508.

505 Co nastapilo w dniu 20.02.2002 r.
506 RPO-398773-XI/03 z dnia 2.04.2003 r. i z dnia 31.07.2003 r.
507 RPO-418864-XI/02 z dnia 17.09.2002 r.
508 Pomimo

skarg ubezwlasnowolnionych na sposób sprawowania opieki w aktach nadeslanych przez sady w wyniku wystapienia Rzecznika Praw Obywatelskic h - brak
sladu wplywu tych skarg, a w konsekwencji reakcji na nie. Daje sie zauwazyc, ze w
postepowaniu wykonawczym w sprawach o ustanowienie opieki prawnej dla
ubezwlasnowolnionych calkowicie jedyna forma kontroli ze strony sadu jest skladanie
sprawozdan przez opiekunów prawnych 1 raz na 6 miesiecy lub 1 raz w roku. Tresci
skladanych sprawozdan sa niejednokrotnie lakoniczne, przez wiele lat powielane,
opiekunowie rzadko sygnalizuja problemy. Sprawozdania nie sa weryfikowane w drodze
wywiadu kuratora sadowego, a w sytuacji, gdy podopieczni przebywaja w domach
pomocy spolecznej sady nie zwracaja sie do kierownictwa DPS o informacje, czy i w
jakim stopniu zaspokajane sa ich potrzeby przez opiekunów. Moze sie to wiazac z obawa,
iz znalezienie innego kandydata n a opiekuna okaze sie bardzo trudne, a wrecz niemozliwe
(mimo istniejacych unormowan w przypadkach, gdy brak kandydata na opiekuna sposród
czlonków rodziny, znalezienie kandydata jest zwykle dlugotrwale, wymaga wielu
interwencji i zaangazowania ze strony sadu).

- 184 Lustracja potwierdzila olbrzymia skale i razacy charakter naruszen prawa
do

sadu

i

prawa

do

obrony

osób

poddanych

procedurze

ubezwlasnowolnienia. W przekonaniu Rzeczni ka potrzebne jest takze
wprowadzenie przepisów o charakterze gwarancyjnym w postepowaniu,
które przesadza o dalszym funkcjonowaniu osoby ubezwlasnowolnianej
jako podmiotu praw. Z tego wzgledu w wystapieniu do Przewodniczacego
Komisji Kodyfikacyjnej 509 powtórzyl postulaty dotyczace wprowadzenia
standardów

procedury

opiniowania

(diagnozowania),

umozliwienia

organizacjom obywatelskim udzialu w sprawach o ubezwlasnowolnienie,
obowiazkowego

badania

ubezwlasnowolnianego

stanu

oraz

interesów

odformalizo wania

majatkowych

skladania

srodka

odwolawczego przez osobe poddana procedurze w co najmniej takim
samym stopniu, jak ma to miejsce w postepowaniu z ustawy o ochronie
zdrowia psychicznego. Jednoczesnie niezbedna wydaje sie dyskusja nad
nowym

modelem

instytucji

ubezwlasnowolnienia.

Wspólczesnie

proponowane sa rózne rozwiazania. Niektóre z nich lepiej dostosowuja
poziom

ingerencji

prawnej

do

mozliwosci

i

potrzeb

osób

niepelnosprawnych wymagajacych wsparcia. Rzecznik przeslal Komisji
robocze tlumaczenie materialu opracowa nego w I etapie programu
„Sprawiedliwosc,

Prawa

i

Integracja

Osób

Niepelnosprawnych

Intelektualnie” realizowanego przez „Inclusion Europe” przy wsparciu
Komisji Europejskiej. Rzecznik Praw Obywatelskich uczestniczy w nim
jako partner instytucjonalny Polski ego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z
Uposledzeniem Umyslowym, reprezentujacego Polske. Reprezentanci
Polski obok Niemiec, Francji, Hiszpanii, Czech, Holandii i Irlandii
uczestnicza510 w drugim, dwuletnim etapie tego europejskiego projektu,
którego celem jest poprawa dostepu do praw i wymiaru sprawiedliwosci
osób niepelnosprawnych intelektualnie a takze innych marginalizowanych
grup.

Celem

tego

etapu

bedzie:

1/

opracowanie

„bialej

ksiegi

ubezwlasnowolnienia i dostepu do praw grupy osób, których dotyczy
program 2/ opracowanie „pakietu szkoleniowego” dla pracowników
administracji publicznej i przedstawicieli zawodów prawniczych o

509 O numerze jw. z 11.12.2003 r.
510 Dnia 9.12.2003 r. podpisano porozumienie grantowe miedzy Inclusion Europe a Komisja

Europejska.
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sprawiedliwosci (pakiet bedzie prezentowany na modelowych seminariach
w siedmiu miastach europejskich, w tym w Warszawie). W programach
miedzynarodowych uwzgledniony jest narastajacy problem wykluczenia
spolecznego znacznych grup spolecznych, które nie sa w stanie sprostac
formalnym wymogom, by zwrócic sie o pomoc. Konieczne je st zatem
uwzglednianie ich specyficznych, skazujacych na marginalizacje cech, ale
takze – otwarcie i odformalizowanie instytucji swiadczacych nalezna im
pomoc. Udzial Rzecznika w tym programie, jak równiez w pracach nad
programami „Wczesna, wielospecjalis tyczna, skoordynowana i ciagla
pomoc dziecku zagrozonemu niepelnosprawnoscia lub niepelnosprawne mu i jego rodzinie”, „Realizacja prawa dziecka do zycia w rodzinie” –
stanowi nowa forme wspólpracy Rzecznika z organizacjami i ruchami
obywatelskimi.

10. Dzia lania Rzecznika Praw Obywatelskich
przestrzegania prawa do edukacji

na

rzecz

Gwarantowane w art. 70 Konstytucji prawo do edukacji jest jednym z
podstawowych praw czlowieka, warunkujacym korzystanie z innych, w
szczególnosci prawa do swiadomego i aktywnego uczestniczenia w zyciu
spolecznym.
Rzecznik

Praw

Obywatelskich

jest

zaniepokojony

licznymi

informacjami, które zdaja sie wskazywac, iz reforma polskiego systemu
edukacji nie jest konsekwentnie kontynuowana. Niepokój budzic musi
brak spójnego programu rzadu wprowadzajacego kolejne etapy reformy
edukacji. Przygotowywane nowelizacje maja charakter czastkowy i w
wielu przypadkach nie tylko nie eliminuja rozwiazan, które w trakcie
wdrazania reformy sie nie sprawdzily i wymagaja korekty lub innej formy
wsparcia ze strony panstwa, ale wrecz oslabiaja rozwiazania tworzace
podstawowe filary zapoczatkowanej w 1998 roku reformy systemu
edukacji.
Rzecznik Praw Obywatelskich, uznajac edukacje za najistotniejszy
instrument rozwoju kraju zainicjowal powstanie programu „E dukacja dla
Rozwoju”. Program ten zainaugurowala opublikowana w 2001 r.
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interdyscyplinarny zespól naukowców i spoleczników – podjeli prace nad
wypracowaniem rozwiazan systemowych w tej dziedzi nie i zaproponowali
najistotniejsze ich zdaniem, z obywatelskiego punktu widzenia, tezy
polityki edukacyjnej. Zostaly one przedstawione podczas konferencji
„Obywatelska odpowiedzialnosc za edukacje narodowa”, która odbyla sie
10 czerwca 2003 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich – propozycje
powolania

Rady

Edukacji

Narodowej.

Zdaniem

Zespolu,

który

przygotowal raport konieczne jest zatem powolanie Rady Edukacji
Narodowej czyli niezaleznego od politycznej koniunktury, obywatelskiego
organu, stojacego na strazy zapisanego w art. 70 Konstytucji prawa do
nauki. Do jej kompetencji nalezaloby:
–

definiowanie

i

proponowanie

dlugofalowej

strategii

polityki

edukacyjnej;
–

opracowywanie corocznej informacji o stanie edukacji w panstwie
przedstawianej Parlamentowi i bedacej przedmiotem parlamentarnej
debaty;

–

opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczacych edukacji;

–

wystepowanie do wlasciwych organów z wnioskami o podjecie
inicjatywy ustawodawczej;

–

kontrola rozwoju polityki edukacyjnej;

–

ochrona przestrzegania prawa oswiatowego i o szkolnictwie wyzszym,
ochrona trwalosci fundamentów polityki edukacyjnej i stabilnosci
okreslanych spolecznie celów;

–

wspólpraca z krajowymi i miedzynarodowymi instytucjami systemu
edukacji;

–

wspólpraca ze wszystkimi partnerami procesu edukacyjnego, w
szczególnosci z organizacjami spolecznymi dzialajacymi w sferze
edukacji i wychowania.
Zalozenia „Powolania i Zasad dzialania Rady Edukacji Narodowej

wraz z Zasadniczymi Celami Polskiej Edukacji Rzecznik zlozyl na rece
Prezydenta RP, wnioskujac o podjecie stosownej inicjatywy legislacyjnej.
Za edukacje odpowiedzialni sa wszyscy. Zadania poszczególnych
podmiotów uczestniczacych w procesie edukacyjnym spoleczenstwa
powinny byc precyzyjnie okreslone i powiazane ze soba, tak aby
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traktowana wylacznie jako etap w drodze do doroslosci, ale przede
wszystkim jako proces ciagly, pozwalajacy na nieustanne podnoszenie
kwalifikacji. Stad takze polityka edukacyjna panstwa musi byc wyraznie
skorelowana z potrzebami rynku pracy. Tymczasem juz dzis pojawila sie
grupa absolwentów posiadajacych swiadectwa lub dyplomy ukonczenia
róznego typu szkól, którzy maja problemy w znalezieniu pracy. Program
pomocy absolwentom – pomimo zapowiedzi, ze traktowany bedzie jako
priorytet w polityce zwalczania bezrobocia przez panstwo – napotyka na
trudnosci realizacyjne.
Polityka edukacyjna panstwa powinna zmierzac do ustalenia zadan,
priorytetów i narzedzi realizacyjnych w perspektywie wielu lat. Program
edukacyjny i jego realizacja nie moga bowiem byc podporzadkowane
celom krótkoterminowym ani zalezec od zmieniajacego sie ukladu
politycznego.
Podstawowe
ksztalcenia

akty

prawne

i

mlodziezy

dzieci

dotyczace

systemu

zostaly

edukacji

znowelizowane

oraz

wraz

z

wprowadzeniem w latach 1989-1990 zmian polityczno -ustrojowych, w
tym powolaniem samorzadu gminnego. W kolejnych latach przekazano
samorzadom jako zadanie wlasne prowadzenie oswiaty na poziomie
podstawowym, a nastepnie srednim. W zamierzeniach inicjatorów reform
konca lat dziewiecdziesiatych zaproponowane rozwiazania mialy sluzyc
przede wszystkim wyrównywaniu szans w dostepie do edukacji mlodziezy
ksztalcacej sie w malych osrodkach miejskich, a w szczególnosci w
gminach

wiejskich.

Reforma

miala

wiec

sprostac

historycznemu

wyzwaniu zatarcia dysproporcji cywilizacyjnych pomiedzy duzymi
osrodkami miejskimi i malymi miasteczkami oraz wsia. Przeformulowano
takze podejscie do procesu nauczania. Zgodnie z zalozeniami reformy
efektem dobrze realizowanego procesu edukacyjnego powinno byc
zapewnienie wszechstronnego rozwoju w wymiarze intelektualnym,
emocjonalnym,

spolecznym,

fizycznym,

moralnym

i

duchowym.

Rozwojowi temu mialy sluzyc zadania realizowane przez nauczycieli w
zakresie nauczania, ksztaltowania umiejetnosci i postaw.
Systemowa

realizacja

celu

priorytetowego

polegajacego

na

wyrównywaniu szans edukacyjnych powinna uwzgledniac liczne czynniki
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najwazniejsze nalezy uznac sposób realizacji opieki wychowawczej przez
rodzine, realizacje zadan wychowawczych przez pedagogów, a w tym
prowadzenie zindywidualizowanej, dostosowanej do potrzeb opieki nad
uczniem,

udzielanie

zdobywaniu

pomocy

podreczników

i

w

niepowodzeniach

pomocy

szkolnych.

szkolnych,
Istotna

role

w
w

wyrównywaniu szans edukacyjnych wypelnia równiez pomoc stypendialna
dla najzdolniejszych uczniów oraz pomoc dla dzieci z rodzin ubogich (np.
na zakup pomocy szkolnych czy dozywianie), sprawowanie opieki
zdrowotnej,

psychologicznej,

poradnictwo

w

zakresie

orient acji

zawodowej i szkolnej, nauczanie umiejetnosci organizowania czasu
wolnego,

stymulowanie

zainteresowan

i

przygotowywanie

do

samoksztalcenia.
Zasadny wydaje sie zatem postulat autorów analizy „Rekomendacje
dla polityki oswiatowej po trzech latach reformy szkolnictwa” zgodnie z
którym nalezy systematycznie badac terytorialne i rodzinne korelaty
osiagniec szkolnych oraz przeciwdzialac zjawisku segregacji uczniów w
szkole wedlug miejsca zamieszkania, statusu rodziny i dotychczasowych
osiagniec.

Zadanie

to

mozna

by

powierzyc

Centralnej

Komisji

Egzaminacyjnej511. Autorzy analizy nie zauwazyli w badaniach, aby
zreformowane

szkolnictwo

podstawowe

i

gimnazjalne

powiekszalo

nierównosci spoleczne, natomiast zwrócili uwage na zagrozenie powstania
nierównosci w poszcze gólnych jednostkach samorzadu terytorialnego.
„Zwieksza sie równiez zróznicowanie szkól. Liczne gimnazja segreguja
uczniów na oddzialy wedlug ich dotychczasowych osiagniec, co odtwarza
róznice spoleczne w strukturze szkoly. W jednym oddziale znajduje sie
mlodziez ze wsi peryferyjnych, w innym – z centralnej wsi w gminie, w
jednym potomstwo rodzin o wysokim statusie spolecznym, w innym –
dzieci biedoty”. Zjawisku temu towarzyszy koniecznosc likwidowania
jako nieekonomicznych szkól o malej ilosci dzieci w oddzialach
szkolnych. O ile takie zadania jak np. dozywianie czy pomoc rzeczowa
lub finansowa na zakup podreczników i pomocy szkolnej moga i powinny
511 Instytut Spraw Publicznych, Analizy i Opinie, 5 (1/2003), Roman Dolata, Krzysztof

Konarzewski, Elzbieta Putkiewicz: „Rekomendacje dla polityki oswiatowej po trzech
latach reformy szkolnictwa”.
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pomocy spolecznej we wspólpracy ze szkolami, tak pozostale zadania jak
pomoc

stypendialna,

sprawowanie

opieki

psychologicznej

czy

przygotowywanie do samoksztalcenia powinno byc realizowane w ramach
funkcji wychowawczej pelnionej przez szkolnictwo podstawowe i srednie.
Szczególnej

uwagi

wymaga

takze

sytuacja

dzieci

i

mlodziezy

niepelnosprawnej, której ksztalcenie napotyka na wiele przeszkód
zarówno natury organizacyjnej jak i programowej. Samorzady lokalne
podejmuja starania majace na celu tworzenie szkól integracyjnych,
jednakze wsparcie ze strony panstwa w tym zakresie jest wysoce
niewystarczajace. Realizacji postulatów reformy calego systemu edukacji
powinna

sluzyc

przede

wszystkim

dobrze

przygotowana

reforma

programowa i odpowiednie przygotowanie kadry nauczycielskiej do
zmienionych form i celów edukacyjnych. Nalezy wprowadzic wymóg
posiadania przez kazdego polskiego nauczyciela wyksztalcenia wyzszego.
Niestety wprowadzone przez MENiS we wrzesniu 2002 roku okreslajace
wymagania kwalifikacyjne dla nauczycieli rozporzadzenie bylo wyraznym
krokiem wstecz w tej materii i tak naprawde zamiast podwyzszyc,
obnizylo wymagania kwalifikacyjne dla nauczycieli. Tymczasem wlasnie
kwalifikacje nauczycielskie, zwiazane z nimi umiejetnosci zawodowe oraz
poziom intelektualny nauczyciela to czynniki najmocniej wplywaj ace na
jakosc pracy szkól. Ogromne znaczenie ma takze podjecie prac nad
przeformulowaniem systemu oceniania, tak aby pomagal on uczniom w
rozwoju, a nie sluzyl sprawowaniu kontroli nad uczacym sie.
Kolejnym celem reformy systemu edukacji powinno byc powiazanie
procesu edukacyjnego z wymogami rynku pracy, ustalenie standardów
edukacyjnych

(programowych,

organizacyjnych,

czytelnych

sciezek

ksztalcenia i awansu nauczycieli, standardów finansowania oswiaty na
róznych poziomach nauczania z uwzglednieniem szkól publicznych i
niepublicznych itp.) oraz przygotowanie mlodziezy do indywidualnych
form

uzupelniania

posiadanego

wyksztalcenia

z

wykorzystaniem

nowoczesnych metod i technik samoksztalcenia. Brak dzialan ze strony
administracji publicznej nie tylko moze oslabic pozytywne skutki
rozpoczetej reformy, ale poglebic negatywne zjawiska, które w Polsce
wystepuja.
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przeprowadzenia reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Zmniejszaniu
róznic w dostepie do edukacji sluzy nie tylko sama dostepnosc do szkól,
ale takze jakosc i charakter realizowanej przez nie edukacji. Badania
jakosci systemu edukacyjnego wykazuja, ze w Polsce wystepuje duze
zróznicowanie wyników (poziomów osiagniec szkolnych) pomiedzy
szkolami pr zy równoczesnie stosunkowo malym zróznicowaniu wyników
w poszczególnych szkolach. Badania prowadzone na podstawie osiagniec
uczniów potwierdzaja istnienie szkól lepszych i gorszych, a poziom
nauczania rózni sie zasadniczo w liceach i szkolach zawodowych.
Selekcja uczniów nastepuje zatem juz na progu edukacji prowadzonej po
ukonczeniu gimnazjum. W praktyce ukonczenie technikum utrudnia zatem
dalszy dostep do edukacji. Wprowadzona reforma edukacji dotyczyla
przede wszystkim zmian w programach nauczania, natomiast zmiany
strukturalne

zostaly

podporzadkowane

zmianom

programowym.

W

nowych szkolach (gimnazjum i liceum profilowanym) nauka jest
prowadzona wg nowych, dostosowanych do tych szkól programów.
Istotne

jest

zatem

przeprowadzenie

zasadniczych

zmian

takze

w

programach nauczania szkól zawodowych, tak aby zrównac szanse w
dostepie do zatrudnienia absolwentów liceów i szkól zawodowych. Dostep
do zatrudnienia jest bowiem równie wazny jak dostep do edukacji, co
zostalo uznane za jedno z glównych zalozen tzw. Europejskiej Polityki
Zatrudnienia sformulowanej w nastepstwie konferencji UE w Lizbonie.
Tworzac system edukacyjny nalezy wziac pod uwage szkolnictwo
wyzsze. Wiadomo natomiast, ze uczelnia XXI wieku czyli wyzsza szkola
ksztalcaca

fachowców,

bedzie

dzialac

w

warunkach

globalizacji

gospodarki i rosnacej konkurencji. Nowe trendy rozwoju gospodarek i
spoleczenstw zmuszaja do ksztalcenia pozwalajacego na opanowanie
rozleglej wiedzy ogólnej w danej dziedzinie, a zarazem umozliwiajacego
opanowanie umiejetnosci dostoso wanych do zmiennych potrzeb rynku
oraz

zindywidualizowanych

potrzeb,

oczekiwan

i

mozliwosci

absolwentów. Wymaga to zmian systemu i organizacji szkolnictwa
wyzszego. Glówna cecha nowoczesnej uczelni stanie sie jej zdolnosc do
szybkich zmian struktury organi zacyjnej, profilu, programów i metod
ksztalcenia. Celem szkolnictwa wyzszego bedzie zatem przygotowanie
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w nowych, waskich specjalnosciach juz obecnych na rynku, jak równiez
absolwentów zdo lnych do elastycznego adaptowania sie do zmieniajacych
sie warunków rynkowych, poszerzania swoich umiejetnosci i wiedzy
ogólnej w celu uzyskania zatrudnienia w dziedzinach nowopowstajacych,
cechujacych

sie

wysokim

wykorzystywaniem

wspólczynnikiem

zaawansowanych

technologii

innowacyjnosci,
i

wspóldzialaniem

specjalistów z róznych waskich dziedzin. Niezaleznie od koniecznosci
lepszego zsynchronizowania programów studiów z wymogami globalnej
gospodarki

szkoly

wyzsze

nadal

pozostana

instytucjami

wyzszej

uzytecznosci publicznej, których dzialalnosc nalezy do dziedzictwa
kulturowego narodu. Maja bowiem one do spelnienia zarówno misje
akademicka,

jak

i

spoleczna.

Traktowanie

instytucji

szkolnictwa

wyzszego wylacznie lub przede wszystkim jako podmiotów rynkowych –
poprzez ograniczanie nakladów budzetowych, poprzez ambiwalentny
stosunek panstwa do potrzeb edukacyjnych spoleczenstwa, poprzez
odstapienie

panstwa

edukacyjnych,

od

prowadzi

udzialu
do

w

ksztaltowaniu

znieksztalcenia

funkcji

standardów

spolecznych

i

kulturotwórczych szkolnictwa wyzszego. Dyskusji wymaga takze sposób
wykorzystania ogromnego potencjalu badawczego szkól wyzszych. Poza
koniecznoscia zwiekszenia finansowego wsparcia dla nauki niezbedne jest
stworzenie w sposób kompleksowy mechanizmów prawnych, finansowych
i organizacyjnych pozwalajacych na efektywne wykorzystanie potencjalu
istniejacego; wprowadzenie zmian sprzyjajacych lepszemu tworzeniu i
przekazywaniu

wiedzy,

mobilnosci

idei

i

ludzi,

w

tym

interdyscyplinarnosci, rozwoju technik elektronicznych tworzenia i
przekazywania wiedzy, czy genetyki. Wymaga to elastycznosci, tworzenia
i

rozwoju

wydzialów,

organizacji
uczelni,

i

przekraczajacych
wspólpracy

dotychczasowe

miedzydyscyplinarnej

bariery
wielkich

zespolów miedzynarodowych. Ogromna role ma do ode grania wspólpraca
badawcza z krajami Unii Europejskiej, a przede wszystkim udzial
polskich zespolów w 6 Ramowym Programie Unii Europejskiej.
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11. Przestrzeganie praw obywateli w sprawach mieszkaniowych
A.

Prawa najemców

W 2003 r. Rzecznik Praw Obywatelskich kontynuowal dzialania
dotyczace problematyki dodatków mieszkaniowych, w róznych jej
aspektach. Na poczatku roku otrzymal odpowiedz Prezesa Urzedu
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast na wystapienie, w którym Rzecznik
wskazal 512, ze przepisy ustawy o dodatkach mieszkaniowych513 nie
gwarantuja pokrycia zwiekszonych wydatków z tytulu czynszu najmu,
bedacych konsekwencja wyeliminowania z obrotu prawnego wyrokiem
Trybunalu Konstytucyjnego ograniczen w podwyzszaniu czynszów najmu.
Prowadzi to do nieuzasadnionego zróznicowania sytuacji prawnej osób
otrzymujacych dodatki, gdyz niezaleznie od wysokosci faktycznie
ponoszonych wydatków na cele mieszkaniowe osoby zajmujace lokale w
budynkach prywatnych, jak tez osoby zajmujace porównywalne lokale
mieszkalne w budynkach wchodzacych w sklad mieszkaniowego zasobu
gminy moga liczyc na jednakowe dodatki mieszkaniowe. W ocenie
Rzecznika ta regulacja ustawowa moze byc uznana za niezgodna z
konstytucyjna zasada równosci wobec prawa. W udzielonej Rzecznikowi
na powyzsze wystapienie odpowi edzi, Prezes Urzedu Mieszkalnictwa i
Rozwoju Miast nie podzielil watpliwosci Rzecznika 514. Dlatego Rzecznik
skierowal

do

Trybunalu

Konstytucyjnego

wniosek

o

stwierdzenie

niezgodnosci art. 6 ust. 6 pkt 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych z art.
2 i art. 32 Ko nstytucji515. Tym samym wnioskiem Rzecznik wniósl o
stwierdzenie

niezgodnosci

art.

3

ust.

3

ustawy

o

dodatkach

mieszkaniowych w zakresie, w jakim przepis ten nakazuje wliczanie
dodatków pielegnacyjnych do dochodu przy ubieganiu sie o dodatek
mieszkaniowy. Obecnie wniosek Rzecznika oczekuje na rozpoznanie
przez Trybunal Konstytucyjny. Na rozpoznanie oczekuje równiez w
dalszym ciagu zlozony w 2002 r. wniosek o stwierdzenie niezgodnosci

512 Informacja za rok 2002, str. 136.
513 Ustawa z dnia 21.06.2001 r. (Dz.U. Nr 71, poz. 734).
514 IM -1/731/22/637/02 z dnia 12.03.2003 r.
515 RPO-425251- V/02, RPO -400304-III/02 z dnia 28.05.2003 r.
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przepisami ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz Konstytucja516.
Rzecznik podjal równiez sygnalizowany w wielu skargach problem
uzaleznienia

przez

obowiazujace

przepisy

ustawy

o

dodatkach

mieszkaniowych mozliwosci uzyskania dodatku mieszkaniowego m.in. od
powierzchni zajmowanego lokalu. W ocenie Rzecznika brak jest
racjonalnego uzasadnienia przyczyn, dla których osoby zajmujace
mieszkania o powierzchni przekraczajacej normatywna powierzchnie
chocby w bardzo niewielkim stopniu, pozbawione sa w ogóle mozliwosci
uzyskania dodatku, nawet w mniejszej wysokosci. Rzecznik skierowal w
omawianej sprawie wystapienie do Prezesa Urzedu Mieszkalnictwa i
Rozwoju Miast517. Niestety, Prezes Urzedu Mieszkalnictwa nie podzielil
stanowiska Rzecznika w tej sprawie518. Z udzielonej Rzecznikowi
odpo wiedzi wynika jednak, argumenty Rzecznika nie zostaly odrzucone z
przyczyn merytorycznych, lecz z uwagi na stan finansów publicznych.
Problematyka dodatków mieszkaniowych byla przedmiotem dzialan
Rzecznika takze w sprawach indywidualnych. Przykladowo wska zac
mozna

skarge,

jaka

Administracyjnego
mieszkaniowego

na
z

Rzecznik
decyzje

powodu

wniósl

do

odmawiajaca

niezamieszkiwania

Naczelnego
przyznania
w

lokalu

Sadu
dodatku
osobie

odbywajacej kare pozbawienia wolnosci w zakladzie karnym 519 Sam fakt
umieszczenia w zakladzie karnym nie powoduje ustania stosunku najmu i
nie zwalnia osadzonego z obowiazku uiszczania oplat za mieszkanie. W
ocenie Rzecznika zaskarzona decyzja narusza takze zasade równosci
wyrazona w art. 32 Konstytucji. Skarga Rzecznika nie zostala dotychczas
rozpoznana przez NSA.
W 2003r. Rzecznik podejmowal dalsze dzialania w sprawie
dotyczacej ograniczenia kregu osób bliskich wstepujacych w stosunek
najmu po smierci najemcy lokalu mieszkalnego, dokonanego w art.
691 Kc 520 W kolejnym wystapieniu do Pr ezesa Urzedu Mieszkalnictwa i

516 Informacja za rok 2002, str. 136-137.
517 RPO-428217- V/03 z dnia 29.05.2003 r.
518 PO/021/47/2003 z dnia 27.06.2003 r.
519 RPO-414810- V/02 z dnia 27.01.2003 r.
520 Informacja za rok 2002, str. 138.
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Rzecznik

wskazal,

iz

wbrew

opinii

Prezesa,

ze

uchwala

Sadu

Najwyzszego 521, w której wykluczono mozliwosc korzystniejszej dla osób
bliskich wykladni przepisu art. 691 Kc nie ma waloru ogólnego i wydana
zostala na uzytek konkretnej sprawy. Powolana uchwala definitywnie, jak
wynika ze skarg do Rzecznika, uksztaltowala linie orzecznicza w
sprawach o ustalenie wstapienia w stosunek najmu po smierci najemcy.
Sady oddalaja powództwa wnoszone przez wstepnych, zstepnych (z
wyjatkiem dzieci) oraz rodzenstwo najemcy w tego typu sprawach. Nie
ulega zatem watpliwosci, ze sady dokonuja wykladni sprzecznej z
zalozonym przez ustawodawce celem, którym, jak wyjasnial Prezes w
dotychczasowej korespondencji z Rzecznikiem, mialo byc rozszerzenie
kregu osób wstepujacych w stosunek najmu po smierci najemcy. W istocie
spór dotyczacy interpretacji przepisu art. 691 § 1 Kc zostal definitywnie
uciety wyrokiem Trybunalu Konstytucyjnego 522. Po rozpatrzeniu pytania
prawnego Sadu Rejonowego w Srodzie Slaskiej Trybunal stwierdzil, ze
zwezenie kregu osób uprawnionych do wstapienia w stosunek najmu po
zmarlym najemcy, jest zgodne z art. 2 i art. 32 Konstytucji.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócil w 2003 r. uwage na
obowiazujace w ustawie o ochronie praw lokatorów523 uregulowania, które
w

istocie

pozbawiaja

najemców

lokali

mieszkalnych

mozliwosci

zweryfikowania zasadnosci i ekonomicznej koniecznosci podwyzek
stawek czynszu dokonywanych przez wlascicieli. Lokatorzy moga zadac
od wlasciciela uzasadnienia i kalkulacji podwyzki oplat za uzywanie
lokalu, takiego uprawnienia sa natomiast pozbawieni najemcy lokali. Po
wyroku Trybunalu Konstytucyjnego 524 nie mozna znalezc uzasadnienia dla
dalszego zróznicowania sytuacji prawnej najemców. Stad tez zdaniem
Rzecznika, obecnie tresc art. 9 ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów
budzi watpliwosci z punktu widzenia rzeczywistej realizacji normy art. 76
Konstytucji, nakazujacej wladzy ustawodawczej ochrone najemców przed

521 Uchwala z dnia 21.05.2002 r. (sygn. III CZP 26/02).
522 Wyrok z dnia 1.07.2003 r., (sygn. P 31/02).
523 Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy

i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733 ze zm.).
524 Informacja za rok 2002, str. 135.

- 195 nieuczciwymi

praktykami

rynkowymi.

Ponadto,

zróznicowanie

wprowadzone omawianym przepisem ustawy moze byc uznane za
naruszajace konstytucyjna zasade równosci wobec prawa. Dlatego
Rzecznik zwrócil sie do Prezesa Urzedu Mieszkalnictwa o podjecie
dzialan w celu zmiany obowiazujacych w tym zakresie przepisów prawa.
W odpowiedzi udzielonej Rzecznikowi 525 Prezes Urzedu Mieszkalnictwa
poinformowal,
skierowanym

ze
don

podziela

opinie

wystapieniu.

Rzecznika
Powiadomil,

zaprezentowana
ze

w

w

Urzedzie

Mieszkalnictwa prowadzone sa prace nad nowelizacja ustawy o ochronie
praw

lokatorów,

która

obejmuje

równiez

zakwestionowany

przez

Rzecznika przepis.
W 2003 r. Rzecznik podjal równiez problem kaucji mieszkaniowych
wplacanych przez najemców lokali mieszkalnych w zasobach towar zystw
budownictwa spolecznego przed dniem 10 lipca 2001 r., które pod
rzadami ustawy o ochronie praw lokatorów zdecydowaly sie zakonczyc
najem i opuscily zajmowane mieszkania. Ze skarg wplywajacych do Biura
Rzecznika wynikalo bowiem, ze obecnie, osobom tym TBS-y zwracaja
kaucje w nizszej wysokosci niz te, które zostaly wplacone. Róznice te sa
znaczne, siegaja nawet 25% wysokosci kaucji. Rzecznik przedstawil
dostrzezony problem w wystapieniu do Prezesa Urzedu Mieszkalnictwa 526.
Wskazal, ze mozliwosc pobierania kaucji przy zawierania umowy najmu
lokalu mieszkalnego nalezacego do TBS przewiduje ustawa o niektórych
formach popierania budownictwa mieszkaniowego 527; kaucja ta nie moze
przekraczac 10% wartosci odtworzeniowej lokalu w dniu zawarcia
umowy. Natomiast kwestie zwiazane ze zwrotem omawianej kaucji
reguluja – takze w odniesieniu do lokali w zasobach TBS przepisy ustawy
o ochronie praw lokatorów. W odpowiedzi 528, Prezes poinformowal
Rzecznika, ze w projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw
lokatorów zostanie wprowadzony przepis gwarantujacy, ze kaucja
mieszkaniowa wplacona w okresie obowiazywania ustawy o najmie lokali

525 PR/021/52/03 z dnia 25.07.2003 r.
526 RPO-434508- V/03 z dnia 24.03.2003 r.
527 Ustawa z dnia 26.10.1995 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.).
528 PR/021/30/2003 z dnia 9.04.2003 r.
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nizszej niz kwota uiszczona przez najemce.
W 2003 r. Rzecznik podjal równiez problem dotyczacy najemców
lokali uzytkowych i garazy w zasobach spóldzielni mieszkaniowych.
Problem ten polega na tym, ze w wyniku nowelizacji ustawy o
spóldzielniach mieszkaniowych 529, dokonanej uchwalona w dniu 19
grudnia

2002

mieszkaniowych

r.

ustawa

oraz

o

zmianie

niektórych

ustawy

innych

o

ustaw 530

spóldzielniach
najemcy

lokali

uzytkowych i garazy, którzy w calosci poniesli naklady na budowe tych
lokali,

a

z

róznych

wzgledów

nie

sa

czlonkami

spóldzielni

mieszkaniowych, pozbawieni zostali mozliwosc i nabycia wlasnosci tych
lokali, w drodze umowy przeniesienia wlasnosci takich lokali przez
spóldzielnie na dotychczasowych, korzystnych dla tej grupy zasadach. W
wystapieniu do Prezesa Urzedu Mieszkalnictwa 531 Rzecznik wskazal, ze
przepis art. 39 ustawy o spóldzielniach mieszkaniowych w brzmieniu
sprzed nowelizacji stanowil podstawe roszczenia najemców lokali
uzytkowych i garazy wobec spóldzielni o przeniesienie wlasnosci tych
lokali na korzystnych zasadach okreslonych w ustawie. Wymienione
osoby mogly zatem zadac zawarcia przez spóldzielnie umowy, a w razie
niewywiazania sie z tego obowiazku skutecznie dochodzic jego realizacji
na drodze sadowej. Wskutek znowelizowania tresci art. 39 ust. 3 ustawy o
spóldzielniach

mieszkaniowych

omawiana

grupa

najemców

zostala

pozbawiona tego roszczenia; zawarcie umowy przeniesienia wlasnosci jest
zalezne wylacznie od woli spóldzielni, a ponadto moze nastapic na
ogólnych zasadach, bez dotychczasowych preferencji finansowych. W
udzielonej odpowiedzi 532 Prezes nie zgodzil sie z zarzutami postawionymi
przez Rzecznika. Wobec powyzszego Rzecznik skierowal wniosek do
Trybunalu Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodnosci art. 39 ust. 1
ustawy o spóldzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim przepis ten
pozbawia

najemców

lokali

uzytkowych,

nie

bedacych

czlonkami

spóldzielni, którzy poniesli w pelnym zakresie koszty budowy tych lokali,

529 Ustawa z dnia 15.12.2000 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116).
530 Ustawa z dnia 19.12.2002 r. (Dz.U. Nr 240, poz. 2058).
531 RPO-428215- V/03 z dnia 29.01.2003 r.
532 PR/021/11/03 z dnia 28.03.2003 r.
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Konstytucji 533. Wniosek ten oczekuje obecnie na rozpoznanie przez
Trybunal Konstytucyjny.
B.

Prawa wlascicieli lokali i budynków mieszkalnych

W 2003 r. do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wplynelo
niewiele

skarg

od

wlascicieli

lokali

i

budynków

mieszkalnych.

Prawdopodobnie wynika to z faktu, ze najbardziej istotny, z punktu
widzenia tej grupy obywateli problem, polegajacy na ograniczeniu w
drodze ustawy mozliwosci ustalania wysokosci czynszu najmu lokali
mieszkalnych zostal rozwiazany przez Trybunal Konstytucyjny 534 pod
koniec 2002 r. korzystnie dla wlascicieli.
Rzecznik

skierowal

kolejne

wystapienie

do

Prezesa

Urzedu

Mieszkalnictwa w sprawie braku mozliwosci zadania przez spóldzielnie
mieszkaniowe

odszkodowania

uzupelniajacego

(przewyzszajacego

odszkodowanie placone przez dluznika) w razie niedostarczenia przez
gmine lokalu socjalne go osobie zobowiazanej do opuszczenia mieszkania
spóldzielni. Gminy nie sa zainteresowane sprawnym dostarczaniem lokali
socjalnych dla osób, które opróznic maja lokale spóldzielcze. W takich
wypadkach gminie nie grozi bowiem niebezpieczenstwo obciazenia jej
odszkodowaniem

na

rzecz

bedacej

wierzycielem

spóldzielni

mieszkaniowej. W praktyce spóldzielnie mieszkaniowe nie maja wiec
zadnego wplywu na termin dostarczenia przez gmine lokali socjalnych
swoim dluznikom. Taka sytuacji moze spowodowac, ze egzekwowanie
tych wyroków eksmisyjnych, w których orzeczono o uprawnieniu do
lokalu socjalnego bedzie w istocie iluzoryczne 535. Rzecznik ponownie
zwrócil sie o przedstawienie stanowiska w tej sprawie 536. W udzielonej
Rzecznikowi odpowiedzi 537 Prezes Urzedu Mieszkalnictwa stwierdzil, ze
nie widzi potrzeby zmiany dotychczasowych uregulowan.

533 RPO-428215- V/03 z dnia 19.11.2003 r.
534 Informacja za 2002 r., str. 139-140.
535 Informacja za 2002 r., str. 140.
536 RPO-414358- V/02 z dnia 10.02.2003 r.
537 PR/021/25/03 z dnia 28.03.2003 r.
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uregulowan prawnych, którym podlegalyby schrony znajdujace sie w
budynkach mieszkalnych538. W kolejnym wystapieniu do Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji 539 Rzecznik wskazal, iz z dotychczasowych
zapewnien Ministra wynikalo, iz trwaja prace nad pakietem ustaw o
kwalifikowanych stanach nadzwyczajnych, w ramach którego mialaby
zostac kompleksowo uregulowana problematyka budowli ochr onnych, a
takze prace nad nowelizacja Prawa budowlanego, w tym zawarcia w tej
ustawie upowaznienia do wydania rozporzadzenia okreslajacego warunki
techniczne, jakim powinny odpowiadac schrony i warunki techniczne ich
uzytkowania. Wobec braku przepisów szczególnych, ciezary zwiazane z
koniecznoscia

utrzymywania

schronów

wchodzacych

w

sklad

nieruchomosci wspólnej ponosi wylacznie wspólnota mieszkaniowa,
podczas gdy schrony te sluza zapewnieniu bezpieczenstwa szerszej grupie
osób. Z uwagi na przeznaczenie budo wli ochronnych, wydaje sie, ze
obowiazki w zakresie ich utrzymania, powinny byc ponoszone przez
terenowe jednostki obrony cywilnej, gdyz to wlasnie do zadan obrony
cywilnej nalezy przygotowanie wspomnianych budowli. W udzielonej
Rzecznikowi

odpowiedzi,

Minister

Spraw

Wewnetrznych

i

Administracji 540 poinformowal, iz trwaja prace nad projektem ustawy o
bezpieczenstwie obywatelskim, w którym przewidziano kompleksowe
uregulowanie zasad wznoszenia i utrzymywania budowli ochronnych, w
tym usytuowanych w budynkach mieszkalnych. Z udzielonych informacji
nie wynika jednak w ogóle, czy w projekcie ustawy zostala rozstrzygnieta
kwestia okreslenia podmiotu, na którym spoczywa obowiazek utrzymanie
schronów w budynkach mieszkalnych, który obciazaja zwiazane z tym
koszty. Dl atego Rzecznik podejmie dalsze dzialania w tej sprawie.

538 Informacja za 2001r., str. 129.
539 RPO-349299- V/00 z dnia 26.11.2003 r.
540 S M P-8559/2003/EN z dnia 31.12.2003 r.
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Prawa czlonków spóldzielni mieszkaniowych

Pod koniec 2002 r. zostala znowelizowana ustawa o spóldzielniach
mieszkaniowych 541. Dokonana nowelizacja byla obszerna i wprowadzila w
ustawie wiele zmian o istotnym znaczeniu. Dlatego tez regulacje prawne
dotyczace spóldzielczosci mieszkaniowej byly przedmiotem wielu skarg
do

Rzecznika,

podejmowanych

a

w

przez

konsekwencji
Rzecznika

–

przedmiotem

dzialan.

Zmiana

kolejnych
uregulowan

dotyczacych zasad, na jakich czlonkowie spóldzielni, którym przysluguje
spóldzielcze lokatorskie i spóldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu
moga zadac przeniesienia na nich przez spóldzielnie prawa wlasnosci
lokalu byla powodem wystapienia Rzecznika do Prezesa Urzedu
Mieszkalnictwa 542.Rzecznik stwierdzil, iz do jego Biura wplywa bardzo
wiele skarg od czlonków spóldzielni mieszkaniowych, którzy wnioski o
przeniesienie na ich wlasnosci zajmowanych lokali zlozyli jeszcze przed
dniem 15 stycznia 2003 r., czesto tuz po wejsciu w zycie us tawy o
spóldzielniach

mieszkaniowych

z

dniem

24

kwietnia

2001

r.

Wnioskodawcy podejmowali zatem decyzje o nabyciu prawa wlasnosci
lokali w innym stanie prawnym dotyczacym zakresu ich obowiazków
finansowych. Wiele wniosków zostalo zlozonych jeszcze w trakcie
obowiazywania art. 46 ust. 1 ustawy o spóldzielniach mieszkaniowych.
Juz fakt utraty mocy obowiazujacej przez ten przepis, na skutek wyroku
Trybunalu

Konstytucyjnego,

budzil

szereg

kontrowersji

wsród

zainteresowanych obywateli. W powszechnym odczuciu bowiem przepis
ten powinien byl nadal regulowac obowiazki finansowe czlonków, którzy
wnioski o przeniesienie wlasnosci lokalu zlozyli jeszcze przed data utraty
jego

mocy

obowiazujacej.

Nastepnie

dokonano

wskazanej

wyzej

nowelizacji przepisów ustawy o spóldzie lniach mieszkaniowych, która po
raz kolejny zmienila sytuacje prawna czlonków starajacych sie o
uzyskanie odrebnej wlasnosci lokalu. Piszacy do Rzecznika obywatele
uwazaja – nie bez racji – ze skoro nie maja zadnego realnego wplywu na
termin uwzglednienia wniosku przez spóldzielnie, ustawodawca powinien

541 Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o spóldzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r., Nr 119,

poz. 1116).
542 RPO-434179- V/03 z dnia 10.06.2003 r.
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warunkach, jakie obowiazywaly w dacie zlozenia wniosku. Rzecznik
wskazal, ze opisana sytuacja pozostaje w sprzecznosci z wynikajaca z art.
2 Konstytucji zasada zaufania obywateli do panstwa i stanowionego przez
nie prawa. Dlatego tez, zdaniem Rzecznika konstytucyjne standardy
stanowienia prawa wymagaja, aby w omówionym zakresie zostaly
wprowadzone do obrotu prawnego przepisy przejsciowe, okreslajace,
jakie regulacje stosuje sie w stosunku do czlonków spóldzielni, którzy
wnioski o przeniesienie odrebnej wlasnosci lokali zlozyli w spóldzielni
przed

data

ostatniej

nowelizacji

ustawy.

Niestety

w

udzielonej

Rzecznikowi odpowiedzi 543, Prezes stwierdzil, ze dokonana nowelizacja
miala na celu usuniecie wadliwosci redakcyjnych w tekscie ustawy, a
zatem brak bylo uzasadnienia dla utrzymywania – w okresie przejsciowym
– dotychczasowych, nieprecyzyjnych uregulowan.
Przy

okazji

nowelizacji

przepisów

ustawy

o

spóldzielniach

mieszkaniowych, Rzecznik postanowil powrócic do problemu, który
sygnalizowal juz wlasciwym organom w 1996 r.544 W wystapieniu
skierowanym do Prezesa Urzedu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast545
Rzecznik wyrazil zal, iz przy okazji dokonanej noweli zacji nie zostaly
wprowadzone przepisy, regulujace odpowiedzialnosc cywilna i karna
czlonków zarzadów spóldzielni. Rzecznik wskazal, iz w obrocie prawnym
nadal pozostaje przepis art. 58 Prawa spóldzielczego, zgodnie z którym
czlonek zarzadu lub rady spóldzielni winny czynu lub zaniedbania, przez
które spóldzielnia poniosla szkode odpowiada za nie osobiscie, jednakze
jego odpowiedzialnosc ogranicza sie w istocie do wysokosci trzykrotnego
miesiecznego wynagrodzenia w spóldzielni, chyba, ze szkoda zostala
wyrzadzona umyslnie. W odpowiedzi 546 Prezes Urzedu Mieszkalnictwa
stwierdzil, ze postulowane przez Rzecznika zmiany powinny miec
charakter generalny, a nie odnoszacy sie tylko do jednego z rodzajów
spóldzielni, a zatem, powinny byc wprowadzone w akcie normatywnym
regulujacym funkcjonowanie wszystkich rodzajów spóldzielni, tj. w

543 PR/021/51/03 z dnia 8.09.2003 r.
544 Sprawozdanie RPO za 1996 r. str. 156-157.
545 RPO-432160- V/03 z dnia 4.03.2003 r.
546 PR/021/26/03 z dnia 22.04.2003 r.
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którego

kompetencji

Sprawiedliwosci.

znajduje

Dlatego

tez

sie
w

ta

materia,

kolejnym

jest

Minister

wystapieniu

Rzecznik

przedstawil omawiany problem Ministrowi Sprawiedliwosci 547. Adresat
wystapienia Rzecznika poinformowal 548, ze podziela poglad, iz istnieje
potrzeba

wprowadzenia

do

systemu

prawa

nowych

uregulowan

okreslajacych zasady odpowiedzialnosci cywilnej i karnej czlonków rad
nadzorczych i zarzadów spóldzielni. W zwiazku z powyzszym w
Ministerstwie Sprawiedliwosci zostaly podjete prace legislacyjne, których
celem jest opracowanie przepisów normujacych te problematyke. W
zwiazku z trescia udzielonej odpowiedzi, Rzecznik pod koniec roku
zwrócil sie do Ministra Sprawiedliwosci o nadeslanie informacji, na jakim
etapie znajduja sie zapowiadane prace legislacyjne 549. W odpowiedzi 550
Minister Sprawiedliwosci poinformowal Rzecznika, ze przygotowany
przez resort projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo spóldzielcze zostal
przedstawiony do zaopiniowania przez Rade Legislacyjna przy Prezesie
Rady Ministrów. W przedstawionej opinii Rada Legislacyjna uznala, ze
regulacje

prawne,

wprowadzajace

ostrzejsza

od

dotychczasowej

odpowiedzialnosc czlonków organów spóldzielni, zasluguja, co do zasady,
na aprobate. Rada Legislacyjna uwaza jednak, ze kompleksowa regulacja
zasad odpowiedzialnosci cywilnej czlonków tych organów powinna
polegac

na

odeslaniu

do

norm

prawa

cywilnego

w

zakresie

odpowiedzialno sci cywilnej, przy jednoczesnej modyfikacji przepisów
Kodeksu pracy, dotyczacych pracowniczej odpowiedzialnosci materialnej.
Stad tez propozycja Rady Legislacyjnej zostala przedstawiona przez
Ministra Sprawiedliwosci Ministrowi Gospodarki, Pracy i Polityki
Spolecznej, który jest wlasciwy w sprawach kodyfikacji z zakresu prawa
pracy. Rzecznik Praw Obywatelskich bedzie zatem nadal obserwowal
przebieg prac legislacyjnych nad wskazanym projektem.
Kolejny problem, który podjal Rzecznik na gruncie przepisów
ustawy o spóldzielniach mieszkaniowych dotyczy mozliwosci tworzenia

547 RPO-432160- V/03 z dnia 14.05.2003 r.
548 P.II. 4308/522/03 z dnia 16.06.2003 r.
549 RPO-432160- V/03 z dnia 6.11.2003 r.
550 P.II.4308/522/03 z dnia 20.11.2003 r.

- 202 przez

wlascicieli

lokali

znajdujacych

sie

w

nieruchomosciach

spóldzielczych wspólnot mieszkaniowych i zapewnienia tym wlascicielom
realnego wplywu na sprawowanie zarzadu nieruchomosciami wspólnymi.
W wystapieniu do Prezesa Urzedu Mieszkalnictwa 551 Rzecznik wskazal, ze
uregulowanie art. 26 ustawy o spóldzielniach mieszkaniowych oznacza w
praktyce, ze dopóki w danej nieruchomosci chociaz jeden lokal pozostaje
niewyodrebniony, albo co prawda wszystkie sa wyodrebnione, ale choc
jeden z wlascicieli lokali pozostaje czlonkiem spóldzielni, to co do zasady
nie stosuje sie przepisów ustawy o wlasnosci lokali. W praktyce zarzad
nieruchomosciami wspólnymi sprawuje zatem spóldzielnia mieszkaniowa.
Z wplywajacych do Biura Rzecznika skarg wynika, ze powyzsze
uregulowanie jest negatywnie oceniane przez wlascicieli lokali w
spóldzielniach mieszkaniowych. Rzecznik podkreslil zatem, ze sytuacja
prawna omawianej grupy obywateli jest mniej korzystna niz sytuacja
wlascicieli lokali w innych niz spóldzielcze nieruchomosciach, poniewaz
wówczas

zastosowanie

ma

w

pelni

ustawa

o

wlasnosci

lokali,

zapewniajaca wlascicielom prawo wspóldecydowania w najwazniejszych
sprawach

dotyczacych

nieruchomosci

wspólnej

oraz

kontroli

nad

sprawowaniem zarzadu ta nieruchomoscia. Stad tez Rzecznik zwrócil sie
do

Prezesa

Urzedu

Mieszkalnictwa

o

wskazanie

uzasadnienia

wprowadzenia do ustawy o spóldzielniach mieszkaniowych tak istotnego
ograniczenia uprawnien wlascicieli lokali nie bedacych czlonkami
spóldzielni mieszkaniowej w omawianym zakresie. W odpowiedzi na to
wystapienie Prezes 552 przedstawil poglad, ze poniewaz z mocy ustawy
spóldzielnia mieszkaniowa zobligowana jest do zarzadzania okreslonym
zasobem spóldzielczych nieruchomosci, to w celu wykonania tego
zobowiazania ustawodawca przyznal spóldzielni szczególne preferencje
ulatwiajace realizacje tego zobowiazania. W sprawie tej Rzecznik odstapil
jednakze od prowadzenia dalszych dzialan. U podstaw wystapienia
Rzecznika do Prezesa Urzedu Mieszkalnictwa leglo bowiem zalozenie, ze
przepisy

ustawy

o

spóldzielniach

mieszkaniowych

nie

pozwalaja

wlascicielom lokali mieszkalnych w zasobach spóldzielni na podjecie

551 RPO-438606- V/03 z dnia 29.04.2003 r.
552 PR/021/40/ 03 z dnia 23.07.2003 r.

- 203 decyzji o zmianie sposobu zarzadzania nieruchomoscia, do momentu,
dopóki nie zisci sie dyspozycja okreslona w art. 26 tej ustawy. Jednakze
okazuje sie, iz w pismiennictwie prawniczym dominuje inna wykladnia
przepisów

ustawy

o

spóldzielniach

mieszkaniowych,

dotyczacych

omawianego zagadnienia. Prezentowany jest poglad, ze art. 27 ust. 2
ustawy o spóldzielniach mieszkaniowych nie wylaczyl stosowania art. 18
ust.1 ustawy o wlasnosci lokali553 . Mozliwe jest zatem, aby wlasciciele
skorzystali z tego przepisu i ustalili inny (niz przewiduje art. 27 ust. 2
ustawy

o

spóldzielniach

mieszkaniowych)

sposób

zarzadu

ich

nieruchomoscia wspólna, lub powierzyli zarzad ta nieruchomoscia innemu
niz spóldzielnia podmiotowi.
Rzecznik podjal równiez problem uzalezniania przez przepisy ustawy
o spóldzielniach mieszkaniowych mozliwosci kwestionowania przez
czlonka spóldzi elni zasadnosci podwyzki oplat za zajmowany lokal przed
sadem,

od

uprzedniego

wewnatrzspóldzielczego.

W

wyczerpania
wystapieniu

trybu
do

postepowania

Prezesa

Urzedu

Mieszkalnictwa 554 Rzecznik wskazal, iz wprowadzenie dla czlonków
spóldzielni

takiego

obligatoryjnego

wymogu

jest

rozwiazaniem

niepraktycznym i stawiajacym czlonków spóldzielni w sytuacji mniej
korzystnej niz wlascicieli lokali. Rzecznik podkreslil, ze po nowelizacji
Prawa spóldzielczego dokonanej w 1994 r. obowiazek wyczerpania
postepowania wewnat rzspóldzielczego pozostawiono tylko w sprawach o
wykluczenie lub wykreslenie czlonka ze spóldzielni, zas w ustawie z dnia
25 lipca 2001 r. o spóldzielniach (nie podpisanej przez Prezydenta RP).
Dlatego Rzecznik zwrócil sie o przeanalizowanie sygnalizowanego
problemu i rozwazenie zasadnosci podjecia dzialan w celu zmiany tresci
art. 4 ust. 8 ustawy o spóldzielniach mieszkaniowych. W udzielonej
odpowiedzi 555 Prezes nie zgodzil sie z zarzutami postawionymi przez
Rzecznika, co nastepnie skutkowalo kolejnym wystapieniem Rzecznika556.
Poniewaz jednak Prezes podtrzymal swoje dotychczasowe stanowisko557,

553 Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.).
554 RPO-420397- V/02 z dnia 3.04.2003 r.
555 PR/021/34/03 z dnia 25.06.2003 r.
556 RPO-420397- V/02 z dnia 8.08.2003 r.
557 PR/021/69- 1/03 z dnia 14.11.2003 r.
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mieszkaniowych

do

Trybunalu

Konstytucyjnego 558,

wnoszac

o

stwierdzenie niezgodnosci tego przepisu z art. 64 ust. 2 w zw. z art. 31
ust. 3 Konstytucji. Tym samym wnioskiem Rzecznik zwrócil sie o
stwierdzenie przez Trybunal Konstytucyjny niezgodnosci art. 17 -2 ust. 2
ustawy o spóldzielniach mieszkaniowych z art. 64 ust. 1 w zw. z art. 31
ust. 3 Konstytucji oraz art. 17-8 ust. 1 tej ustawy z art. 64 ust. 2 w zw. z
art. 31 ust. 1 Konstytucji. Pierwszy z zakwestionowanych przepisów
uzaleznia skutecznosc zbycia spóldzielczego wlasnosciowego prawa do
lokalu od przyjecia nabywcy w poczet czlonków spóldzielni. Prze pis ten
jest wyrazem tzw. zasady zwiazania spóldzielczego prawa do lokalu z
czlonkostwem w spóldzielni. Rzecznik wskazal jednak, ze na gruncie
obowiazujacych

przepisów

zasada

ta

nie

ma

juz

charakteru

bezwzglednego. Istnieje szereg wypadków, w których jej dzialanie jest
czasowo lub trwale wylaczone. W ocenie Rzecznika przepis art. 172 ust. 2
ustawy o spóldzielniach mieszkaniowych z jednej strony ingeruje w
bedaca wartoscia konstytucyjna sfere ochrony uksztaltowanych juz praw
majatkowych, z drugiej zas strony uniemozliwia nabycie tych praw w
drodze czynnosci prawnej, w sytuacji gdy nabywca nie zostanie przyjety
w

poczet

czlonków

spóldzielni

mieszkaniowej.

Drugi

z

zakwestionowanych przepisów przewiduje wygasniecie spóldzielczego
wlasnosciowego prawa do lokalu na skutek ustania czlonkostwa w
spóldzielni. Równiez i ten przepis znajduje swoje zródlo w zasadzie
zwiazania spóldzielczego prawa do lokalu z czlonkostwem w spóldzielni,
która jak wspomniano utracila juz swój bezwzgledny charakter, w
zwiazku z czym w samej ustawie o spóldzielniach mieszkaniowych
przewidziano szereg wypadków, gdy spóldzielcze wlasnosciowe prawo do
lokalu moze bezterminowo istniec pomimo braku czlonkostwa w
spóldzielni.

Przepis

mieszkaniowych

art.

przewiduje

178

ust.

1

szczególny,

ustawy
nie

o

spóldzielniach

przewidziany

wobec

pozostalych ograniczonych praw rzeczowych, przypadek wygasniecia
ograniczonego prawa rzeczowego z mocy samego prawa. Ten skutek
prawny stanowi swoista sankcje za utrate czlonkostwa w spóldzielni
558 RPO-428215- V/03 z dnia 19.11.2003 r.

- 205 mieszkaniowej. W ocenie Rzecznika nie ulega watpliwosci, iz przepis ten,
prowadzacy

do

pozbawienia

konstytucyjnie

chronionego

prawa

majatkowego godzi w konstytucyjna zasade ochrony praw majatkowych
zawarta w art. 64 ust. 2 Konstytucji, a ponadto przyjete ograniczenie praw
obywatelskich nie znajduje uzasadnienia z punktu widzenia tresci art. 31
ust. 3 Konstytucji. Obecnie wniosek Rzecznika oczekuje na rozpoznanie
przez Trybunal Konstytucyjny.
D.

Prawa mieszkaniowe funkcjonariuszy sluzb mundurowych

Wiele spraw mieszkaniowych podejmo wanych przez Rzecznika
dotyczy funkcjonariuszy sluzb mundurowych. Jest to w dalszym ciagu
wynikiem niskiej jakosci przepisów prawa obowiazujacych w tym
zakresie.

W

2003

r.

Trybunal

Konstytucyjny

rozpoznal

wniosek

Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie niezgodnosci z ustawa o
zakwaterowaniu Sil Zbrojnych RP 559 oraz z
dotyczacych

wstrzymania

wyplaty

Konstytucja przepisów

równowazników

mieszkaniowych

przyslugujacych osobom uprawnionym do osobnych kwater stalych i
najemcom lokali mieszkalnych oraz o stwierdzenie niezgodnosci z
Konstytucja przepisu ustawy o zakwaterowaniu Sil Zbrojnych RP, który
zawiera upowaznienie dla Ministra Obrony Narodowej, do okreslenia w
porozumieniu z Ministrem Finansów szczególowych zasad ustalania
wysokosci równowaznika mieszkaniowego 560. W wyroku z dnia 20 maja
2003 r.561 Trybunal Konstytucyjny orzekl, ze art. 39 ust. 3 ustawy o
zakwaterowaniu Sil Zbrojnych RP jest niezgodny z art. 92 ust. 1
Konstytucji. Tym samym wyrokiem Trybunal orzekl, ze zakwestionowane
przez

Rzecznika

przepisy

rozporzadzenia

w

sprawie

ekwiwalentu

konserwacyjnego oraz równowaznika mieszkaniowego, przyslugujacych
osobom uprawnionym do osobnych kwater stalych i najemcom lokali
mieszkalnych sa niezgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji oraz z art. 39 ust. 3
ustawy o zakwaterowaniu Sil Zbrojnych RP. Utrate mocy obowiazujacej
przez te przepisy Trybunal odroczyl do dnia 31 grudnia 2003 r.

559 Ustawa z dnia 22.06.1995 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368 ze zm.).
560 Informacja za 2002 r., str. 143.
561 Sygn. K. 56/02.
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2001 r. o stwierdzenie niezgodnosci z Konstytucja przepisu ustawy o
zakwatero waniu Sil Zbrojnych RP uprawniajacego terenowe oddzialy
Wojskowej

Agencji

wykonawczych

bez

Mieszkaniowej
uprzedniego

do

uzyskania

wystawiania

tytulów

prawomocnego

wyroku

sadowego zasadzajacego na ich rzecz naleznosci z tytulu zaleglych
czynszów i oplat, a nastepnie samodzielnego egzekwowania tych
naleznosci562. W wyroku z dnia 14 lipca 2003 r.563 Trybunal stwierdzil, ze
zakwestionowany przepis jest niezgodny z Konstytucja, gdyz narusza w
stosunku do najemców lokali mieszkalnych zasade równej ochrony praw
majatkowych, poddajac nieuiszczone czynsze i oplaty z tytulu zajmowania
lokalu mieszkalnego przymusowemu sciagnieciu na podstawie tytulu
wykonawczego w trybie przepisów o postepowaniu egzekucyjnym w
administracji. Utrate mocy obowiazujacej przez ten przepis odroczono do
31 grudnia 2003 r.
Nadal przedmiotem dzialan Rzecznika w 2003 r. byly kwestie
zwiazane z wyplata ekwiwalentu pienieznego w zamian za rezygnacje z
kwatery stalej. Kolejne zmiany stanu prawnego w tym zakresie
spowodowaly wplyw kolejnych skarg dotyczacych tej problematyki. W
wyroku z dnia 11 grudnia 2000 r.564 Trybunal Konstytucyjny orzekl, iz
zaskarzony przez Rzecznika przepis rozporzadzenia Ministra Obrony
Narodowej w sprawie szczególowych warunków i trybu wyplaty
ekwiwalentu pienieznego w zamian za rezygnacje z kwatery jest
niezgodny z art. 47 ust. 10 ustawy o zakwaterowaniu Sil Zbrojnych RP.
Zakwestionowany

przepis

przewidywal

wypadki

pierwszenstwa

w

zawieraniu umów o wyplate ekwiwalentu565. Oznaczalo to, iz w stanie
prawnym

uksztaltowanym

omawianym

wyrokiem

Trybunalu

Konstytucyjnego umowy o wyplate ekwiwalentu zawierane byly wedlug
daty wplywu wniosków. Ten stan prawny ulegl zasadniczej zmianie, w
kierunku, który budzi watpliwosci Rzecznika Praw Obywatelskich co do
zgodnosci ze standardami konstytucyjnymi. Przede wszystkim art. 47 ust.

562 Informacja za 2001 r., str. 236.
563 Sygn. K. 35/01.
564 Sygn. U. 2/2000, OTK z 2000 r. Nr 8, poz. 296.
565 Informacja za 2000 r., str. 142.

- 207 10 ustawy o zakwaterowaniu Sil Zbrojnych zyskal nowe brzmienie.
Minister Obrony Narodowej zostal upowazniony do okreslenia w drodze
rozporzadzenia, warunków i trybu wyplaty ekwiwalentu przyslugujacego
w zamian za rezygnac je z kwatery oraz organów dokonujacych wyplat, z
uwzglednieniem

prowadzonej

listy

kolejnosci

zawierania

umów

i

pierwszenstwa wyplacania ekwiwalentu oraz zapewnienia sprawnego
wyplacania naleznego ekwiwalentu. Jednakze, na co Rzecznik wskazal w
wystapieniu do Ministra Obrony Narodowej566 ustawa w dalszym ciagu nie
zawiera zadnych wskazówek, co do kierunków i ksztaltu tej regulacji na
poziomie rozporzadzenia. W tresci ustawy nie mozna odnalezc zadnych
postanowien odnoszacych sie do problematyki pierwszenstwa wy platy
ekwiwalentu. Prowadzi to do wniosku, ze przepis art. 47 ust. 10 ustawy o
zakwaterowaniu Sil Zbrojnych RP, w zakresie, w jakim naklada na
Ministra Obrony Narodowej obowiazek uwzglednienia w rozporzadzeniu
pierwszenstwa wyplacania ekwiwalentu ma charakter blankietowy, a
zatem przepis ten jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji. Dalsze
watpliwosci Rzecznika Praw Obywatelskich, natury konstytucyjnej,
dotycza tresci rozporzadzenia wydanego na podstawie art. 47 ust. 10
ustawy

o

zakwaterowaniu

Sil

Zbrojnych

RP.

Otóz

przepisy

rozporzadzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 2003 r. lacza
kolejnosc pierwszenstwa w wyplacaniu ekwiwalentu z data 15 stycznia
2003 r. Data ta, to data wejscia w zycie ustawy o zmianie ustawy o
zasadach wykonywania uprawni en przyslugujacych Skarbowi Panstwa,
ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych
oraz niektórych innych ustaw, a tym samym data wprowadzenia do obrotu
prawnego

normy

kompetencyjnej

(art.

47

ust.

10

ustawy

o

zakwaterowaniu Sil Zbrojnych RP), uprawniajacej Ministra do wydania
rozporzadzenia regulujacego materie pierwszenstwa. Z dniem 15 stycznia
nie nastapily natomiast zadne zmiany w zakresie praw podmiotowych
przyslugujacych osobom uprawnionym do ekwiwalentu. Stad tez Rzecznik
poddal w watpliwosc, czy przyjete kryterium róznicowania sytuacji
prawnej

podmiotów

uprawnionych

do

ekwiwalentu

z

uwagi

na

wspomniana date nie nosi cech dowolnosci. W odpowiedzi na to
566 RPO-450381- V/03 z dnia 18.09.2003 r.

- 208 wystapienie
uwzgledniajac

Minister

Obrony

argumentacje

Narodowej567

Rzecznika,

resort

poinformowal,
obrony

ze

narodowej

przygotowal projekt nowelizacji ustawy o zakwaterowaniu Sil Zbrojnych
RP, przewidujacy zmiany w tresci art. 47 ustawy, nie róznicujac przy tym
sytuacji prawnej osób ze wzgledu na okreslone stany, czy zachowania
zwiazane z data 15 stycznia 2003 r. Rzecznik bedzie zatem obecnie
obserwowal przebieg procesu legislacyjnego w omawianym zakresie.
Niezaleznie od powyzszych dzialan Rzecznik Praw Obywatelskich
zwrócil sie do Prezesa WAM 568 wskazujac, ze w jego ocenie uprawnienie
Prezesa

Agencji

Mieszkaniowej

do

sporzadzenia

pierwszej

listy

kolejnosci zarejestrowanych wniosków wedlug zasad okreslonych w
rozporzadzeniu zaktualizuje sie dopiero z dniem 31 grudnia 2003 r.
Natomiast sporzadzone zgodnie z dotychczas obowiazujacymi przepi sami
listy kolejnosci prowadzone przez dyrektorów oddzialów rejonowych
WAM

pozostaja

niezmienione

i

nadal

sa

realizowane.

Niestety,

wplywajace do Biura Rzecznika skargi wskazuja na to, ze listy kolejnosci
prowadzone w oddzialach rejonowych WAM juz podlegaj a zmianom
uwzgledniajacym nowe zasady wynikajace z rozporzadzenia z dnia 17
lipca 2003 r., a w szczególnosci wprowadzone tym rozporzadzeniem
pierwszenstwo wyplacania ekwiwalentu. Dlatego tez Rzecznik zwrócil sie
do Prezesa WAM o ustalenie i poinformowanie Rzecznika, czy istotnie
sygnalizowana w skargach zmiana kolejnosci na listach oczekujacych na
zawarcie umowy o wyplate ekwiwalentu ma miejsce w oddzialach
rejonowych Agencji, a jesli tak, to o wskazanie podstawy prawnej
przyjetej

w

tym

zakresie

praktyki.

W

udzielonej

Rzecznikowi

odpowiedzi 569 Prezes WAM stwierdzil, iz w jego ocenie istnieja podstawy
prawne do zawierania przez oddzialy rejonowe Agencji umów o wyplate
ekwiwalentu z uwzglednieniem pierwszenstwa wyplacania ekwiwalentu
na podstawie dotychczasowych list kolejnosci. Rzecznik nie podzielil tego
pogladu i w kolejnym wystapieniu do Prezesa WAM 570 wskazal, iz opisana
praktyka nie znajduje uzasadnienia w obowiazujacym prawie. Piszacy do

567 Nr 303/60/03/DP/PM z dnia 31.10.2003 r.
568 RPO-450381- V/03 z dnia 31.09.2003 r.
569 BP-ZM-401- 198- 1/03 z dnia 16.10.2003 r.
570 RPO-450382- V/03 z dnia 3.12.2003 r.
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ich odbiorze, podejscia organów WAM do problemu pierwszenstwa, gdyz
mimo utraty, na skutek wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia
11 grudnia 2000 r. mocy obowiazujacej przepisu § 2 ust. 7 rozporzadzenia
z 16 wrzesnia 1998 r., organy WAM nadal honorowaly okreslone
niekonstytucyjnymi przepisami pierwszenstwo, co bylo mozliwe dzieki
wczesniejszemu zawarciu

stosownych umów przedwstepnych. Dlatego

Rzecznik zwrócil sie do Prezesa WAM o ponowne przeanalizowanie
opisanej problematyki. Dotychczas, do Biura Rzecznika nie wplynela
odpowiedz na to wystapienie.
Kolejnym problemem, jaki podjal Rzecznik w zakresie problematyki
ekwiwalentu pienieznego za rezygnacje z kwatery stalej jest brak
uprawnien do wyplaty ekwiwalentu na rzecz osób zwolnionych ze sluzby
wojskowej pelnionej jako sluzba stala z powodu wypowiedzenia stosunku
sluzbowego w zwiazku z restrukturyzacja Sil Zbrojnych bez zachowania
prawa

do

kwatery,

którym

do

dnia

zwolnienia

nie

wyplacono

ekwiwalentu. W sytuacji takiej znalezli sie w szczególnosci byli zolnierze
rozwiazanych Nadwislanskich Jednostek Wojskowych MSWiA. Rzecznik
skierowal wystapienie do Ministra Obrony Narodowej 571, w którym
wskazal, ze wskazana wyzej grupa zolnierzy nie moze obecnie uzyskac
ekwiwalentu pienieznego w zamian za rezygnacje z kwatery pomimo, iz
zlozyli oni w stosownym czasie wnioski o wyplate tego swiadczenia,
jednak z uwagi na brak srodków oraz niekonstytucyjne przepisy nie
doczekali sie ich realizacji przed dniem zwolnienia ze sluzby. Osoby te
nie mialy zadnego wplywu na przyspieszenie terminu realizacji ich
wniosków. Z tresci udzielonej Rzecznikowi odpowiedzi 572 wynikalo, ze
Minister

Obrony

Rzecznika.

Narodowej

Jednoczesnie

generalnie

jednak

Minister

nie

podziela

zgodzil

sie

argumentów
z

teza,

ze

wystepujacy na gruncie obowiazujacyc h przepisów podzial zolnierzy na
„lepszych”, których prawo do kwatery zostalo zrealizowane, i „gorszych”,
którzy prawa tego nie mogli zrealizowac z przyczyn niezaleznych od
siebie, moze budzic watpliwosci natury konstytucyjnej odnosnie zasady

571 RPO-426702- V/02 z dnia 17.01.2003 r.
572 Nr 303/5/2003/DP/MM z dnia 3.04.2003 r.

- 210 równosci wobe c prawa oraz zasady relewantnosci. Jednakze, zdaniem
Ministra, zmiana tego stanu rzeczy wymaga nowelizacji ustawy o
zakwaterowaniu Sil Zbrojnych RP. Dlatego tez Rzecznik ponownie
zwrócil sie do Ministra Obrony Narodowej573 o podjecie stosownych
dzialan legis lacyjnych w tym zakresie i uzyskal informacje 574, ze
przedstawiony problem byl analizowany w toku prac nad projektem
nowelizacji ustawy o zakwaterowaniu Sil Zbrojnych RP. Odstapiono
jednak od koncepcji ekwiwalentu w zamian za rezygnacje z osobnej
kwatery stalej, zastepujac to swiadczenie odprawa mieszkaniowa. Do
kregu osób uprawnionych do tej odprawy beda zaliczeni zolnierze, którzy
w

aktualnym

stanie

prawnym

pozbawieni

zostali

uprawnien

do

ekwiwalentu. Jednakze projektowane rozwiazania beda mogly odniesc
skutek

wylacznie

do

zdarzen,

które

zajda

po

wejsciu

w

zycie

projektowanej nowelizacji. Dlatego resort obrony narodowej podziela
poglad co do potrzeby wprowadzenia do przygotowanego projektu
nowelizacji ustawy przepisów o zakwaterowaniu Sil Zbrojnych RP
regulacji odnoszacych sie do zolnierzy juz zwolnionych ze sluzby z
powodu restrukturyzacji sil zbrojnych. W tym celu podjete zostaly w
resorcie dzialania zmierzajace do oceny skutków finansowych, jakie
wiaza sie z przyznaniem tej grupie osób oczekiwanych przez nich
swiadczen. W zwiazku z powyzszym, sprawa ta nadal pozostawac bedzie
przedmiotem uwagi oraz ewentualnych dalszych dzialan Rzecznika.
Kolejny problem, jaki ujawnil sie w 2003 r. na tle uregulowan
ustawy

o

zakwaterowaniu

Sil

Zbrojnych

RP

dotyczyl

wyplaty

równowaznika mieszkaniowego dla wdów po zolnierzach zawodowych i
innych czlonków rodziny zolnierza (emeryta lub rencisty), którzy po jego
smierci pozostali w kwaterze stalej. W wyniku nowelizacji przepisów
ustawy o zakwaterowaniu Sil Zbrojnych RP 575, dokonanej w lipcu 2001 r.,
istotnej

zmianie

ulegla

tresc

art.

23,

okreslajacego

krag

osób

uprawnionych. W wyniku tych zmian uregulowania dotyczace prawa do
kwatery osób wspólnie zamieszkujacych z zolnierzem w kwaterze w

573 RPO-426702- V/02 z dnia 5.05.2003 r.
574 Nr 103/10/2003/DP/PM z dnia 28.07.2003 r.
575 Ustawa z dnia 6.07.2001 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sil Zbrojnych RP (Dz.U.

Nr 81, poz. 877).

- 211 chwili jego smierci zamieszczone zostaly w ustepie 3 art. 23 tej ustawy.
Niezmieniona pozostala natomiast tresc art. 24 ust. 1 ustawy o
zakwaterowaniu Sil Zbrojnych RP, który definiuje pojecie „osób
uprawnionych” poprzez odeslanie do art. 23 ust. 1 i 2 tej ustawy. W
wyniku powyzszego zabiegu legislacyjnego czlonkowie rodziny zmarlego
zolnierza (emeryta, rencisty wojskowego) mieszkajacy w kwaterze w dniu
jego smierci zostali – w sposób jak sie wydaje niezamierzony przez
ustawodawce – wylaczeni z kregu osób uprawnionych. W zwiazku z tym
Rzecznik zwrócil sie do Ministra Obrony Narodowej 576 o zajecie
stanowiska w tej sprawie. W odpowiedzi 577 Minister zgodzil sie z
wyrazonym przez Rzecznika pogladem, iz nadanie nowego brzmienia art.
23 ustawy o zakwaterowaniu Sil Zbrojnych RP bylo „niezamierzonym
przez ustawo dawce wylaczeniem z kregu osób uprawnionych” okreslonej
grupy czlonków rodziny zolnierza zawodowego. Sytuacja ta zostala
jednak

zmieniona

w

wyniku

kolejnej

nowelizacji

ustawy

o

zakwaterowaniu Sil Zbrojnych RP 578.
Przedstawiona wyzej sprawa stanowi wyrazisty przyklad tego, ze
dzialalnosc ustawodawcza dotyczaca zakwaterowania Sil Zbrojnych RP
pozostaje niezmiennie na bardzo niskim poziomie, a zmiany stanu
prawnego w tym zakresie sa czesto niedostatecznie dopracowane i
przemyslane.
Nowelizacja ustawy o zakwaterowaniu Sil Zbrojnych RP, która
weszla w zycie z dniem 15 stycznia 2003 r. wprowadzila do ustawy
przepis art. 58 ust. 2c, zgodnie z którym wszelkie koszty zwiazane z
przygotowaniem nieruchomosci do sprzedazy przypadajace na zbywany
lokal ponosi nabywca. Na poczet tych kosztów WAM pobiera zadatek.
Jednoczesnie z ustawy usuniete zostalo upowaznienie dla Ministra Obrony
Narodowej do okreslenia sposobu rozliczenia zaliczki, która na podstawie
dotychczasowych

przepisów

byla

wplacana

przez

potencjalnych

nabywców mieszkan. Do Biura Rzecznika wplynelo bardzo wiele skarg od

576 RPO-413692/V/02 z dnia 15.01.2003 r.
577 Nr 303/4/2003/DP/MM z dnia 10.04.2003 r.
578 Ustawa z dnia 5.12.2002 r. o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnien

przyslugujacych Skarbowi Panstwa, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
przedsiebiorstw panstwowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 240, poz. 2055).

- 212 osób, które juz uprzednio wplacily zaliczke w zwiazku z planowanym
nabyciem mieszkania, a nastepnie poinformowane zostaly, ze musza
uiscic zadatek, którego wysokosc jest znaczna (ok. trzykrotnie wy zsza niz
zaliczki). W ocenie Rzecznika powstaly watpliwosci, czy istnieja obecnie
podstawy prawne do rozliczania wplaconych przed zmiana stanu
prawnego

zaliczek.

Ponadto

watpliwosci

Rzecznika

wzbudzilo

prezentowane przez organy WAM stanowisko dotyczace charakteru
prawnego wspomnianego wyzej zadatku. Ze skarg wplywajacych do Biura
Rzecznika wynika bowiem, ze organy WAM nie traktuja zadatku, tak, jak
to jest przyjete w przepisach prawa cywilnego, lecz w istocie uwazaja to
swiadczenie za zaplate za usluge przygotowania mieszkania do sprzedazy,
stanowiaca

naleznosc

Skarbu

Panstwa.

Tymczasem

ustawa

o

zakwaterowaniu Sil Zbrojnych nie precyzuje, jakie sa skutki prawne dania
i przyjecia omawianego zadatku. Poniewaz jest to instytucja prawa
cywilnego, skutki te powinny byc oceniane w swietle przepisów Kodeksu
cywilnego. Dlatego w ocenie Rzecznika, w razie wykonania umowy
sprzedazy zadatek powinien byc zaliczony na poczet ceny sprzedazy
nabywanej kwatery, zas losy zadatku w przypadku nie dojscia umowy do
skutku powinny byc wyraznie sprecyzowane w przepisach. Wskazane
watpliwosci

Rzecznik

przedstawil

najpierw

Prezesowi

WAM 579, a

nastepnie Ministrowi Obrony Narodowej580, z prosba o ustosunkowanie sie
do przedstawionych zagadnien W udzielonej Rzecznikowi odpowiedzi 581
Minister Obrony Narodowej powielil w zasadzie wyjasnienia udzielone
przez Prezesa WAM, uznajac, ze praktyka organów Agencji w zakresie
pobierania zadatku nie narusza obowiazujacego prawa. Niestety, w
sprawie tej Rzecznik wyczerpal sluzace mu srodki dzialania. Koniec zne
wiec bedzie rozstrzygniecie tej sprawy w drodze orzecznictwa sadowego.
W zwiazku z informacjami o prowadzonych w resorcie obrony
narodowej pracach nad kolejna nowelizacja ustawy o zakwaterowaniu Sil
Zbrojnych RP, która ma w zasadniczy sposób zmienic do tychczasowy
system zaspokajania potrzeb mieszkaniowych zolnierzy, Rzecznik Praw
Obywatelskich postanowil powrócic do wielokrotnie podejmowanego
579 RPO-433031- V/03 z dnia 26.03.2003 r.
580 RPO-433031- V/03 z dnia 19.05.2003 r.
581 Nr 303/32/2003/DP z dnia 19.08.2003 r.

- 213 problemu osób, które po orzeczeniu rozwodu nie moga doprowadzic do
rozkwaterowania bylego malzonka, który utrudnia zamieszkiwanie we
wspólnie zajmowanym lokalu582. Rzecznik nadal otrzymuje bowiem
bardzo wiele spraw od rozwiedzionych malzonków, którzy zajmuja
wspólnie kwatere, nie z wlasnej woli, ale dlatego, ze nie moga sie
porozumiec, co do dalszych losów mieszkania. W przepisach ustawy o
zakwaterowaniu Sil Zbrojnych RP rozwiedzionemu malzonkowi, który nie
posiada samodzielnego prawa do kwatery przyznano uprawnienie do
dalszego zajmowania kwatery do czasu, az rozwiedzeni malzonkowie we
wlasnym zakresie rozwiaza swój problem mieszkaniowy. Powoduje to z
jednej strony sytuacje, w której zolnierz zawodowy posiada prawo do
kwatery, jednak nie moze ta kwatera swobodnie dysponowac, gdyz musi
respektowac uprawnienie bylego malzonka do zamieszkiwania w niej. Z
drugiej strony zas, ten z malzonków, który ma tylko uprawnienie do
dalszego zajmowania kwatery (najczesciej byla zona) nie posiada srodków
prawnych, które umozliwialyby usuniecie z kwatery rozwiedzionego
malzonka,

który

swym

nagannym

zachowaniem

utrudnia

wspólne

zamieszkiwanie. Rozwiedzeni malzonkowie nie moga ponadto uregulowac
swojej sytuacji w postepowaniu o podzial majatku wspólnego, gdyz prawo
do kwatery nie wchodzi w sklad tego majatku. Analiza rozwiazan
proponowanych w projekcie nowelizacji ustawy o zakwaterowaniu Si l
Zbrojnych RP (druk Sejmowy Nr 1850) prowadzi do wniosku, ze sytuacja
rozwiedzionych

malzonków

nadal

nie

zostanie

precyzyjnie

i

jednoznacznie uregulowana. Wrecz przeciwnie sytuacja rozwiedzionego
malzonka zolnierza zawodowego moze ulec istotnemu pogorszeniu w
razie zwolnienia zolnierza ze sluzby i otrzymania przez niego odprawy
mieszkaniowej. Swoje obawy i watpliwosci, co do projektowanych
rozwiazan prawnych dotyczacych tej problematyki Rzecznik przedstawil
Przewodniczacemu Sejmowej Komisji Obrony Narodowe j583.

582 Informacja za rok 1997, str. 236.
583 RPO-4484 73- V/03 z dnia 23.09.2003 r.

- 214 Rzecznik

kontynuowal

rozporzadzeniem
dodatkowych,

Ministra

dzialania
Spraw

nieznanych

w

sprawie

Wewnetrznych

ustawie

okolicznosci

i

wprowadzenia
Administracji 584

(dot.

kwalifikacji

zawodowych, przydatnosci do sluzby i okresu sluzby), od których
istnieni a

uzaleznia

sie

przydzial

lokalu

mieszkalnego

na

rzecz

policjanta585. Poniewaz zapewnienia Ministra Spraw Wewnetrznych
Administracji, iz rozwazana jest wiec zmiana redakcji tego przepisu, nie
doprowadzily do zmiany stanu prawnego w kwestionowanym zakresie,
Rzecznik

skierowal

do

Trybunalu

Konstytucyjnego

wniosek

o

stwierdzenie niezgodnosci postanowien rozporzadzenia z ustawa o Policji
oraz Konstytucja586, który oczekuje na rozpoznanie.
Przedmiotem

zainteresowania

Rzecznika

byl

równiez

problem

znacznego zróznicowania wysokosci równowaznika pienieznego za brak
lokalu mieszkalnego, przyslugujacego funkcjonariuszom róznych sluzb
mundurowych podleglych resortowi spraw wewnetrznych i administracji.
W wystapieniu do Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji 587
Rzecznik wskazywal przykladowo na uregulowania zawarte w wydanych
przez

tego

Ministra

rozporzadzeniach,

okreslajacych

wysokosc

wskazanego równowaznika, przyslugujacego funkcjonariuszom Policji,
Strazy Granicznej i Biura Ochrony Rzadu. Analiza przepisów powolanych
rozporzadzen
równowaznika

wykazala,
pienieznego

ze

pomimo
sa

iz

analogiczne

przeslanki
w

uzyskania

odniesieniu

do

funkcjonariuszy wszystkich wskazanych wyzej sluzb, to jednak wysokosc
równowaznika jest zróznicowana. Funkcjonariusze Policji otrzymuja
równowa znik w wysokosci znacznie nizszej niz funkcjonariusze Strazy
Granicznej czy Biura Ochrony Rzadu. Z udzielonej odpowiedzi 588
wynikalo, ze decyzja z dnia 16 stycznia 2003 r. powolany zostal Zespól
do spraw dokonania analizy i oceny warunków sluzby funkcjonariuszy
Policji, Panstwowej Strazy Pozarnej i Strazy Granicznej. Efektem prac

584 Rozporzadzenie MSWiA z dnia 17.10.2001 r. w sprawie szczególowych zasad przydzialu

585
586
587
588

i oprózniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów (Dz.U. Nr 131,
poz. 1469).
Informacja za 2002 r., str. 145.
RPO-410665- V/03 z dnia 11.02.2003 r.
RPO-424250- V/02 z dnia 16.05.2003 r.
S M P-3024/2003/EN z dnia 13.06.2003 r.

- 215 powolanego Zespolu mialo byc, w pierwszym etapie (do dnia 1 stycznia
2004 r.), wyrównanie w ramach budzetów wlasnych sluzb porzadku
publicznego stawki swiadczen finansowych w Policji i Panstwowej Strazy
Pozarnej do poziomu obowiazujacego w Strazy Granicznej. Niestety,
Rzecznik stwierdzil, iz pomimo podjecia wyzej opisanych dzialan przez
resort spraw wewnetrznych i administracji, do dnia 1 stycznia 2004 r. nie
ulegly zmianie przepisy rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie wysokosci i szczególowych zasad przyznawania,
odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równowaznika
pienieznego za brak lokalu mieszkalnego 589. Dlatego Rzecznik zwrócil sie
ponownie

do

Ministra

Spraw

Wewnetrznych

i

Administracji 590 o

informacje czy w Ministerstwie podjete zostaly prace w zakresie zmiany
przepisów wskazanego wyzej rozporzadzenia w celu zrównania wysokosci
naleznego

funkcjonariuszom

Policji

równowaznika

pienieznego

do

poziomu obowiazujacego w Strazy Granicznej, a jesli tak, to w jakim
terminie przewidywana zmiana wejdzie w zycie. Obecnie Rzecznik
oczekuje na odpowiedz w tej sprawie.
Na tle skarg wplywajacych do Rzecznika ujawnil sie ponadto
problem wad regulacji pr awnych odnoszacych sie do zasad zwrotu róznicy
w oplatach czynszowych, wnoszonych przez funkcjonariuszy, emerytów
lub rencistów Sluzby Wieziennej, zajmujacych lokale nie bedace w
administracji

jednostki

organizacyjnej

Sluzby

Wieziennej.

Sposób

ustalania wysokosci czynszu za najem lokali znajdujacych sie w
administracji jednostek organizacyjnych Sluzby Wieziennej uregulowany
zostal w rozporzadzeniu Ministra Sprawiedliwosci z dnia 21 czerwca
2003 r.591 Przepisy tego rozporzadzenia stanowia podstawe zadania zwrotu
róznicy w oplatach czynszowych, jezeli w wyniku porównania wysokosci
oplacanego przez najemce czynszu z czynszem, jaki najemca bylby
obowiazany uiszczac, gdyby zajmowany przez niego lokal znajdowal sie
w administracji jednostek Sluzby Wieziennej dochodzi do powstania
róznicy. Z uprawnienia tego moga skorzystac jedynie funkcjonariusze
(emeryci, rencisci) Sluzby Wieziennej, którzy zajmuja lokale mieszkalne
589 Dz.U. Nr 100, poz. 918.
590 RPO-424250- V/02 z dnia 12.01.2004 r.
591 Dz.U. Nr 99, poz. 897.

- 216 wchodzace w sklad mieszkaniowego zasoby gminy lub innych jednostek
samorzadu terytorialnego oraz stanowiace wlasnosc Skarbu Panstwa lub
panstwowych osób prawnych. Poza zakresem tej regulacji pozostaja
najemcy

zajmujacy

lokale

mieszkalne

w

budynkach

stanowiacych

wlasnosc innych podmiotów. W ocenie Rzecznika pozbawienie tej grupy
najemców

uprawnienia

do

uzyskania

zwrotu

róznicy

w

oplatach

czynszowych moze byc oceniane jako naruszajace zasade równosci wobec
prawa

oraz

zasade

sprawiedliwosci

spolecznej.

Dlatego

Rzecznik

przedstawil opisany problem Ministrowi Sprawiedliwosci 592, dodatkowo
wskazujac,

iz

w

jego

oce nie

samo

upowaznienie

ustawowe

do

uregulowania tej problematyki nie odpowiada warunkom legalnosci
upowaznienia

do

wydania

aktów

wykonawczych

okreslonych

w

Konstytucji. W udzielonej Rzecznikowi odpowiedzi 593 Minister podzielil
poglad o wadliwosci konstytucyjnej upowaznienia ustawowego do
wydania omawianego rozporzadzenia i zapewnil, ze zostana podjete kroki
majace na celu wyeliminowanie konstytucyjnej wadliwosci przedmiotowej
regulacji w drodze kompleksowej nowelizacji przepisów rozdzialu 6
ustawy o Sluzbie Wieziennej. Poniewaz jednak dotychczas zapewnienia te
nie zostaly zrealizowane Rzecznik rozwaza skierowanie w tej sprawie
wniosku do Trybunalu Konstytucyjnego.
Minister Sprawiedliwosci 594 nie podzielil argumentacji Rzecznika w
sprawie dotyczacej blankietowego charakteru zawartego w ustawie o
Sluzbie Wieziennej upowaznienia do wydania aktu wykonawczego
szczególowo

regulujacego

problematyke

pomocy

finansowej

dla

funkcjonariuszy 595, Rzecznik rozwaza równiez skierowanie do Trybunalu
Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodnosci tego upowaznienia
z Konstytucja.
E.

Sprzedaz lokali mieszkalnych

W 2003 r. Trybunal Konstytucyjny rozpoznal wniosek Rzecznika o
stwierdzenie niezgodnosci z Konstytucja uregulowan ustawy o zasadach
592 RPO-428351- V/03 z dnia 17.06.2003 r.
593 BM -2395/2003 z dnia 24.07.2003 r.
594 P.IV.4770/167/2003 z dnia 23.05.2003 r.
595 Informacja za 2002 r., str. 145.

- 217 zbywania mieszkan bedacych wlasnoscia przedsiebiorstw panstwowych w
zakresie, w jakim wylaczaja one z kregu osób uprawnionych do nabycia
mieszkan pracowników zbywcy albo jego poprzednika prawnego, którzy
zajmuja mieszkania na podstawie umowy najmu na czas oznaczony
zwiazanej ze stosunkiem pracy i zawartej po dniu 11.11.1994 r.596.
Niestety Trybunal Konstytucyjny nie podzielil argumentacji Rzecznika i
uznal, ze zaskarzony przepis ustawy jest zgodny z Konstytucja597.
Rzecznik zajal sie równiez problemem blednej i niezgodnej z
przepisami ustawy o gospodarce nieruchomosciami598 praktyki udzielania
przez organy jednostek samorzadu terytorialnego znizek wylacznie od
ceny zbycia lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, a nie od ceny lokalu
mieszkalnego

wraz

z

udzialem

we

wspólwlasnosci

(uzytkowaniu

wieczystym) gruntu, na którym znajduje sie zbywany lokal mieszkalny.
Rzecznik zaskarzyl w omawianym zakresie uchwale jednej z rad gmin w
sprawie zasad sprzedazy lokali mieszkalnych stanowiacych wlasnosc
gminy do Naczelnego Sadu Administracyjnego 599. W tej samej skardze
Rzecznik zakwestionowal niezgodne z przepisami ustawy o gospodarce
nieruchomosciami róznicowanie wysokosci znizek od ceny zbywanych
przez gmine lokali w odniesieniu do róznych grup najemców w oparciu o
nieznane powszechnie obowiazujacemu prawu kryteria. Takie regulacje
nie tylko sa sprzeczne z art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy o gospodarce
nieruchomosciami, ale godza ponadto w konstytucyjna zasade równosci
wobec prawa oraz zasade sprawiedliwosci spolecznej. Te same zarzuty
stanowily

podstawe

rewizji

nadzwyczajnej

do

Sadu

Najwyzszego

wniesionej przez Rzecznika od wyroku NSA600 oraz kolejnej skargi na
uchwale rady gminy 601. Mozna zatem uznac, iz przedstawione naruszenia
prawa, przy ustalaniu zasad sprzedazy lokali komunalnych na rzecz ich
najemców stanowia ugruntowana praktyke. Rozstrzygniecie wniesionych
przez Rzecznika srodków zaskarzenia z pewnoscia przyczyniloby sie do

596 Informacja za 2001 r., str. 242.
597 Wyrok z dnia 6.01.2003 r. (sygn. K. 24/01).
598 Ustawa z dnia 21.08.1997r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.).
599 RPO-447339- V/03 z dnia 31.10.2003 r.
600 RPO-405750- V/02 z dnia 6.02.2003 r.
601 RPO-447862- V/03 z dnia 23.12.2003 r.

- 218 zmiany tej praktyki. Niestety, zadna z tych spraw nie zostala jeszcze
rozpoznana przez wlasciwy Sad.
F.

Sprawy dostaw energii i wody

W dalszym ciagu prowadzona byla przez Rzecznika sprawa braku
regulacji prawnych dotyczacych rozliczania kosztów zuzycia energii
cieplnej

przez

wielolokalowych,

lokatorów
w

tym

lokali
równiez

mieszkalnych
przy

pomocy

w

budynkach

nagrzejnikowych

podzielników tych kosztów602. W dniu 13 lutego 2003 r. Prezes Rady
Ministrów wydal na wniosek Rzecznika postanowienie 603, w którym
rozstrzygnal, ze organem wlasciwym w sprawie opracowanie projektu
stosownych

regulacji

jest

Minister

Gospodarki,

Pracy

i

Polityki

Spolecznej. Dlatego tez Rzeczni k Praw Obywatelskich zwrócil sie
ponownie do Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej – z prosba
o poinformowanie, czy w omawianym zakresie zostaly podjete stosowne
prace legislacyjne oraz na jakim znajduja sie etapie 604. W odpowiedzi605
Rzecznik otrzymal informacje, iz prace te znajduja sie na etapie
opracowywania

zalozen

do

prawnego

uregulowania

problematyki

rozliczen kosztów ciepla, w tym rozliczen kosztów ogrzewania przy
zastosowaniu nagrzejnikowych podzielników tych kosztów. Opracowanie
tych zaloze n jest niezbedne, aby nastepnie opracowac projekt wlasciwych
przepisów. Mozna zatem miec nadzieje, ze sprawa ta, prowadzona przez
Rzecznika od ponad trzech lat, zostanie nareszcie pozytywnie dla
obywateli – odbiorców ciepla w lokalach mieszkalnych - zakonczona,
uchwaleniem stosownych przepisów.
Rzecznik kontynuowal równiez rozpoczete w 2002 r. dzialania
dotyczace problemu braku powszechnie obowiazujacych przepisów,
regulujacych zasady rozliczenia kosztów zuzycia wody i odprowadzania
scieków pomiedzy wlascic ielem budynku a lokatorami poszczególnych
lokali 606. W odpowiedzi udzielonej na wystapienie Rzecznika przez Szefa

602 Informacja za rok 2002, str. 147.
603 Nr RCL.1603/5/02 z dnia 13.03.2003 r.
604 RPO-360555- V/00 z dnia 2.10.2003 r.
605 BDG.IV.074-43/033849w z dnia 29.10.2003 r.
606 Informacja za 2002 r., str. 148.
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Rady

Ministrów607

poinformowano,

ze

problem

braku

powszechnie obowiazujacych przepisów regulujacych zasady rozliczania
kosztów zuzycia wody i odprowadzania scieków pomiedzy wlascicielem
budynku a lokatorami lokali mieszkalnych zostal dostrzezony przez Urzad
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. W sierpniu 2002 r. zostala powolana
Rada ds. monitorowania zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w
wode i zbiorowego odprowadzania scieków. W zwiazku z powyzszym,
Rzecznik zwrócil sie do Prezesa Urzedu o nadeslanie informacji o stanie
zaawansowania prac wspomnianej Rady nad projektem nowelizacji
przepisów dotyczacych rozliczen za zuzycie wody i odprowa dzania
scieków oraz o przyjetych w tym projekcie rozwiazaniach dotyczacych
omówionej

problematyki 608.

W

odpowiedzi

Rzecznik

zostal

poinformowany, ze Rada ma monitorowac zasady i warunki zbiorowego
zaopatrzenia

w

wode

i

zbiorowego

odprowadzania

scieków

oraz

doprecyzowac przepisy, w sposób nie budzacy watpliwosci po stronie
mieszkanców. Projekt nowelizacji ustawy mial powstac w Urzedzie
Mieszkalnictwa w trzecim kwartale ubieglego roku. Dlatego tez niedawno
Rzecznik po raz kolejny zwrócil sie do Prezesa o nadeslanie informacji,
na jakim etapie znajduja sie prace legislacyjne nad wspomniana wyzej
nowelizacja ustawy i uzyskal informacje, ze projekt nowelizacji ustaw
mial zostac przekazany do uzgodnien miedzyresortowych w grudniu
2003 r. Stad sprawa ta bedzie nadal przedmiotem zainteresowania
Rzecznika w 2004 r.
Do Biura Rzecznika wplywa ogromna liczba skarg od obywateliodbiorców energii elektrycznej, energii cieplnej oraz paliw gazowych,
którzy podnosza bardzo rózne zarzuty – dotyczace zasadnosci i wysokosci
podwyzek cen tych mediów, kwestionuja kryteria podzialu odbiorców na
grupy taryfowe, wysokosc stawek oplat za przylaczenie do sieci,
abonamentowych,

stalych

itp.

Dlatego

tez

Rzecznik

zbadal,

czy

obowiazujace przepisy zapewniaja nalezyta ochrone interesów odbior ców
na etapie ustalania cen i stawek oplat energii i gazu w zatwierdzanych
przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki taryfach. Zatwierdzanie taryf

607 RCL.1605/5/03 z dnia 10.03.2003 r.
608 RPO-360555- V/00 z dnia 21.03.2003 r.

- 220 nastepuje

w

trybie

postepowania

administracyjnego.

Strona

tego

postepowania jest wylacznie przedsiebiorstwo e nergetyczne ubiegajace sie
o zatwierdzenie taryf. Odbiorca energii badz gazu nie moze byc strona
tego postepowania. Interesy konsumentów sa zatem w tym postepowaniu
reprezentowane wylacznie przez Prezesa URE. Sytuacja ta moglaby ulec
poprawie, gdyby w postepowaniu o zatwierdzanie taryf braly udzial
organizacje spoleczne, w szczególnosci organizacje konsumenckie,
korzystajac w tym zakresie z mozliwosci, jakie przewiduje Kodeks
postepowanie administracyjnego. Dlatego tez Rzecznik zwrócil sie do
Prezesa URE 609 o udzielenie informacji, czy istnieje w omawianym
zakresie jakakolwiek praktyka i jakie jest stanowisko Prezesa URE w
kwestii

dopuszczalnosci

przystapienia

organizacji

spolecznej

do

toczacego sie postepowania o zatwierdzenie taryf. W odpowiedzi 610
Rzecznik zo stal powiadomiony, iz zdaniem Prezesa URE nie ma
przeszkód, aby organizacja spoleczna uczestniczyla w postepowaniu o
zatwierdzenie taryf na prawach strony, stosownie do art. 31 Kpa. Od
poczatku dzialalnosci Prezesa URE tylko 4 organizacje spoleczne zlozyly
wniosek o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, z czego jedna zostala
dopuszczona,

zas

pozostalym

odmówiono

wziecia

udzialu

w

postepowaniu z uwagi na niespelnienie warunków przewidzianych w art.
31 Kpa. Jednoczesnie Prezes URE zapewnil Rzecznika, iz kazda
organizacja spoleczna, która zlozy stosowny wniosek i która spelni
warunki przewidziane w przepisach Kpa zostanie dopuszczona do udzialu
w postepowaniu o zatwierdzenie taryf. W zwiazku z tym konieczne jest, w
ocenie Rzecznika, popularyzowanie wsród obywateli wiedzy o mozliwosci
reprezentowania ich interesów w postepowaniu o zatwierdzenie taryf
przez organizacje konsumenckie.
W 2003 r. Rzecznik zbadal problem zwiazany z funkcjonowaniem w
praktyce przyjetego w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu scieków611 mechanizmu zatwierdzania taryf. W
wystapieniu skierowanym do Prezesa Urzedu Mieszkalnictwa 612 Rzecznik

609 RPO-41834- V/02 z dnia 13.01.2003 r.
610 BPR/160/105/2003/JK z dnia 4.02.2003 r.
611 Ustawa z dnia 7.06.2001 r. (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zm.).
612 RPO-442881- V/03 z dnia 19.09.2003 r.
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nie

powoduje problemów w sytuacji, gdy wójt (burmistrz lub prezyde nt
miasta) ustali, ze taryfy zostaly opracowane zgodnie z przepisami ustawy,
a rada gminy podejmie uchwale zatwierdzajaca taryfy. Liczne watpliwosci
pojawiaja

sie

natomiast

w

przypadku,

gdy

rada

gminy

odmówi

zatwierdzenia taryf. W ocenie Rzecznika konieczne wydaje sie zatem
precyzyjne i jasne okreslenie kompetencji organów bioracych udzial w
postepowaniu o zatwierdzenie taryf oraz trybu samego postepowania w
sposób umozliwiajacy jego szybkie i nie nasuwajace watpliwosci
przeprowadzenie. Regulacja prawna okr eslajaca tryb postepowania o
zatwierdzenie

taryf

przedsiebiorstw

powinna

uwzgledniac

nie

tylko

interesy

wodociagowo -kanalizacyjnych

ale

takze

ochrone

odbiorców uslug przed nieuzasadnionymi i arbitralnymi podwyzkami cen.
W odpowiedzi, Prezes Urzedu Mieszkal nictwa 613 wyjasnil, ze jego
zdaniem

rada

gminy

moze

podjac

zarówno

uchwale

pozytywna

(zatwierdzajaca), jak i negatywna (odmawiajaca zatwierdzenia). Rzecznik
zostal równiez poinformowany, ze projekt rzadowy ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu

w

wode

zawieral

odmienne

uregulowanie

trybu

zatwierdzania taryf. Rada gminy wystepowala jako organ wlasciwy
jedynie w sprawach okreslonych w ust. 6 art. 24 ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode oraz na podstawie odrebnych przepisów miala pelnic
funkcje organu odwolawczego od decyzji zarzadu gminy. Zarzad gminy
mial natomiast pelnic funkcje organu regulacyjnego. Wbrew stanowisku
Rzadu poslowie dokonali jednak zmiany tresci art. 24, pozostawiajac
zarzadowi

gminy

Mieszkalnictwa

jedynie

funkcje

poinformowal

sprawdzajaca.

jednoczesnie

Prezes

Urzedu

Rzecznika

Praw

Obywatelskich, ze w Urzedzie podjete zostaly prace nad projektem
nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode, których celem jest
m.in.

wyeliminowanie

dotychczasowych

problemów

zwiazanych

z

procedowaniem przy zatwierdzaniu taryf. Sprawa pozostanie zatem nadal
przedmiotem zainteresowania oraz ewentualnych dzialan Rzecznika takze
w biezacym roku.

613 PR/026TK/11/2003 z dnia 14.10.2003 r.
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12. Obrót nieruchomosciami i ochrona wlasnosci; Prywatyzacja
i reprywatyzacja
A.

Obrót nieruchomosciami i ochrona wlasnosci

1. Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócil sie Wojewoda
Wielkopolski sygnalizujac fakt braku podstawy prawnej, w oparciu o
która wlasciciel nieruchomosci zajetej pod budowe autostrady w trybie
zezwolenia

na

niezwloczne

zajecie

nieruchomosci,

móglby

zadac

wynagrodzenia (odszkodowania) za korzystanie z jego nieruchomosci
przed jej wywlaszczeniem. Rzecznik zbadal problem i doszedl do
przekonania, ze przy budowie autostrad ingerencja w prawo wlasnosci
moze

nastapic

zdecydowanie

wczesniej

niz

wydanie

decyzji

wywlaszczeniowej, co wprost wynika z art. 31 ustawy o autostradach
platnych614. W licznych przypadkach dzieje sie tez tak w praktyce.
Wydanie zezwolenia na niezwloczne zajecie nieruchomosci wywoluje zas
konsekwencje, które sa nie do pogodzenia z prawem wlasciciela do
niezaklóconego korzystania z nieruchomosci. Powstaje zatem sytuacja
równoznaczna z faktycznym wywlaszczeniem. Odszkodowanie za odjecie
wlasnosci w wyniku wydania decyzji o wywlaszczeniu obejmuje jedynie
ekwiwalent za wartosc nieruchomosci. Nie obejmuje natomiast, z braku
wlasciwej regulacji, wynagrodzenia, które niewatpliwie powinno miescic
sie w pojeciu slusznego odszkodowania (art. 21 ust. 2 Konstytucji), jako
ekwiwalentu za czas pozbawienia wlasciciela faktycznego wladztwa nad
rzecza, do chwili rzec zywistej utraty prawa wlasnosci. Na taki stan rzeczy
Rzecznik zwrócil uwage Ministrowi Infrastruktury w pismie z dnia
7 listopada 2003 r.615 proszac jednoczesnie o rozwazenie mozliwosci
podjecia

inicjatywy

ustawodawczej

w

przedstawionej

kwestii.

W

nadeslane j odpowiedzi Minister Infrastruktury poinformowal, ze podziela
zastrzezenia Rzecznika, iz wyplacane dotychczasowemu wlascicielowi
nieruchomosci odszkodowanie powinno obejmowac takze ekwiwalent za

614 Ustawa z dnia 27.10.1994 r. o autostradach platnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1192

ze zm.).
615 RPO-452332-IV/03.
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podejmie w tym zakresie stosowna inicjatywe legislacyjna.
2. Pismem z dnia 6 pazdziernika 2003 r.616 Rzecznik zwrócil sie do
Ministra Finansów wskazujac, ze w obecnym stanie prawnym brak jest
podstawy prawnej do ubiegania sie przez uzytkownika wieczystego
nieruchomosci gruntowej stanowiacej wlasnosc Skarbu Panstwa o
umorzenie, odroczenie lub rozlozenie na raty oplaty rocznej za
uzytkowanie wieczyste. Ten sam problem dotyczy równiez innych
naleznosci, które przypadaja Skarbowi Panstwa z tytulu najmu czy
dzierzawy. Jako dochody publiczne w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o
finansach publicznych617, nie podlegaja one bowiem swobodnej woli stron
okreslonego stosunku cywilnoprawnego, w którym Skarb Panstwa jest
jedna ze stron. Natomiast szczególnych regulacji w tym zakresie w
ustawie o finansach publicznych brak. Rzecznik zwrócil sie wiec o
wypelnienie tej luki w drodze stosownej inicjatywy ustawodawczej. W
odpowiedzi Minister Finansów poinformowal, ze z uwagi na fakt, iz
obowiazujace przepisy nie reguluja przeds tawionego problemu, przyjeto
(w porozumieniu z Rzadowym Centrum Legislacji i Prezesem UMiRM),
iz

jedynym

rozwiazaniem

moze

byc

wprowadzenie

odpowiednich

regulacji prawnych do ustawy o gospodarce nieruchomosciami. Juz w
pismie z dnia 4 grudnia 2001 r. Minis ter Finansów zwrócil sie do Prezesa
Urzedu

Mieszkalnictwa

ustawodawczej

w

nieruchomosciami

celu

i

Rozwoju

Miast

wprowadzenie

odpowiednich

regulacji

o

do

podjecie

ustawy
w

o

inicjatywy
gospodarce

omawianym

zakresie.

Obecnie, wedlug Ministra Finansów, organe m wlasciwym do wypelnienia
istniejacej luki jest Minister Infrastruktury. Do tego wiec Ministra
Rzecznik skierowal zapytanie o to, czy takie prace legislacyjne zostaly
podjete, a jesli tak, to na jakim znajduja sie etapie. Rzecznik nie uzyskal
jeszcze odpo wiedzi w tej sprawie.
3. Pismem z dnia 15 maja 2003 r.618 Rzecznik przystapil do
postepowania ze skargi konstytucyjnej Jacka K., który zakwestionowal

616 RPO-433599-IV/03.
617 U s tawa z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148

ze zm.)
618 RPO-424015-IV/02.
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uchwalonego przez Rade Gminy Michalowice. Rzecznik przystapil do tej
sprawy z dwóch powodów. Po pierwsze, w doktrynie sporne jest, czy akty
prawa miejscowego (czyli m. in. plan zagospodarowania przestrzennego)
w ogóle podlegaja kognicji Trybunalu Konstytucyjnego, czy wylacznie
sadu

administracyjnego.

W

przedstawionym

stanowisku

Rzecznik

opowiedzial sie za koncepcja, ze uzyte w art. 79 ust. 1 Konstytucji pojecie
„innego

aktu

normatywnego”,

odnoszace

sie

wprost

do

skargi

konstytucyjnej, obejmuje równiez akty prawa miejscowego. Za taka
interpretacja przemawia ratio legis skargi konstytucyjnej: ochrona
podstawowych praw jednostki, które moga byc naruszane w sposób
istotny przez akty prawa miejscowego. Zdaniem Rzecznika, prawo
miejscowe, w drodze skargi konstytucyjnej, podlega kognicji Trybunalu
Konstyt ucyjnego. Drugi powód przystapienia przez Rzecznika do tego
postepowania

to

konstytucyjnych

wlasnie
przez

ów

istotne
akt

naruszenie

prawa

podstawowych

miejscowego.

Rada

praw
Gminy

upowaznila bowiem w pewnym zakresie do stanowienia o tresci planu lub
o skut kach z niego wynikajacych podmiot nie upowazniony do tego typu
czynnosci przez ustawe, czym w ocenie Rzecznika naruszyla zarówno art.
94 jak i art. 64 ust. 3 Konstytucji. Zwrócic nalezy uwage, ze sfera praw i
wolnosci stanowi materie konstytucyjna, od któr ej przewiduje sie
odstepstwa na rzecz konstytucyjnie dopuszczalnej ingerencji ustawowej.
Odmiennosci regionalne, srodowiskowe, majace wplyw na takie sprawy
jak zabudowa, tworzenie infrastruktury – uwarunkowania wynikajace ze
specyfiki terenu – nie moga ze zrozumialych wzgledów byc regulowane w
ustawie. Mozna zatem przyjac, iz w tym zakresie wylacznosc ustawy ma
charakter

wzgledny.

Oznacza

to,

ze

regulacja

w

ustawie

o

zagospodarowaniu przestrzennym dotyczaca wprowadzonych ograniczen
w odniesieniu do wlasnosci nie musi byc zupelna. Jednakze musi ona byc
na tyle kompletna, aby na podstawie przepisów owej ustawy mozna bylo
zrekonstruowac granice ingerencji wladzy publicznej w sfere prawa
wlasnosci. Konsekwencja powyzszego stanowiska musi jednak byc
równiez to, iz wszelkie upowaznienia ustawowe do ustanawiania
przepisów prawa miejscowego w zakresie planowania przestrzennego nie
moga podlegac wykladni rozszerzajacej. Natomiast wykroczenie poza
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naruszenie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, lecz równiez jako
naruszenie konstytucyjnej zasady wylacznosci ustawy w regulowaniu
materii dopuszczalnych ograniczen wlasnosci (art. 64 ust. 3 Konstytucji).
Dotychczas Trybunal Konstytucyjny nie wyznaczyl rozprawy w tej
sprawie.
4. Pismem z dnia 17 pazdziernika 2003 r.619 Rzecznik po raz
kolejny 620 zwrócil uwage Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi na
naruszanie przez ten urzad przepisów dotyczacych terminów zalatwienia
spraw (art. 35 Kpa). Do Rzecznika wciaz bowiem naplywaja sygnaly od
obywateli, ze na rozpatrzenie odwolan lub wniosków dotyczacych decyzji
w sprawach, w których MRiRW wystepuje jako organ wyzszej instancji,
czeka sie wielokrotnie kilka lub kilkanascie lat. W ocenie Rzecznika jest
to sytuacja niedopuszczalna z punktu widzenia praw i wolnosci
obywatelskich i w demokratycznym panstwie prawnym nie moze byc
tolerowana. Bezczynnosc Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w jednej z
indywidualnych

spraw

Rzecznik

zaskarzyl

takze

do

sadu

administracyjnego 621. Pomimo, ze w 2001 r. ówczesny Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi obiecal zmiany organizacyjne, które usprawnia prace w
tym zakresie, widoczna poprawa nie nastapila. W ostatnim czasie
przewleklosc ta, a nawet przypadki braku jakiejkolwiek odpowiedzi
dotycza takze interwe ncji Rzecznika Praw Obywatelskich. Odpowiadajac
Rzecznikowi Minister stwierdzil, ze skutecznym sposobem rozladowania
naroslych zaleglosci byloby radykalne zwiekszenie zatrudnienia w
wydziale zajmujacym sie sprawami rewindykacji, a takze zmiana w
organizacji rozpatrywania tych spraw (podzial pracowników wedlug
rodzajów zglaszanych roszczen, a nie jak dotychczas wedlug podzialu
administracyjnego kraju) i obiecal czynic starania w tym kierunku.

619 RPO-447059-IV/03.
620 RPO-369859-IV/01.
621 RPO-454121-IV/03.
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Prywatyzacja i reprywatyzacja

1. Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie wystepowal zarówno do
Ministra Finansów (dnia 24 lutego 2003 r. i 21 maja 2003 r.) 622 jak i
Ministra Skarbu Panstwa w sprawie potrzeby podjecia obslugi zobowiazan
wynikajacych z emitowanych lub gwarantowanych przez Panstwo przed 1
wrzesnia 1939 r. papierów wartosciowych lub uregulowania tej sprawy w
innych sposób podnoszac, ze tresci uzyskanych odpowiedzi nie moze
uznac za satysfakcjonujaca. Informacja o zawieszeniu wszelkich prac
prowadzonych przez Ministerstwo Finansów w zakresie uregulowania tej
materii jest zaskakujaca, zas argumenty uzasadniajace ten stan rzeczy
nieprzekonujace prowadzace do procedur sadowych, których wyników
przewidziec nie mozna. Rzecznik raz jeszcze przypominal, ze pierwsze
wystapienie w tej sprawie zostalo skierowane do ówczesnego Ministra
Finansów w dniu 22 grudnia 1988 r., kontynuowane dziesiatkami
wystapien w latach nastepnych. Rzecznik majac swiadomosc okreslonych
trudnosci faktycznych i prawnych, a takze ograniczonych mozliwosci
budzetu Panstwa wskazywal na koniecznosc normatywnego uregulowania
omawianej sprawy. Nie moze wiec zgodzic sie z stanem, gdy po 15-stu
latach zapewnien (pochodzacych zarówno od przedstawicieli Rzadu jak i
Parlamentu róznych opcji politycznych) nie tylko nie znaleziono sposobu
na rozwiazanie tej kwestii, ale przerywajac prace z tym zwiazane –
odebrano ostatnia nadzieje obywateli na wywiazanie sie panstwa z
bezspornych zobowiazan wobec posiadaczy przedwojennych papierów
wartosciowych. Nie przekonywujace jest takze stanowisko o odrebnosci
omawianego

zagadnienia

od

spraw

zwiazanych

z

reprywatyzacja

dotyczaca zwrotu mienia. Wszyscy Rzecznicy Praw Obywatelskich
niezmiennie stali na stanowisku, iz zobowiazania wynikajace z tytulu
posiadania papierów wartosciowych powinny byc traktowane na równi z
problemami zwrotu znacjonalizowanego mienia. Tak tez byly traktowane
te roszczenia przez wiele lat o czym swiadcza projekty ustaw
reprywatyzacyjnych.

622 RPO-227317- VI/03.

Dalsza

zwloka

w

uregulowaniu

sprawy

- 227 przedwojennych papierów wartosciowych jest z wszech miar szkodliwa
nie tylko dla wizerunku panstwa, ale – i dla jego finansów623.
2. W dniu 13 lutego 2003 r.624 Rzecznik zasygnalizowal Prezesowi
Rady Ministrów, ze po zapoznaniu sie z przebiegiem postepowania
prowadzonego przez Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
dotyczacego

zamiaru

koncentracji

polegajacej

na

nabyciu

przez

Krakowska Fabryke Kabli SA kontrolnego pakietu akcji spólki Elektrim
Kable SA oraz uzasadnieniem decyzji Prezesa UOKiK wyrazajacej zgode
na te koncentracje, a takze uzasadnieniem decyzji Komisji Papierów
Wartosciowych i Gield wyrazajacej zgode na przekroczenie przez
Krakowska Fabryke Kabli SA progu 50% ogólnej liczby glosów na
walnym

zgromadzeniu

akcjonariuszy

Elektrim

Kable

SA

–

formalnoprawna ocena legalnosci wydanych decyzji przez UOKiK
kwestionowanych przez zwiazkowców nie daje podstaw do postawienia
zarzutu ich niedopuszczalnosci. Jednak skutki ich wydania w postaci
utraty pracy przez ponad tysieczna zaloge w zwiazku z likwidacja Fabryki
przez nabywce kontrolnego pakietu akcji – okazaly sie dramatyczne.
Poglady na dopuszczalnosc takiej koncentracji z takimi skutkami w
samym

UOKiK

byly

podzielone.

Nie

kwestionujac

faktu,

iz

restrukturyzacja podmiotu gospodarczego byla suwerennym dzialaniem
nowego wlasciciela, na które organ administracyjny nie mial wplywu, to
jednak na uwage zasluguje okolicznosc, iz zdarzenia w Ozarowie ujawnily
problem, który moze powtarzac sie w przyszlosci, jezeli sie zwazy na
swiatowa tendencje do koncentracji i globalizacji w gospodarce w
róznych jej sferach (rynku, kapitalu, technologii, str ategii dzialania).
Pogodzenie regul gospodarki rynkowej i prywatnej wlasnosci z troska o
elementarne bezpieczenstwo zatrudnionych nie jest zadaniem latwym, tym
niemniej wydaje sie uzasadnionym podjecie przez administracje Panstwa
tego problemu i poszukiwanie instrumentów i metod dzialania, które
moglyby

zlagodzic

ewentualne

skutki

decyzji

zezwalajacych

na

623 Nalezy bowiem przypuszczac, iz liczne informacje prasowe dotyczace prawomocnego

wyroku Sadu Okregowego w Warszawie z dnia 14.04.2002 r. (sygn. I C 1496/01),
zasadzajacego odszkodowanie za szkode majatkowa wyrzadzona w nastepstwie
zaniechania organów panstwowych PRL i III RP realizacji warunków emisji
przedwojennych obligacji skarbowych – zainicjuja dalsze powództwa.
624 RPO-424916- VI/02.

- 228 koncentracje podjetej na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów625. Zdaniem Rzecznika, wydaje sie
celowe – mimo, iz ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nie
przewiduje takiego obowiazku – sygnalizowanie przez Prezesa Urzedu
Konkurencji i Konsumentów – Ministrowi Gospodarki, Pracy i Polityki
Socjalnej decyzji o dopuszczeniu do koncentracji, gdy decyzja taka moze
ewentualnie

powodowac

ograniczenie

zatrudnienia

w

przejetych

zakladach produkcyjnych.
3. W dniu 15 kwietnia 2003 r. – Rzecznik Praw Obywatelskich626
przekazal

Prezesowi

Rady

Ministrów

sygnalizacje

o

sytuacji

w

przedsiebiorstwach „Polskie Koleje Panstwowe”, w którym dziala 107
spólek, przy czym, jak twierdza zwiazkowcy, czesc czlonków organów
tych spólek jest powiazanych z podmiotami gospodarczymi mogacymi byc
uznanymi za konkurencyjne dla przewozów kolejami panstwowymi.
Mnogosc

spólek

powoduje

brak

jednolite j

polityki

rozwoju

restrukturyzowanego i prywatyzowanego przedsiebiorstwa. Finansowanie
poszczególnych spólek nie wedle potrzeb calego kolejnictwa lecz wedle
zróznicowanych interesów powoduje, ze dochody jednych spólek nie
wspieraja sytuacji innych waznych dla kolejnictwa organizacji. Czesc
funduszy musi byc, w takim ukladzie, przeznaczonych na utrzymywanie
znacznej ilosci pracowników tych spólek i ich organów nadzorczych.
Katastrofalna sytuacje wywoluje – w ocenie zwiazkowców – takze
naruszanie art. 22 ust . 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o tranzycie
kolejowym 627. Art. 22 ust. 5 naklada obowiazek na Ministra wlasciwego
do spraw transportu, dzialajacego w tym zakresie w porozumieniu z
Ministrem wlasciwym do spraw finansów publicznych, organizowanie i
dotowanie

kolejowych

przewozów

pasazerskich

o

zasiegu

miedzywojewódzkim, a srodki finansowe na te zadania okresla corocznie
ustawa budzetowa. Spólka „Przewozy Regionalne” prowadzi pociagi
miedzywojewódzkie ze strata okolo 250 mln zl rocznie. Minister
Infrastrukt ury na wykonywanie tych przewozów nie zawarl odpowiedniej
umowy i dlatego zarzad Spólki „Przewozy Regionalne” zaplanowal
625 Dz.U. Nr 122, poz. 1319 ze zm.
626 RPO-437713- VI/03.
627 Dz.U. Nr 96, poz. 591.
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miedzywojewódzkim, z czego w porozumieniu z przedstawicielami
Urzedów

Marszalkowskich

uzgodniono

wycofanie

357

pociagów.

Wycofanie tak wielkiej ilosci pociagów powoduje katastrofalne skutki
spoleczne. W sygnalizacji podnoszony jest zly stan linii kolejowych i
taboru, a takze brak plynnosci finansowej w Spólkach Grupy P KP SA.
4. Rzecznik

Praw

Obywatelskich

przedstawil

Prezesowi

NIK

wnioski o objecie kontrola NIK procesu prywatyzacji: 1) Przedsiebiorstwa
Projektowo -Inwestycyjnego

sp.

z

o.o.

„Biprodex”

w

Warszawie,

2) Fabryki Maszyn „Glinik”, 3) Funduszu Wczasów Pracowni czych
(chodzi o rozdysponowanie majatku).

13. Dzialania Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz ochrony
srodowiska
Ilosc listów poruszajacych problematyke szeroko pojetej ochrony
srodowiska naturalnego czlowieka systematycznie rosnie, co wskazywac
moze na wzrastajaca swiadomosc zagrozen jakie moga wywolywac dla
organizmu czlowieka rózne formy degradacji srodowiska i rozwoju
cywilizacji. Tak jak w minionych latach skarzacy zwracaja sie o pomoc w
sytuacji bezradnosci wobec uciazliwego sasiedztwa, braku odpowiedniej
informacji o stopniu szkodliwosci nowej inwestycji, wreszcie niejasnych
lub niesprawiedliwych przepisów prawa. Najwieksza ilosc skarg o
charakterze indywidualnym wplywajacych do Rzecznika z zakresu
ochrony srodowiska dotyczy ochrony przed imisjami – uciazliwej,
zanieczyszczajacej

powietrze

dzialalnosci

zakladów

i

urzadzen

przemyslowych oraz halasu budowlanego, plynacego z restauracji,
wstrzasów i wibracji, pylów, zapachowych zanieczyszczen powietrza,
scieków, ochrony wód powierzchniowych podziemnych, ochrony ziemi
przez zanieczyszczeniami i skutkami klesk zywiolowych, jak równiez
przekraczania dopuszczalnego poziomu róznego typu promieniowania np.
pola elektroenergetycznego oraz elektromagnetycznego. Wplywaja takze
skargi dotyczace zagrozen wynikajacych z rozwijajacej sie komunikacji
(zwlaszcza budowy autostrad i nie chroniacego przed halasem przebiegu
tras komunikacyjnych), ale takze listy w sprawie ochrony przyrody w tym
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ochrony

walorów

krajobrazu,

gospodarki

odpadami,

ochrony

i

konserwacji terenów zielonych w miastach itp.
Problem

konfliktu

miedzy

poszanowaniem

zasady

równosci

obywateli, a ochrona srodowiska naturalnego czlowieka dosc czesto
poruszany jest w listach dotyczacych ekologii. Rzecznik zajal sie m.in.
problemem

nierównej

pozycji

osób

fizycznych,

wladajacych

nieruchomosciami i dokonujacych usuniec drzew lub krzewów, w swietle
postanowien ustawy o ochronie przyrody 628 Rzecznik w wystapieniu do
Ministra Srodowiska, powolal sie na wynikajaca z art. 32 Konstytucji
zasade równosci wskazujac, iz sprzecznie z ta zasada art. 47 g ust. 1 pkt 2
ustawy o ochronie przyrody zwalnia z obowiazku uiszczania oplat
wylacznie osoby fizyczne nie bedace przedsiebiorcami. Natomiast osoby
fizyczne,

które

sa

przedsiebiorcami,

niezaleznie

od

charakteru

prowadzonej dzialalnosci gospodarczej629 musza wnosic oplaty na
zasadach ogólnych.
Kolejna kwestia zasygnalizowana przez Rzecznika byly watpliwosci
pojawiajace sie na tle art. 74 ust.1 oraz 2 Konstytucji. Na jego mocy
wladze publiczne obowiazane sa prowadzic polityke zapewniajaca
bezpieczenstwo ekologiczne wspólczesnemu i przyszlym pokoleniom;
ochrona srodowiska jest obowiazkiem tych wladz. Rzecznik uznal, iz
wprowadzenie koniecznosci uzyskania zezwolenia na usuniecie drzew lub
krzewów (z enumeratywnie wskazanymi w ustawie wyjatkami) i kar za
nielegalne usuniecia, ma na celu wypelnienie postanowien Konstytucji,
czyli zapobiegac nieuzasadnionej i lekkomyslnej dewastacji srodowiska
naturalnego. Podobna funkcje spelniaja oplaty, przy wyliczaniu których
bierze sie pod uwage obwód pnia, rodzaj lub gatunek (odmiane) drzewa, a
w przypadku krzaków – wielkosc porosnietej powierzchni (art. 47 f ust. 1
pkt 3 ustawy). Ponadto wspomniane oplaty, na mocy art. 47 j ustawy o
ochronie

przyrody,

stanowia

dochód

gminnego

funduszu

ochrony

srodowiska i gospodarki wodnej, z którego przeznacza sie srodki na
finansowanie ochrony srodowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji

628 Ustawa z dnia 16.10.1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079 ze zm.).
629 W rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19.11.1999 r. Prawo dzialalnosci gospodarczej.

- 231 zasady zrównowazonego rozwoju, w tym równiez na urzadzanie i
utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewien, zakrzewien oraz parków.
Wobec powyzszego Rzecznik uznal za watpliwe takie rozwiazanie, które z
jednej strony powoduje u czesci spoleczenstwa poczucie braku równego
traktowania i dyskryminacji w zyciu gospodarczym oraz spolecznym; z
drugiej zas – uszczuplenie wplywów gminnych funduszów ochrony
srodowiska i gospodarki wodnej, a w konsekwencji mniej srodków na
dzialania

proekologiczne.

Z

otrzymanej

od

Ministra

Srodowiska

odpowiedzi wynika, iz zapisu zakwestionowanego przez Rzecznika nie
wprowadzono w celu zróznicowania podmiotów, lecz po to, aby usuwanie
drzew

zwiazane

z

dzialalnoscia

gospodarcza

obwarowane

bylo

odpowiednia oplata. Minister stwierdzil, iz byc moze nie zostalo to w
sposób precyzyjny dookreslone i stad budzi wiele watpliwosci. W
zwiazku z tym Ministerstwo Srodowiska

przygotowalo projekt nowej

ustawy o ochronie przyrody, nad która trwaja prace w Sejmie. Sprawa
bedzie monitorowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich.
Powazny problem w dziedzinie ochrony srodowiska stanowia
nieprecyzyjne regulacje niektórych aktów prawnych, które powoduja
liczne watpliwosci interpretacyjne u organów stosujacych prawo. Dotyczy
to zwlaszcza problemów zwiazanych z ustawa Prawo lowieckie630.
Podnoszone byly licznie zarzuty nieuregulowania w tej ustawie kwestii
zgody wlasciciela nieruchomosci na przeprowadzanie polowan i zasad ich
przeprowadzania oraz wydzierzawiania gruntów prywatnych kolom
lowieckim bez jakiegokolwiek wynagrodzenia z tego tytulu dla osoby
bedacej wlascicielem631. Wnioskodawcy zwracali uwage, iz uksztaltowala
sie powszechna praktyka, nie znajdujaca oparcia w obowiazujacym
prawie, polegajaca na wkraczaniu przez mysliwych na tereny prywatne
bez zgody lub nawet wbrew stanowczemu i wyraznemu sprzeciwowi
wlascicieli.
W zwiazku z powyzszym, Rzecznik Praw Obywatelskich skierowal
do Ministra Srodowiska wystapienie632, w którym zasygnalizowal swoje
powazne watpliwosci powstale w swietle postanowien art. 64 ust. 3
630 Ustawa z dnia 13.10.1997 r. Prawo lowieckie (Dz.U. z 2002 r., Nr 42, poz. 372 ze zm.).
631 Do RPO wplynelo w tych sprawach ok. 20 skarg.
632 RPO-448302-X/03.

- 232 Konstytucji. Zgodnie bowiem z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo lowieckie,
polowanie moze byc wykonywane za zgoda dzierzawcy lub zarzadcy
obwodu lowieckiego, w zwiazku z tym wola wlasciciela nieruchomosci
zostala zupelnie pominieta. Wobec powyzszego Rzecznik przypomnial, iz
legalna definicja prawa wlasnosci zostala zawarta w art. 140 Kc.
Tymczasem, polowania odbywajace sie z uzyciem amunicji kulowej lub
srutowej, ograniczaja wlasciciela w mozliwosci wykonywania swojego
prawa i naruszaja jego istote. Kolejna kwestia poruszana przez obywateli,
w

kierowanych

do

Rzecznika

Praw

Obywatelskich

listach,

a

zasygnalizowana przez Rzecznika w przedmiotowym wystapieniu, jest
problem wydzierzawiania obwodów lowieckich Polskiemu Zwiazkowi
Lowieckiemu. Równiez w tym przypadku pominieto calkowicie wole
wlascicieli, albowiem obwody te wydzierzawia sie kolom lowieckim, na
wniosek PZL, po zasiegnieciu opinii wójta (burmistrza, prezydenta) oraz
wlasciwej izby rolniczej (art. 29 ust. 1), a czynsz dzierzawny przypada,
zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy, nadlesnictwu od wielkosci powierzchni
panstwowych gruntów lesnych, a gminom – od pozostalej powierzchni
obwodu lowieckiego. Wlasciciel, którego grunt zostal, bez jego wiedzy i
zgody, wydzierzawiony kolu lowieckiemu, nie otrzymuje z tego tytulu
zadnych oplat, a najczesciej ponosi wrecz szkody. W ocenie Rzecznika
Praw Obywatelskich istnieje uzasadniona koniecznosc uregulowania w
ustawie Prawo lowieckie wyzej zasygnalizowanych problemów, z
uwzglednieniem zasad wspólzycia spolecznego, poszanowania prawa
wlasnosci oraz z wywazeniem interesów mysliwych oraz wlascicieli
gruntów. Otrzymana od Ministra Srodowiska odpowiedz wskazuje, iz nie
podziela

on

przedstawionych

watpliwosci,

uznajac

obecny

model

gospodarki lowieckiej w Polsce za wlasciwy. Z hipokryzja graniczy
przedstawiona w obecnej sytuacji ekonomicznej rolników w Polsce
sugestia by trwale ogrodzili swoje gospodarstwa.
Trudno równiez zgodzic sie z prezentowanym przez Ministra
pogladem, ze przy obecnych rygorystycznych przepisach dotyczacych
zasad bezpieczenstwa podczas wykonywania polowania nie stanowi ono
zagrozeni a dla osób postronnych. Przeczy temu zarówno otrzymywana
przez Rzecznika korespondencja jak i sposób zalatwienia przez Ministra
Srodowiska

problemu

strzelania

przez

mysliwych

do

zwierzat
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2002 r. kiedy to na skutek otrzymywanych listów Rzecznik podniósl
problem

zgodnosci

z

Konstytucja

oraz

przepisami

prawa

miedzynarodowego norm ustawowych, umozliwiajacych strzelanie do
zwierzat, zarówno dzikich jak i domowych na terenach prywatnych
(rolniczych) bez zgody ich wlascicieli. Autorzy skarg zakwestionowali
art. 33 a ustawy o ochronie zwierzat, wprowadzony nowelizacja z 2002 r.,
stanowiacy, iz zdziczale psy i koty przebywajace bez opieki i dozoru
czlowieka na terenie obwodów lowieckich w odleglosci wiekszej niz
200 m od zabudowan mieszkalnych i stanowiace zagrozenie dla zwierzat
dziko zyjacych, w tym zwierzat lownych, moga byc zwalczane przez
dzierzawców lub zarzadców obwodów lowieckich. Rzecznik zwrócil sie
do Ministra Srodowiska, wskazujac, iz podstawa zarzutów obywateli jest
zarówno problem zlego stosowania prawa i braku skutecznych srodków
nadzoru, jak i niespójnego i nieprecyzyjnego prawa wkraczajacego w
sfere wlasnosci. Podkreslil przy tym, ze powolana ustawa o ochronie
zwierzat zawiera gwarancje ustawowe dla wywodzacych sie z godnosci
ludzkiej zasad etycznych dotyczacych postepowania ze zwierzetami.
Nakazuje wszystkim ludziom poszanowanie, ochrone i opieke nad
zwierzetami, które nie moga byc postrzegane jako rzeczy lecz jako istoty
zyjace, zdolne do odczuwania cierpienia. Ustawa ta definiuje w art. 4 pkt
16 pojecie zwierzecia bezdomnego gwarantujac – jako zasade – takiemu
zwierzeciu zapewnianie opieki oraz ich wylapywanie przez jednostki
samorzadowe stopnia podstawowego (art. 11 ust. 1).
Korespondencja prowadzona w tej sprawie z Ministrami Srodowiska
a nastepnie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi poglebila jedynie
przedstawione watpliwosci. Minister Srodowiska przedstawiajac swoje
stanowisko zasygnalizowal iz

„sprawy

zwiazane z ustawa o ochronie

zwierzat, jako nalezace do dzialu rolnictwo, pozostawiono do wlasciwosci
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi”. Wskazal, iz jest to jedna z przyczyn,
dla której wplyw Ministra Srodowiska na ksztalt regulacji zawartej w tej
ustawie jest ograniczony, ocenil jednak jako niezbedne wprowadzenie
kontrowersyjnego

przepisu

art.

33a

ustawy

o

ochronie

zwierzat.

Stwierdzil, ze „wylapywanie zdziczalych psów i kotów na terenach
niezamieszkalych jest rzecza nierealna. Takze wymóg aby gminy
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chociazby z uwagi na sytuacje ekonomiczna tych gmin, jest wymogiem,
który nigdy nie zostanie zrealizowany.” Uznal takze, ze dostateczna
ochrone dla osób poszkodowanych stanowi dochodzenie roszczen na
drodze sadowej, a takze mozliwosc wyciagniecia przez wladze PZL
konsekwencji w stosunku do czlonków Zwiazku, którzy niewlasciwie
wykorzystywac beda art. 33a. Natomiast Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi wyjasnil, iz rzadowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie
zwierzat przeslany do Sejmu nie zawieral przepisu upowazniajacego
dzierzawców

lub

zarzadców

obwodów

lowieckich

do

zwalczania

zdziczalych psów i kotów, które przebywaja bez opieki i nadzoru
czlowieka na terenie obwodów lowieckich w odleglosci wiekszej niz 200
metrów od zabudowan mieszkalnych i stanowia zagrozenie dla zwierzat
dziko zyjacych, w tym zwierzat lownych. Przepis obecnego art. 33a zostal
zgloszony w trakcie prac w Sejmie jako poprawka poselska i mimo
negatywnej opinii Rzadu, która przedstawil w Sejmie Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Sejm przyjal ten przepis. Niepokój Rzecznika wzbudzily
techniki legislacyjne, które pozwolily w tym przypadku na nowelizacje,
pozostajaca w drastycznej sprzecznosci z idea ustawy, majacej na celu
ochrone zwierzat.
Problem konfliktu miedzy normami prawa lowieckiego, jedynie w
waskich kregach uznawanego za element ochrony srodowiska, a normami
chroniacymi prawo wlasnosci jest od dluzszego czasu przedmiotem
korespondencji Rzecznika z Rzadem 633. Mimo skladanych zapewnien
obowiazujace pr zepisy nie zostaly znowelizowane w sposób pozwalajacy
na kompleksowe rozwiazanie sprawy. Wobec powyzszego równiez te
watpliwosci Rzecznik Przekazal Marszalkowi Sejmu z nadzieja na
podjecie stosownych prac legislacyjnych634.
Z satysfakcja odnotowac natomiast nalezy, pewien postep w
zalatwianiu problemów wynikajacych z ciagnacej sie od ok. 40 lat
procedury budowy zbiornika na Swinnej Porebie 635. Rzecznik zostal
poinformowany przez Ministra Srodowiska, o uwzglednieniu w budzecie
633 RPO-3437 12-X/00, RPO -406155-X/02, RPO-374871- X/01.
634 RPO-420948-X/02 z dnia 18.12.2003 r.
635 RPO-322819-X/00.

- 235 na 2004 r. wiekszych srodków na realizacje tej inwestycji co powinno
wplynac na zwiekszenie tempa prac. Rzecznik nadal bedzie obserwowal
sposób zalatwiania tej sprawy.
Otwarta pozostaje równiez zgloszona przez gminy przygraniczne
województwa lubuskiego sprawa szkodliwych dla srodowiska inwestycji
po stronie niemieckiej 636. W ostatnich latach we wsiach kilku gmin
przygranicznych drastycznie zmniejszyl sie poziom wody w studniach.
Mieszkancy tych gmin przyczyn upatruja w inwestycji „Bersdorfer See”
polegajacej na stopniowym zalewaniu nieczynnych kopalni woda z Nysy
Luzyckiej. Te przyczyne spadku poziomu wody i znacznego pogorszenia
jej

jakosci

potwierdzil

równiez

wroclawski

Oddzial

Instytutu

Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Rzecznik postanowil zwrócic sie o
wyjasnienia w tej sprawie do przedstawicieli rzadu odpowiedzialnych za
polityke ekologiczna i polityke zagraniczna.

14. Ochrona konsumenta
Na podstawie wplywajacych do Rzecznika skarg oraz biorac pod
uwage

takze

niedostateczna

reakcje

organów

wladz

publicznych

stwierdzic nalezy, ze konsument czuje sie zagrozony na rynku obrotów
towarowych i uslug. Problemami generalnymi, które pojawily sie juz w
latach ubieglych, lecz nadal i bynajmniej niesporadycznie powtarzaly sie
w 2003 r. (niekiedy w nieco zmodyfikowanej postaci) byly:
1) Wyludzenia

na

szkode

konsumentów,

ze

strony

firm,

poslugujacych sie „metoda na cenna nagrode” lub „metoda na wiedze
okultystyczna”. Znikly juz z rynku firmy, które byly wskazywane w
„wczesniejszych informacjach RPO”, a w kazdym razie te, które
„aktywnie” dzialaly w 2000 r. W ich miejsce pojawily sie inne, ale juz w
znacznie mniejszej niz wczesniej liczbie. I tak np. w miejsce 3 firm z tzw.
„grupy Frerota” (obejmujacej m.in. spólki „Polska Direct” i „MSD”)
weszla spólka z o.o. pod nazwa „Astro Service”, która kilkakrotnie
zmieniala nazwy, a obecnie nosi nazwe „Biotonic” utworzona w 2000 r.
jako „nowa”, a w istocie bedaca ich kolejnym „klonem” 1998 r., która

636 RPO-436549-X/03.

- 236 dziala juz tylko „metoda na wiedze tajemna”, jako „jasnowidzaca Maria
Duval”. Natomiast skargi wplywaly przede wszys tkim na dwie najbardziej
aktywne, a przy tym oferujace wylacznie „wygrane” i – zwlaszcza –
dotacje finansowe (przy wykorzystaniu do pozyskiwania pieniedzy od
konsumentów glównie numerów audiotele) Spólki „Vegas” i „Alladyn” z
Warszawy, z których pierwsza, tj. „Vegas” weszla na rynek w koncu 2001
lub

na

poczatku

2002

r.,

natomiast

druga,

tj.

”Alladyn”

–

najprawdopodobniej w polowie 2002 r.637
2) Problem dzialalnosci róznorodnych firm, udzielajacych pozyczek
w „systemie argentynskim”, tj. organizatorów konsorcjów finansowych i
stosujacych przy tym oszukancze metody pozyskiwania uczestników
takich systemów (podjety w II polowie 2001 r.) nadal jest sprawa w toku,
gdyz skargi – aczkolwiek w nieco juz mniejszej liczbie niz w 2002 r. –
naplywaja nadal. Osoby, które zawarly umowy z takimi firmami (a sa to
zarówno „konsumenci” jak i drobni przedsiebiorcy), tak jak i w latach
poprzednich zwracaja sie do Rzecznika w nadziei, ze spowoduje przede
wszystkim natychmiastowe odzyskanie przez nich wplaconych pieniedzy
– tj. opl at wstepnych, oraz wplaconych przez nich rat. Wymaga
podkreslenia, ze organizatorzy konsorcjów z zasady nie zwracaja
dobrowolnie zadnych wplat, nawet w sprawach oczywistych, zatem
zainteresowanym

tak

czy

inaczej

pozostaje

tylko

indywidualne

dochodzenie ros zczen o zwrot wplat na drodze sadowego postepowania
cywilnego. Na koniec 2003 r. znana jest znacznie obszerniejsza lista
organizatorów, w sposób oszukanczy pozyskujacych nowych uczestników
do prowadzonych „grup konsorcyjnych”, obejmujaca – choc nadal nie j est
pelna – juz nie kilkanascie, lecz ponad 30 takich firm.
3) Jest juz projekt nowych Dyrektyw UE które maja zastapic
dotychczasowe, wedlug których nastapic na „zaostrzenie kursu” wobec
stosujacych takie praktyki „przedsiebiorców” z nakazem wprowadzenia do
prawa wewnetrznego, sankcji wobec nieprzestrzegajacych takich nakazów
i zakazów, które maja byc stosowane szybko, a nadto byc na tyle

637 RPO-432335- VI/03 z dnia 24.02.2003 r. w trybie art. 14 ust. 5 ustawy o RPO, tj.

z zadaniem wszczecia postepowania przygotowawczego o czyn z art. 286 Kk. Takie
postepowanie w zwiazku z dzialalnoscia „Alladyna” zostalo wszczete i jest prowadzone
przez Prokurature Praga Poludnie jako sprawa 3 Ds 1163/03/III.

- 237 dolegliwe, aby stanowily efektywny srodek zapobiegajacy stosowaniu
nieuczciwych praktyk rynkowych. W zwiazku z tym nalezy sie liczyc z
kolejnymi zmianami prawa wewnetrznego.
4) Liczba skarg dluzników na postepowanie firm windykacyjnych
wzrasta, lecz dotycza one juz niemal wylacznie naleznosci innych
wierzycieli

przede

wszystkim

telekomunikacyjnych

oraz

windykacyjnych”,

których

z

firmy

banków,
pozyczkowej

uslug

korzystaja

operatorów

sieci

„Provident”.

„Firm

zarówno

banki

jak

najrozmaitsze inne podmioty, jest wiele, skargi jednak dotycza tylko
niektórych, „dzialajacych na krawedzi prawa”, np. firmy KRUK.
Wezwania do zaplaty, choc nie zawsze posiadaja tresc, niejednokrotnie
uzasadniajaca postawienie zarzutu „zastraszania adresata”. Jednak bywa i
tak, ze w subiektywnym odczuciu adresata „zastraszaniem go” jest
rutynowe wrecz „wezwanie do zaplaty”, z tego tylko powodu, ze ma
typowa formulke „niedokonanie zaplaty w podanym terminie spowoduje
skierowanie sprawy na droge sadowa bez dalszych wezwan”. Naganne sa
metody dzialania niektórych firm windykacyjnych – nachodzenie w
domach, zadanie zaplaty dlugu przez czlonków rodziny, z którymi dluznik
mieszka, a nie tylko przez dluznika oraz to, ze bez skrupulów
wykorzystuja brak orientacji prawnej osób, do których sie zwracaja, zeby
wkroczyc do mieszkania. Stosowanie tego rodzaju metod powinno sie
spotkac ze zdecydowana reakcja Prokuratury.
5) W dalszym ciagu banki mnoza i zwiekszaja oplaty za kazda
niemal czynnosc bankowa. Róznice pomiedzy oprocentowaniem lokat a
oprocentowaniem kredytów staja sie coraz bardziej znaczace. Pobieranie
oplat

bankowych

za

prowadzenie

rachunku

bankowego

dochodó w

pracowniczych wywoluje coraz wieksza niechec do przekazywania
zarobków na rachunki banków. Banki w dalszym ciagu nie respektuja
niektórych postanowien Kodeksu cywilnego, w szczególnosci zas przepisu
art. 728 § 1 Kc pobierajac oplate za przekazywanie posi adaczowi
rachunku bankowego wyciagu z rachunku z ustaleniem salda 638. Katalog
tych oplat jest coraz szerszy, a same oplaty coraz wyzsze. Wiekszosc
banków pobiera oplaty za nastepujace czynnosci: prowadzenie rachunku,
638 RPO-434036- VI/03.

- 238 korzystanie z uslugi telefonicznej, korzystanie z uslugi internetowej,
sporzadzanie wyciagów z rachunku na zyczenie klienta, zapis na wypadek
smierci, ustanowienie i zmiana pelnomocnictwa, wyplaty gotówkowe z
rachunku, zlecenia i przelewy, wydanie, realizacja i zastrzezenie czeków,
wydanie i wzno wienie karty platniczej, zastrzezenie karty platniczej. Ze
skarg wplywajacych do Rzecznika w ostatnim okresie wynika ponadto, ze
zostala nasilona dzialalnosc banków skierowana na reklamowanie
produktów bankowych, tj. przede wszystkim kredytów konsumenckich.
Czesto

jednak

brak

jest

odpowiedniego

do

zasiegu

reklamy

profesjonalizmu pracowników bankowych zajmujacych sie badaniem
zdolnosci kredytowej konsumentów co powoduje, ze konsumenci, którym
po przyznaniu kredytu pogorszyly sie warunki finansowe nie sa w stanie
splacac juz zaciagnietych kredytów z biezacych dochodów sa bezlitosnie
scigani przez specjalne firmy windykacyjne, mimo ze niewyplacalnosc
moze wynikac z wielu przyczyn niezaleznych od dluznika, co w
konsekwencji podwyzsza koszty kredytu przez naliczanie odsetek za
niewykonanie zobowiazania pienieznego.
6) W ostatnich latach coraz czesciej przeprowadzane sa w Polsce,
zwykle przez firmy specjalizujace sie w swiadczeniu tego rodzaju uslug,
badania, których wyniki maja sluzyc przedsiebiorcom dla wyboru
najbardziej efektywnych sposobów dystrybucji oraz form i metod
marketingu. Badania takie przeprowadzane sa w róznych miejscach i
formach. Przy badaniach „bezosobowych” wykorzystywane sa najczesciej
ankiety

do

wypelnienia

bez

pomocy

ankietera.

Przy

badaniach

„bezposrednich” wywiady z respondentami przeprowadzane sa przez
ankieterów. Jedna z coraz powszechniej stosowanych form takich
wywiadów bezposrednich staja sie wywiady telefoniczne. Ta metoda i
forma badan rynkowych jest czesto odbierana przez konsumentów jako
agresywna, uciazliwa i tym samym niepozadana, jako naruszajaca
prywatnosc osób, do których w ten sposób zwracaja sie ankieterzy 639.
7) Wystapienie Rzecznika z dnia 25 lutego 2003 r. do Glównego
Inspektora Inspekcji Handlowej640 w sprawie kontroli jakosc i paliwa na

639 RPO 425208- VI/03.
640 RPO-431865- VI/03.

- 239 stacjach benzynowych wskazywalo, ze alarmujacy charakter zagadnienia
prawie 20% sprzedawanej benzyny i okolo 30% oleju napedowego nie
spelnialo obowiazujacych norm. „Uszlachetnianie” paliwa odbywalo sie
poprzez dodawanie do niego tanszego paliwa – oleju grzewczego, innych
olei, nafty, czy tez innych specyfików, a nawet wody. Glówny Inspektor
Inspekcji Handlowej podzielil niepokój Rzecznika w tej materii i
poinformowal, ze wyeliminowanie przestepczych praktyk jest uzaleznione
od srodków finansowy ch, którymi aktualnie nie dysponuje. Pozostaje wiec
mozliwosc

przeprowadzania

sporadycznie

kontroli

na

stacjach

benzynowych i nakladanie sankcji na wlascicieli tych stacji, na których
stwierdzono nieprawidlowosci. Nie sa to jednak srodki, które moga
doprowadzic do takiej sytuacji, ze klient stacji benzynowych bedzie
nabywal produkt zgodny z wymogami jakosciowymi. Natomiast Minister
Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej, na wystapienie Rzecznika z dnia
27 maja 2003 r.641 w tej sprawie wyjasnil, ze problematyke jakosci paliw
kompleksowo reguluje ustawa z dnia 10 stycznia 2003 r. o systemie
monitorowania i kontrolowania jakosci paliw cieklych642. Z powodu braku
srodków budzetowych na finansowanie ustawy w 2003 r., termin wejscia
jej w zycie przesunieto na 1 stycznia 2004 r. „Naglosnienie” problemu
paliwa zlej jakosci spowodowalo jednak przekazania przez Prezesa Rady
Ministrów ze specjalnych srodków budzetu panstwa kwoty 2 mln zl. na
rzecz Glównego Inspektora Inspekcji Handlowej celem przeprowadzenia
w calym kraju kontroli jakosci paliwa sprzedawanego na stacjach
benzynowych. Efektem tej akcji bylo podanie do wiadomosci publicznej
jej wyników i opublikowanie w Internecie oraz prasie wykazu stacji
benzynowych,

które

sprzedaja

paliwo

niespelniajace

wymogów

jakosciowyc h643.
8) Problem naliczania i pobierania oplat portowych powstal na tle
skargi

Zrzeszenia

Rybaków

Morskich

w

Gdyni,

kwestionujacej

641 RPO-431865- VI/03.
642 Dz.U. Nr 17, poz. 154 ze zm.
643 Kolejnym wystapieniem zwiazanym z paliwami stal sie wniosek RPO z dnia 10.12.2003 r.

Nr RPO- 448325- VI/03 do Trybunalu Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodnosci
z Konstytucja art. 12 ust. 1 i 6 oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 2.10.2003 r.
o biokomponentach stosowanych w paliwach cieklych i biopaliwach cieklych (Dz.U.
Nr 199, poz. 1934).

- 240 uprawnienia Przedsiebiorstwa Polowów i Uslug Rybackich „Szkuner” we
Wladyslawowie oraz Przedsiebiorstwa Uslug Portowych „Koga” w Helu
do

takiej

praktyki.

Rzecznik

przedstawil

sprawe

Ministrowi

Infrastruktury, który w odpowiedzi wyjasnil, ze istniejaca sytuacja prawna
w

zakresie

zarzadzania

portami

morskimi

Wladyslawowo

i

Hel

prawno -historycznymi

–

spowodowana jest
–

po

pierwsze

uwarunkowaniami

przedsiebiorstwa te powoluja jako podstawe prawna pobierania oplat
portowych przepisy aktów prawnych obowiazujace przed wejsciem w
zycie ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach
morskich644, która wprowadzila jednolite, zgodne z prawem i praktyka
Unii Europejskiej zasady zarzadzania portami morskimi;
–

po drugie – przedsiebiorstwa te nadal finansuja z wlasnych srodków
koszty

utrzymania

infrastruktury

portowej,

mimo

ze

wedlug

obowiazujacych przepisów nie sa juz podmiotami zarzadzajacymi
portami.
W tej sytuacji Minister Infrastruktury zalecil dyrektorowi Urzedu
Morskiego w Gdyni przygotowanie porozumienia pomiedzy Urzedem, a
tymi

przedsiebiorstwami.

Ponadto

w

ramach

przyjetej

koncepcji

komercjalizacji i prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych „Szkuner” i
„Koga”,

jak

poinformowal

Minister,

przewiduje

sie

wylaczenie

infrastruktury portowej portów morskich we Wladyslawowie i Hel i
oddanie jej w zarzadzanie gminom Wladyslawowo i Hel, co pozwoli na
jednoznaczne rozwiazanie problemu pobierania oplat portowych od
rybaków korzystajacych z infrastruktury w tych portach. Do czasu
zakonczenia procesu w tym wzgledzie konieczna jest wspólpraca i
porozumienie pomiedzy Urzedem Morskim w Gdyni a przedsiebiorstwami
„Szkuner” i „Koga” oraz rybakami i ic h organizacjami.
9) Sytuacja konsumenta, szczególnie przy zawieraniu umów z
podmiotami zaliczanymi do sektora finansów publicznych oraz sytuacja,
w jaka popadaja dluznicy w zwiazku z nieuregulowaniem wierzytelnosci
spowodowala kolejne, bo juz piate wystapienie Rzecznika 645 w sprawie

644 Dz.U. Nr 9, poz. 44.
645 RPO-160907- VI/03 z dnia 22.12.2003 r.

- 241 tzw. „lichwy”. Wystapienie Rzecznika wynika z faktu, ze listy od
obywateli, jakie nadal naplywaja swiadcza o tym, ze problem istnieje i
wymaga podjecia radykalnych rozwiazan legislacyjnych. Lichwa, sposoby
jej zapobiegania i prze ciwdzialania nie sa zjawiskami nowymi. Lichwa
pieniezna byla zwalczana takze po zakonczeniu II wojny swiatowej 646. W
1964 roku, na podstawie upowaznienia zawartego w art. 359 § 3 Kodeksu
cywilnego, Rada Ministrów wydala rozporzadzenie z dnia 23 grudnia
1964 r. okreslajace wysokosc odsetek ustawowych i maksymalnych647.
Dopiero Rada Ministrów w rozporzadzeniu z dnia 25 pazdziernika 1989 r.
zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie okreslenia wysokosci odsetek
ustawowych

i

maksymalnych 648

odstapila

od

ustalania

odsetek

maksymalnych i od dnia wejscia w zycie tego rozporzadzenia (tj. od dnia
1 listopada 1989 r.) ustalane sa jedynie wysokosc „odsetek ustawowych”,
nie korzystajac z upowaznienia, jakie daje zdanie drugie art. 359 § 3 Kc.
Zmiana ta spowodowala co najmniej utrudnienie przeciwdzialania
i zwalczania lichwy pienieznej. Wobec braku okreslenia wysokosci
odsetek maksymalnych, przepisy majace przeciwdzialac lichwie – tj. art.
XXV przepisów wprowadzajacych Kodeks cywilny i art. 304 Kk (dawniej
207 Kodeksu karnego) stal y sie przepisami martwymi. Prawda jest, ze
sprawy lichwy pienieznej wystepuja w praktyce sadowej sporadycznie, ale
wynika to z tego, ze w prawie nie zostala okreslona granica, powyzej
której zadane odsetki uznac mozna za „lichwiarskie”. Art. 304 Kodeksu
karnego jest nieskuteczny w zwalczaniu „lichwy pienieznej”, a pojecie
„swiadczenia niewspólmiernego” trudno stosowalne do lichwy. Bariera
jest takze wysokosc kosztów sadowych, których poniesienie, dla strony

646 Siegajac do polskiego ustawodawstwa miedzywojennego wskazac wypada, ze w okresie

inflacji w 1924 r. Prezydent Rzeczypospolitej wydal rozporzadzenie o lichwie pienieznej
(Dz.U. RP Nr 56/24, poz. 574) uznajac potrzebe wyraznego okreslenia granic odsetek,
których przekroczenie powoduje popelnienie przestepstwa okreslanego jako „lichwa
pieniezna”, oraz niewaznosc umowy w czesci przewyzszajacej te granice. W 1932 r.
Minister Skarbu, dzialajac z upowaznienia ustawy, wydal rozporzadzenie z dnia
20.10.1932 r. o lichwie pienieznej, najwyzszych dozwolonych korzysci majatkowych
w pienieznych stosunkach kredytowych (Dz.U. Nr 90, poz. 759), a Minister Skarbu
i Minister Sprawiedliwosci rozporzadzenie z dnia 7.11.1932 r. o lichwie pienieznej
najwyzszych dozwolonych korzysci majatkowych przedsiebiorstw, trudniacych sie
czynnosciami bankowymi (Dz.U. Nr 89, poz. 841). Karalnosc lichwy wynikala z art. 268
Kodeksu karnego z 1932 r.
647 Dz.U. Nr 47, poz. 321.
648 Dz.U. Nr 57, poz. 338.

- 242 pokrzywdzonej (przy niepewnym wyniku) staje sie ryzykiem. Docierajace
sygnaly zawarte w listach obywateli o wysokosci zadanych odsetek (od
1% do 10% dziennie) swiadcza o plenieniu sie lichwy pienieznej, a wiec o
wadze problemu.
10) Osobnym zagadnieniem stala sie ochrona praw konsumentów –
odbiorców uslug telekomunikacyjnych oraz uslug nadawców programów
radiowo -telewizyjnych. Bardzo liczna grupe skarg stanowily skargi na
zawyzenia rachunków telefonicznych (w tym za Internet) z zarzutami
wlamania osób trzecich do linii abonenta oraz zawyzenia rachunków w
zwiazku z wlaczeniem sie polaczen komercyjnych 0700 i przedluzania
czasu polaczenia, w tej materii Rzecznik Praw Obywatelskich skierowal
wystapienia do Prezesa Urzedu RTiP 649. Polaczenia 0700 tj. z numerami
dzierzawionymi

od

TP

SA

przez

róznych

przedsiebiorców

sa

polaczeniami, których koszt jednej minuty jest kilka lub kilkanascie razy
drozszy niz koszt jednej minuty polaczenia miedzystrefowego. Na
podstawie umowy zawartej pomiedzy TP SA a danym przedsiebiorców –
TP SA otrzymuje okolo 50% sumy uzyskanej za po laczenia z numerem
0700. Znane sa postepowania, w których organy wymiaru sprawiedliwosci
ustalaly, iz osoby trzecie w rózny sposób dokonywaly podlaczenia do linii
abonenta i uruchamialy impulsy telefoniczne na rachunek abonenta. W
niektórych sprawach okazy walo sie, iz podlaczen dokonywano w centrali
telefonicznej.

Zwiekszania

naleznosci

dokonywano

przy

uzyciu

komputera, który bez przerwy realizowal polaczenia z numerami 0700.
Niekiedy

osoby,

które

wydzierzawily

od

TP

SA

numery

0700

wynajmowaly mieszkanie i realizowaly polaczenia z tymi numerami na
koszt wynajmujacego albo przy uzyciu komputera wlamywaly sie do sieci
abonenta i kosztem tego abonenta uzyskiwaly korzysci majatkowe 650, z
których – zgodnie z umowa – odprowadzaly 50% na konto TP SA. W
takich przypadkach abonenci otrzymywali rachunki wystawione na kwoty
siegajace od kilku tysiecy do stu kilkudziesieciu tysiecy zlotych651. W
przypadku reklamacji TP S.A. wyjasniala abonentom, ze urzadzenia
rejestrujace prawidlowo dzialaly, a w reklamowanym okresie nikt nie
649 RPO-441170- VI/03 i RPO-442959- VI/03.
650 RPO-443492- VI/03.
651 RPO-433602- VI/03.
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sasiedztwie z polaczeniami, których abonent nie reklamuje, ze to od
abonenta zalezy komu udostepnia swój aparat telefoniczny itp.652
Niektóre skargi dotycza automatycznych polaczen z Interne towymi
stronami platnymi (0700), których ogladania uzytkownicy sobie nie
zyczyli, a które to strony sa tak utworzone, ze nie informujac abonentów o
kosztach skorzystania z tej strony – same instaluja sie w komputerze
abonenta i nie tylko nie mozna szybko „wyjsc” z tych stron, ale przy
wylaczeniu

i

ponownym

wlaczeniu

komputera

strony

platne

automatycznie pojawiaja sie w komputerze (m.in. dotyczy to stron
erotycznych) 653. Pojawily sie tez niechciane polaczenia miedzynarodowe
np. z polozonymi na Oceanie Spokojnym wyspami NIUE, dzialajace na
takich samych zasadach jak 0700 654. Problem dotyczy przede wszystkim
abonentów TP SA. Przy zawieraniu mowy o swiadczenie uslug
telefonicznych o charakterze powszechnym TP SA nie pyta abonentów
czy chca korzystac z polaczen z numerami 0700, nie informuje abonentów
o mozliwosci zablokowania polaczen z numerami 0700, a w wielu
przypadkach wyjasnia, iz nie moze zablokowac tych polaczen, bowiem
abonent podlaczony jest do centrali starego typu. Zawarcie umowy o
swiadczenie

uslug

powsze chnych

nie

moze

byc

jednoczesnie

upowaznieniem dla operatora do swiadczenia na rzecz abonenta uslugi do
numeru 0700 bez podpisania podatkowej umowy przewidzianej w art. 34
prawa telekomunikacyjnego. Rzecznik nie moze zgodzic sie z pogladem
Prezesa URTiP, ze koncepcja zawierania odrebnych umów w zakresie
uslug dodatkowych bylaby sprzeczna z ustawowym celem zapewnienia
powszechnego

dostepu

do

uslug

telekomunikacyjnych

oraz

nie

sprzyjalaby interesom konsumentów. Powstaly istotne zastrzezenia do
tzw. abonamentu socjalnego TP S.A. Osoby, które przystapia do nowego
planu taryfowego tzw. „socjalnego” nie moga korzystac z uslug
miedzystrefowych, miedzynarodowych i polaczen do sieci komórkowych
swiadczonych przez innych operatorów telekomunikacyjnych. W tej

652 RPO-443492- VI/03; RPO-429111- VI/03.
653 RPO-250805- VI/03.
654 RPO-428054- VI/03.
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Rzecznik

wystapil655

do

Prezesa

Urzedu

Regulacji

Telekomunikacji i Poczty oraz do Prezesa Urzedu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów. Majac na uwadze potrzebe rozpracowania systemu
placenia za polaczenia z numerami 0700, na które to plynie znaczna ilosc
skarg, a takze przypadki uznawania postepowan w sprawach umorzonych
(które na wniosek Rzecznika zostaly ponownie podjete do rozpoznania
przez

Wydzialy

Okregowych) 656

Postepowania

Rzecznik

zwrócil

Przygotowawczego
sie

do

Zastepcy

Prokuratur
Prokuratora

Generalnego RP z wnioskiem o zbadanie sprawy zgloszonej przez
abonentów TP S.A. poszkodowanych przez dokonywanie polaczen na ich
rachunek za pomoca podlaczenia do sieci lub wykorzystujac komputer657.
Natomiast

Prezes

poinformowal,

ze

Urzedu

Ochrony

Konkurencji

wszczal

postepowanie

i

Konsumentów

wyjasniajace

w

sprawie

wstepnego ustalenia, czy nastapilo naruszenie przepisów ustawy o
ochronie

konkurencji

i

konsumentów,

poprzez

uniemozliwienie

abonentom – w nowym rozwiazaniu taryfowym TP S.A. (Plan socjalny),
korzystania

z

us lug

telekomunikacyjnych

innych

operatorów,

swiadczacych uslugi polaczen miedzystrefowych, miedzynarodowych.
W celu zwalczania kradziezy telefonów komórkowych Rzecznik
zwrócil sie do Ministra Infrastruktury658 o rozwazenie zasadnosci wydania
rozporzadzenia, które zobowiazaloby operatorów telefonii komórkowej do
wprowadzania do obrotu tylko telefonów posiadajacych numer seryjny
identyfikujacy aparat telefoniczny tzw. IMEI oraz do zablokowania
telefonu komórkowego w razie zgloszenia jego kradziezy. Przepisy te
powinny zobowiazywac operatorów do wymiany informacji o tych
numerach, tak aby skradziony telefon nie mógl byc uzywany. Wystapienie
bylo spowodowane otrzymywaniem skarg licznych abonentów telefonii
komórkowej, którzy po utracie telefonu komórkowego, w wyniku
kradziezy, zlozyli do operatora wniosek o zablokowanie numeru seryjnego
identyfikujacego aparat telefoniczny tzw. nr IMEI. Jednakze operator
najczesciej odmawial spelnienia zadania abonenta.

655 RPO-447994- VI/03.
656 RPO-433895- VI/03, RPO-429111- VI/03.
657 RPO-443492- VI/03.
658 RPO-449335- VI/03.
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naleznosci z tytulu umowy telekomunikacyjnej. W tej materii Rzecznik
wystepowal do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz
do Prezesa Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentów659 bowiem skargi
abonentów

wskazuja,

iz

dane

osobowe

sa

przekazywane

firmom

windykacyjnym. Badajac sprawy w przedmiocie przelewu wierzytelnosci
uzyskano informacje, ze operatorzy czesto nie informuja abonentów o
zaleglosciach w oplatach za uslugi telekomunikacyjne. Zarówno abonenci,
których dlug jest sprzedawany jak i abonenci, od których operator
dochodzi roszczenia za posrednictwem umocowanego pelnomocnika, przy
zawarciu umowy o swiadczenie uslug telekomunikacyjnych nie wyrazali
zgody na przekazywanie swoich danych osobowych innym podmiotom.
Naruszony zostal art. 51 ust. 1 Konstytucji, który zezwala na ujawnianie
danych osobowych tylko w przypadkach przewidzianych w ustawie.
Operatorzy telekomunikacyjni twierdza, ze nie naruszaja postanowien art.
23 ustawy o ochronie danych osobowych, bo art. 31 ust. 1 tej ustawy
zezwala im jako administratorom danych na powierzenie innemu
podmiotowi przetwarzanie posiadanych przez nich danych. Zdaniem
operatorów przedmiotem umowy zawartej na podstawie art. 31 moze byc
dochodzenie w ich imieniu roszczen badz przekazanie danych osobowych
dokonujac cesji wierzytelnosci na podstawie art. 509 Kc. Jednakze cesja
wierzytelnosci dokonana na podstawie art. 509 Kc zastosowana wobec
dlugów konsumentów swiadczonych przez spólki telekomunikacyjne
uslugi budzi powazne watpliwosci co do ich dopuszczalnosci. Art. 385 3
pkt 5 Kc przyjmuje, iz niedozwolonymi postanowieniami umownymi sa
postanowienia,

które

zezwalaja

kontrahentowi

konsumenta

na

przeniesienie praw i przekazanie obowiazków wynikajacych z umowy bez
zgody konsumenta, co powoduje, ze dzialanie to zgodnie z art. 385 1 § 1
Kc nie wiaze abonenta. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
uwaza, iz do dokonania cesji wierzytelnosci zgodnie z art. 385 3 pkt 5 Kc
wierzyciel musi miec uprzednia zgode dluznika na przeniesienie praw i
obowiazków wynikajacych z umowy . Takze Prezes Urzedu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów równiez przyznal, iz do dokonania cesji
659 RPO-419559- VI/02.
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uprzednia zgode konsumenta.
11) Nierozwiazany zostal dotychczas problem podjetych przez
Rzecznika spraw, które dot. dostepu do odbioru regionalnych programów
Telewizji Polskiej S.A. oraz Polskiego Radia S.A. w bylym woj.
nowosadeckim oraz na Ziemi Wieruszowskiej (woj. lódzkie) 660.. Problem
sprowadza sie do tego, ze mieszkancy nie majacy dostepu do odbioru
wszystkich programów publicznej radiofonii i telewizji, ponosza pelna
oplate abonamentowa za uzywanie odbiorników radiowo -telewizyjnych.
W sprawach tych Rzecznik zwracal sie do Przewodniczacej Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji wskazujac, ze oplata abonamentowa powinna
sluzyc do realizacji celów zakreslonych w ustawie o radiofonii i telewizji,
a wiec powinna byc przeznaczona takze na finansowanie niezbednych
inwestycji, zapewniajacych wszystkim obywatelom równy dostep do
odbioru programów publicznyc h nadawców. Przewodniczaca wyraza
opinie, iz abonament wnosi sie za uzywanie odbiorników radiofonicznych
i telewizyjnych, a nie za ogladanie poszczególnych programów. W
zwiazku z tym wysokosc abonamentu nie moze byc uzalezniona od
dostepnosci programu regionalnego na danym terenie.
Sprawa wywolujaca skargi odbiorców jest brak mozliwosci odbioru
telewizji publicznej. Rzecznik wniósl rewizje nadzwyczajna do Sadu
Najwyzszego

od

wyroku

Naczelnego

Sadu

Administracyjnego

w

Warszawie oddalajacego skarge Telewizji Polsat S.A. na decyzje
Przewodniczacego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie
cofniecia koncesji na rozprowadzanie programów TVP 661. Wnoszac o
uchylenie zaskarzonego wyroku i stwierdzenie niewaznosci decyzji
Przewodniczacego

oraz

uchwal,

Rzeczni k

zarzucil

zaskarzonemu

wyrokowi razace naruszenie prawa materialnego przez bezpodstawne
przyjecie, iz przekazanie – w trakcie postepowania o udzielenie koncesji
przez nadawce programów telewizji publicznej innemu podmiotowi tego
programu w celu rozpowszechnienie w calosci i bez zmian – nie jest
warunkiem

wystarczajacym

do

660 RPO-4331670 - VI/03, RPO-449843- VI/03.
661 RPO-422591- VI/02.

rozpowszechniania

programów

po

- 247 udzieleniu

(m.in.

na

podstawie

tej

zgody)

koncesji

na

jego

rozprowadzanie, ale ze do rozprowadzania „cudzych” programów jest
niezbedna

umowa

cywilno -prawna

pomiedzy

przekazujacym

a

przyjmujacym. Nie mozna bowiem dopuscic do sytuacji, ze Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji na podstawie tych samych dokumentów najpierw
przyznaje, a pózniej cofa koncesje. Odbiorcy programów telewizji
publicznej powinni miec swobo dny dostep do tych programów, za które
poniesli oplate, bez wzgledu na sposób i podmiot reemitenta. Tymczasem
zaskarzony

wyrok

stal

sie

podstawa

ograniczenia

telewidzów

korzystajacych z przekazu Telewizji Polsat mozliwosci odbierania
programów Telewizji Publicznej mimo uiszczenia oplat abonamentowych.
Ustawa o radiofonii i telewizji naklada na wszystkich obywateli
obowiazek oplacenia abonamentu za uzywanie odbiorników telewizyjnych
w jednakowej wysokosci, co stwarza domniemanie, ze kazdy obywatel
powinien miec jednakowy dostep do programów telewizji publicznej.
12) W zakresie ubezpieczen osobowych i majatkowych wielkosci
wyplacanych odszkodowan i zadoscuczynien zwiazanych ze szkodami
komunikacyjnymi sa – powszechnie uwazane za zanizone. Zaklady
ubezpieczen, bedace spólkami akcyjnymi, w sposób wyrazny dbaja o
uzyskiwanie mozliwie najwyzszego dochodu stosujac zasade, ze kazdy
rodzaj ubezpieczen powinien „zarobic na siebie”, mimo iz zawieranie
umów ubezpieczenia jest powiazane ze soba. W dalszym ciagu
zastrzeze nia budza zanizone odszkodowania zwiazane ze smiercia ofiary
wypadku drogowego, bardzo niskie zadoscuczynienia zwiazane ze
smiercia osoby najblizszej, zanizane sa takze odszkodowania za straty
materialne

wyliczone

na

podstawie

cenników

wlasnych

zakladów

ubezpieczen. Niewatpliwa znaczna ilosc przestepstw asekuracyjnych
uzasadnia ostroznosc w wyplatach odszkodowan. Nie jest to jednak
uzasadnienie dla zanizenia naleznych odszkodowan. „Zlamana” zostala
praktyka niektórych zakladów ubezpieczen odmawiajacych zarówno
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szkodowe zakladów ubezpieczen662.
Z innych dzialan Rzecznika w sprawach ubezpieczeniowych trzeba
zwrócic

uwage

na

kwestie

zwiazane

z

wymierzanymi

przez

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny tzw. oplatami karnymi za
niezawarcie umowy obowiazkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstale w
zwiazku z ruchem tych pojazdów – na podstawie obowiazujacego do
konca 2003 r. art. 90 lit. e ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o dzialalnosci
ubezpieczeniowej663. Chodzi przede wszystkim o to, ze obowiazujace do
konca 2003 r. uregulowania prawne nie przewidywaly róznicowania
wysokosci oplaty karnej w zaleznosci od tego, ile wynioslo opóznienie.
Na skutek dzialan Rzecznika, w obowiazujacej od dnia 1 stycznia 2004 r.
ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiazkowych,
Ubezpieczeniowym

Funduszu

Gwarancyjnym

i

Polskim

Biurze

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych664 wspominana kwestia ulegla zmianie.
I tak, zgodnie z art. 88 ust. 3 ustawy, w przypadku posiadaczy pojazdów
mechanicznych,

którzy

nie

spelnili

obowiazku

zawarcia

umowy

ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z
warunkami tego ubezpieczenia, wysokosc oplaty jest uzalezniona od
okresu pozos tawania tego posiadacza bez ochrony ubezpieczeniowej w
kazdym roku kalendarzowym.
Podjeta tez zostala sprawa dyskryminacji w ubezpieczeniach na zycie
osób zarazonych wirusem HIV. Dyskryminacje taka dostrzezono w
ogólnych warunkach ubezpieczenia niektórych zakladów ubezpieczen na
zycie. W tej sprawie Rzecznik pismem z dnia 3 grudnia 2002 r. zwrócil
sie do Przewodniczacego Komisji Nadzoru Ubezpieczen i Funduszy
662 M.in. na skutek podjetych przez

Rzecznika dzialan (w szczególnosci chodzi tu
o wystapienie do Przewodniczacego Sejmowej Komisji Ustawodawczej), w obowiazujacej
od 1.01.2004 r. ustawie z dnia 22.05.2003 r. o dzialalnosci ubezpieczeniowej (Dz.U.
Nr 124, poz. 1151), znalazl sie zapis, iz zaklad ubezpieczen ma obowiazek udostepnic
stronom a takze Rzecznikowi Praw Obywatelskich i wymienionym innym organom
informacje i dokumenty, które mialy wplyw na ustalenie odpowiedzialnosci gwarancyjnej
zakladu ubezpieczen i wysokosci odszkodowania lub swiadczenia, przy czym sposób
udostepniania akt szkodowych nie moze wiazac sie z nadmiernym, ponad potrzebe,
utrudnieniami dla tych osób (art. 16 ust. 4 ustawy).
663 Dz.U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62 ze zm., RPO-434035- VI/03.
664 Dz.U. Nr 124, poz. 1152.
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Rzecznik

ubezpieczeniowych

wyklucza

wskazal,

iz

mozliwosc

jedno

z

wyplaty

towarzystw

swiadczenia

w

przypadku, gdy zgon ubezpieczonego zostal spowodowany Zespolem
Nabytego Niedoboru Odpornosci (AIDS). Takich restrykcji nie ma
natomiast w przypadku innych chorób, które równiez maja bezobjawowy
przebieg np. wirusowego zapalenia watroby typu B lub C. Jednakze w
ocenie

organu

nadzoru,

zakwestionowane

postanowienia

ogólnych

warunków ubezpieczen nie sa sprzeczne z bezwzglednie obowiazujacymi
przepisami prawa. W ocenie Rzecznika, nie mozna zasada swobody
kontraktowania usprawiedliwiac dyskryminacje osób zakazonych wirusem
HIV w ten sposób, ze wyklucza sie generalnie ryzyko zakazenia ta
choroba, a wiec i mozliwosc ubezpieczenia w tym zakresie, gdyz jest to
sprzeczne z art. 32 ust. 2 Konstytucji. W zwiazku z tym, Rzecznik
ponownie w dniu 16 maja 2003 r. zwrócil sie o zbadanie sprawy do
Przewodniczacego KNUiFE. W udzielonej odpowiedzi z dnia 27 czerwca
2003

r.666

Przewodniczacy

podtrzymal

stanowisko

wyrazone

w

poprzednim pismie. Rzecznik w grudniu 2003 r. podjal dzialania, które
maja na celu zbadanie, czy w postanowieniach ogólnych warunków
ubezpieczenia lub w samej tresci umowy ubezpieczenia zyciowego lub
innych

oferowanych

przez

zaklady

ubezpieczen,

jest

wylaczona

odpowiedzialnosc ubezpieczyciela w przypadku, gdy ujawnilo sie
zakazenie tym wirusem i gdy smierc osoby ubezpieczonej nastapila w
wyniku rozwiniecia choroby oportunistycznej, zwiazanej z zarazeniem
wirusem HIV po zawarciu umowy ubezpieczenia, o którym – zarówno
zaklad ubezpieczen jak i ubezpieczajacy – nie wiedzieli.
Gdy chodzi o sprawy prowadzone przez Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny to nowa ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach
obowiazkowych

w

Ubezpieczeniowym

Funduszu

Gwarancyjnym

i

Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych667 uwzglednila poglady
Rzecznika Praw Obywatelskich jakie zostaly zgloszone we wniosku do
Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 13 sierpnia 1999 r. i w kolejnym

665 RPO-415607- VI/02.
666 PL/5485/6/02/03/BW.
667 Dz.U. Nr 124, poz. 1152.
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Trybunal Konstytucyjny. Trybunal przyjal, ze pomiedzy UFG a osoba,
która

uchybila

obowiazkowi

zawarcia

umowy

ubezpieczenia

obowiazkowego nie istnieje stosunek cywilnoprawny oparty na umowie
ubezpieczenia lecz stosunek publiczno-prawny. Obowiazek uiszczenia
przedmiotowej oplaty powstaje z mocy prawa, na skutek nie zawarcia
umowy ubezpieczenia obowiazkowego, a ustanowienie takiego obowiazku
jest przejawem wladczej ingerencji panstwa w sfere praw majatkowych
jednostki. Trybunal Konstytucyjny uznal, ze konstrukcja omawianej
oplaty wskazuje na jej podobienstwo do kar pienieznych przewidzianych
w prawie administracyjnym, zas sama oplata wnoszona z tytulu
uchybienia obowiazkowi ubezpieczenia obowiazkowego ma charakter
publicznoprawny. W oparciu o powyzszy wyrok sady powszechne zaczely
odrzucac pozwy, powolujac sie na niewaznosc postepowania z powodu
niedopuszczalnosci drogi sadowej przed sadem powszechnym.
W swietle wyroku Trybunalu Konstytucyjnego uznac nalezalo, ze w
przedstawionej sytuacji wlasciwym jest Naczelny Sad Administracyjny.
Jednak NSA uznawal sie nadal niewlasciwym do rozpoznawania tego
rodzaju spraw. Sprawe zatem rozstrzygnal ustawodawca.
13) Liczne skargi dotyczyly takze ograniczenia ulg posiadanych
dotychczas przez kombatantów oraz inwalidów wojennych. Skargi od
inwalidów wojennych dotyczyly odmowy zwrotu kwoty w wysokosci 50%
znizki w oplacanym ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej lub
skladki na dobrowolne ubezpieczenie casco. Po zbadaniu zaistnialego
problemu, Rzecznik zwrócil sie w dniu 21 maja 2003 r. do Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej o jego przeanalizowani e oraz
podjecie dzialan majacych na celu usuniecie nieprawidlowosci 669. Osoby
uprawnione, które zawarly umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych od uszkodzen w okresie od
15 listopada do 31 grudnia 2002 r., tj. od dnia wejscia w zycie ustawy z
dnia 11 pazdziernika 2002 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów
wojennych i wojskowych... do dnia wejscia w zycie rozporzadzenia

668 Sygn. K 23/99.
669 RPO-432836- VI/03.

- 251 Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie
trybu postepowania pr zy przyznaniu i wyplacaniu inwalidom wojennym
refundacji z tytulu oplacanej skladki przy przyznaniu i wyplacaniu
inwalidom

wojennym

refundacji

z

tytulu

oplacanej

skladki

na

ubezpieczenie pojazdów samochodowych670 – nie mogly otrzymywac
naleznej refundacji ze wzgledu na nieprecyzyjne przepisy przejsciowe. W
wyniku interwencji Rzecznika, podjeta zostala decyzja o nowelizacji art. 8
cyt. ustawy z dnia 11 pazdziernika 2002 r. o mianie ustawy o zaopatrzeniu
inwalidów wojennych i ich rodzin. W zwiazku ze zmiana art. 8 ustawy o
zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych przez art. 25 ustawy z
dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym 671 od dnia 14 sierpnia
2003

r.

inwalidzi

wojenni

i

wojskowi,

którzy

zawarli

umowy

ubezpieczenia OC lub AC w okresie od 15 listo pada do 31 grudnia 2002 r.
beda mogli wystapic do organu rentowego wyplacajacego rente o zwrot
czesci uiszczonej skladki.

15. Problematyka danin publicznych
W zakresie danin publicznych (podatków, cel, oplat) najwiecej skarg
wplywalo m.in. na:
− ograniczanie aktami podustawowymi zasady funkcjonowania podatku
od wartosci dodanej wyrazonej w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8
stycznia 1993 r. o podatku od towarów i uslug672 stanowiacej o prawie
podatnika do obnizenia kwoty podatku naleznego o podatek naliczony
przy nabyciu towarów i uslug – dokonanej rozporzadzeniem Ministra
Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych
przepisów ustawy o podatku od towarów i uslug oraz o podatku
akcyzowym 673

bez

wlasciwego

upowaznienia

ustawowego

spelniajacego kryteria ustalone w art. 92 ust. 1 Konstytucji;
− niesprawiedliwe – zdaniem podatników – podstawy opodatkowania
podatkiem od nieruchomosci,

670 Dz.U. Nr 236, poz. 1993.
671 Dz.U. Nr 122, poz. 1143.
672 Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.
673 Dz.U. Nr 27, poz. 268 ze zm.

- 252 − niekonkretne okreslenia przez ustawodawce „kosztów uzyskiwania
przychodu” w podatku dochodowym od osób prawnych,
− nietrafne nieuwzglednianie przez organy skarbowe niektórych ulg w
podatku

dochodowym

od

osób

fizycznych

(np.

remontowych,

inwestycyjnych, w zwiazku z przyuczaniem ucznia do zawodu),
− nierówne traktowanie ugody zawartej miedzy stronami i ugody
sadowej, co ma istotne znaczenie w rozliczaniu podatku dochodowego
od osób fizycznych,
− brak mozliwosci preferencyjnego rozliczenia podatku dochodowego od
osób fizycznych rozliczanego wspólnie przez malzonków w sytuacji
gdy jeden z malzonków umiera w czasie roku podatkowego.
Mozna postawic zarzut, ze w dalszym ciagu czesc aktów prawnych
regulujacych naleznosci podatkowe a takze inne naleznosci publicznoprawne narusza zasady konstytucyjne stanowione w art. 217 Konstytucji i
92 ust. 1 Konstytucji, usilujac „zachowac” dla rozporzadzen ministrów
uprawnienia do okreslania wysokosci podatku lub oplaty.
We wskazanych ponizej sprawach 674 Rzecznik Praw Obywatelskich
wniósl w 2002 r. rewizje nadzwyczajne. Wszystkie 6 spraw dotycza tego
samego stanu faktycznego. Skarzacy nabyli w drodze umowy spr zedazy
sporzadzonej w formie aktu notarialnego udzial we wspólwlasnosci
dzialki gruntu. Organy podatkowe zakwestionowaly skarzacym prawo do
skorzystania z ulgi podatkowej o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 8 – w
brzmieniu obowiazujacym w 1997 r. – ustawy o podatku dochodowym od
osób

fizycznych,

podnoszac,

wybudowanie

dwóch

wyodrebnienia

nie

mieszkalnymi

przeznaczonymi

zas

iz

podatnicy

konkretnych
na

budynek
na

lokali

ponosili

wydatki

przeznaczonych

wielorodzinny
wynajem.

z

na
do

lokalami

Naczelny

Sad

Administracyjny Osrodek Zamiejscowy w Lublinie oddalil skargi na
decyzje Izby Skarbowej w tych sprawach. W uzasadnieniu rewizji
nadzwyczajnej Rzecznik podniósl, iz przepisy prawa podatkowego nalezy
wykladac scisle i zgodnie z ich literalnym brzmieniem, a jedynie w
sytuacjach watpliwych, gdy jezykowa wykladnia nie doprowadza do

674 RPO-4 11045- VI/02, RPO-421448- VI/02, RPO-421312- VI/02, RPO-411338- VI/02, RPO-

411314- VI/02, RPO-411950- VI/02.

- 253 ustalenia jednoznacznej tresci normy prawnej, nalezy skorzystac z innych
metod

wykladni.

NSA

oraz

organy

podatkowe

zastosowaly

taka

interpretacje faktów i prawa, która prowadzila do ustanowienia nowych,
nieprzewidzianych

w

przepisach

prawnych

przeslanek.

Po

przeprowadzonych w dniu 12 i 18 grudnia 2003 r. rozprawach, Sad
Najwyzszy

podzielil

argumenty

RPO

uchylil

wszystkie

wyroki,

przekazujac NSA sprawy do ponownego rozpoznania.
W

rewizji

nadz wyczajnej 675

od

wyroku

Naczelnego

Sadu

Administracyjnego w Gdansku 676 oddalajacego skarge Przedsiebiorstwa
Budowlanego i Uslug Spólki z o.o. „ERBUD” na decyzje Izby Skarbowej
w przedmiocie podatku od towarów i uslug za miesiac 1997 r. Rzecznik
zarzucil temu wy rokowi razace naruszenie art. 18 ust. 3 oraz art. 27 ust. 4
ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i uslug oraz o
podatku akcyzowym poprzez bezpodstawne przyjecie, iz skarzaca spólka
nie prowadzac ewidencji w sposób prawidlowy nie mogla zastosowac
stawki 0% podatku od towarów i uslug do wykonywanego eksportu uslug.
RPO wniósl o uchylenie zaskarzonego wyroku i przekazanie sprawy NSA
do ponownego rozpoznania677. Analogiczne uzasadnienie w pozostalych
pieciu rewizjach nadzwyczajnych wniesionych pr zez Rzecznika 678 w
zwiazku z wnioskiem Spólki z o.o. „ERBUD”, tozsamych co do tresci i
stanu faktycznego za kolejne miesiace 1997 r. (od lipca do grudnia).
W kolejnej sprawie679 Rzecznik zarzucil zaskarzonemu wyrokowi
NSA razace naruszenie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o
podatku od towarów i uslug oraz o podatku akcyzowym i § 54 ust. 4 pkt 2
rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i uslug
675 RPO-425800- VI/03.
676 Sygn. I SA/Gd 2525/00.
677 Rewizja nadzwyczajna nie zostala rozpoznana przez Sad Najwyzszy przed 31.12.2004 r.

Zgodnie z art. 102 ustawy z dnia 30.08.2002 r. – Przepisy wprowadzajace ustawe – prawo
o ustroju sadów administracyjnych i ustawe – prawo o postepowaniu przed sadami
administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1271) Sad Najwyzszy umorzy postepowanie
w sprawach, w których wniesiono rewizje nadzwyczajne od orzeczen Naczelnego Sadu
Administracyjnego, nierozpoznane do dnia 1.01.2004 r. W sprawie tej strona moze,
w terminie 30 dni od dnia doreczenia postanowienia Sadu Najwyzszego o umorzeniu
postepowania, wniesc skarge kasacyjna do Naczelnego Sadu Administracyjnego.
678 RPO-427362- VI/02, RPO-427365- VI/02, RPO-427368- VI/02, RPO-427371- VI/02, RPO427374- VI/02.
679 RPO-420521- VI/02.

- 254 oraz o podatku akc yzowym poprzez przyjecie, ze nabywca towaru lub
uslugi nie uzyskuje prawa do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote
podatku naliczonego mimo dysponowania niekwestionowanymi fakturami
VAT, których kopie znajduja sie u podatnika sprzedano z powodu nie
wplacenia tego podatku przez sprzedawce we wczesniejszej fazie obrotu.
Przepis ten stanowi, iz w przypadku gdy nabywca posiada fakture lub
fakture korygujaca nie potwierdzona kopia u sprzedawcy, to faktury te nie
stanowia podstawy do obnizenia podatku nalezne go oraz zwrotu róznicy
podatku lub zwrotu podatku naliczonego. Jednakze zgodnie z ust. 9 § 54
przepisu ust. 4 pkt 2 nie stosuje sie w przypadku, gdy wystawca faktury
lub faktury korygujacej uwzglednil wykazana w niej sprzedaz i podatek
nalezny w deklaracji dla podatku od towarów i uslug. Zgodnie z
powolanym przepisem, aby podatnik utracil prawo odliczenia podatku
naliczonego musza wystapic lacznie trzy przeslanki: 1) nabywca posiada
fakture

nie

potwierdzona

kopia

u

sprzedawcy,

2) jednoczesnie

sprzedawca nie zlozyl deklaracji od podatku od towarów i uslug, lub
3) zlozyl deklaracje od podatku od towarów i uslug, ale nie uwzglednil w
niej tej sprzedazy i podatku naleznego od tej sprzedazy. Dopiero laczne
stwierdzenie niezaplacenia podatku przez kontrahenta i wskazanych wyzej
okolicznosci

uprawnia,

zakwestionowania

w

swietle

dokonanego

przez

powolywanego
nabywce

przepisu,

odliczenia

do

podatku

naliczonego. Niestety, praktyka organów podatkowych opiera sie na
blednie interpretowanej normie art. 6 Kc, a wiec przyjeciu, iz to podatnik
winien udowodnic, iz jest „niewinny” czyli ze w omawianym przypadku
prawidlowo odliczyl podatek naliczony.
Podsumowujac: fakt nie zaplacenia podatku naleznego wynikajacego
z faktury VAT przez kontrahenta sam w sobie nie moze stanowic
przeslanki uniemozliwiajacej odliczenie tegoz podatku przez druga strone
transakcji,

jesli

odliczajacy

podatnik

posiada

niekwestionowana

potwierdzona fakture i jesli kopia tej faktury znajduje sie u kontrahenta.
W opisanym stanie faktycznym i prawnym Rzecznik wniósl dalsze dwie
rewizje nadzwyczajne 680. Nie zostaly one jednak rozpoznane przez Sad

680 RPO-4 20521- VI/02, RPO-420677- VI/02.

- 255 Najwyzszy przed 31.12.2003 r., a problem ten jest niezwykle wazny dla
dzialalnosci gospodarczej poszczególnych firm.
W innej sprawie Rzecznik zarzucil681 zaskarzonemu wyrokowi 682
razace naruszenie art. 4 pkt 5 i art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 8 stycznia
1993 r. o podatku od towarów i uslug oraz o podatku akcyzowym w
zwiazku z § 6 ust. 1 pkt 5 rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 22
grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o
podatku od towarów i uslug oraz o podatku akcyzowym poprzez przyjecie
tzw. szczególnego momentu powstania obowiazku podatkowego w
przypadku importu uslug – co stanowi naruszenie art. 217 w zwiazku z
art. 92 ust. 1 Konstytucji. Rewizja nadzwyczajna nie zostala rozpoznana
przez Sad Najwyzszy przed 31 grudnia 2003 r.
W rewizji nadzwyczajnej 683 od wyroku NSA684 Rzecznik zarzucil
razace naruszenie art. 2 ust. 2 w zwiazku z art. 35 ust. 1 i 4 oraz art. 14a
ust. 6 ustawy o podatku od towarów i uslug oraz o podatku akcyzowym –
w zwiazku z § 18 ust. 1 pkt 10 rozporzadzenia Ministra Finansów w
sprawie podatku akcyzowego. Ustawa o podatku od towarów i uslug w
tym przepisie uprawniala prowadzacego zaklad pracy chronionej w
zakresie dzialalnosci tego zakladu do korzystania ze zwolnienia od
podatku od towarów i uslug w wysokosci stanowiacej róznice pomiedzy
podatkiem naleznym a podatkiem naliczonym w rozumieniu art. 19 ust. 1 i
2 z zastrzezeniem ust. 3 ustawy o VAT. Od tak sformulowanej zasady
ustawodawca wprowadzil wyjatek – uregulowany w art. 14a ust. 6 ustawy
stanowiacy,

iz

zasada

ta

nie

dotyczy

wyrobów

opodatkowanych

podatkiem akcyzowym. Z kolei w art. 35 ust. 1 i 4 ustawodawca
przewidzial uprawnienie dla Ministra Finansów do okreslenia w drodze
rozporzadzenia podmiotów nie bedacych wprawdzie producentami lub
importerami wyrobów akcyzowych, mimo to bedacych podatnikami
podatku akcyzowego. Wsród podmiotów wymienionych w § 18 ust. 1
rozporzadzenia w sprawie podatku akcyzowego, stanowiacego realizacje
delegacji ustawowej, Minister Finansów wskazal – jako podatnik podatku

681 RPO-429878- VI/03.
682 Sygn. SA/Rz 2441/01.
683 RPO-434651- VI/03.
684 Sygn. I SA/Gd 1201/01.

- 256 akcyzowego – osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nie majace
osobowosci prawnej i osoby prawne sprzedajace samochód osobowy
przed jego pierwsza rejestracja na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Minister Finansów wydajac w dniu 26 czerwca 1998 r. rozporzadzenie
nakladajace podatek akcyzowy na inne niz okreslone w ustawie podmioty
musial byc swiadomym tego, ze normuje materie zastrzezona do
wylacznosci ustawowej z mocy art. 217 Konst ytucji. Rewizja nie zostala
rozpoznana przez Sad Najwyzszy przed 31 grudnia 2003 r.
Od wyroku Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 28 lutego
2003 r., oddalajacego skargi na decyzje Izby Skarbowej w przedmiocie
oplaty skarbowej, Rzecznik wniósl rewizje nadzwyczajna. Spór dotyczyl,
czy do kwoty nienaleznie uiszczonej przez podatnika oplaty skarbowej,
zaliczanej na poczet odsetek, maja zastosowanie przepisy dotyczace
nadplaty podatku. NSA uznal, ze zadanie stwierdzenia nadplaty wniesione
przed dniem wejscia w zycie ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. – o
zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych
ustaw powinno byc rozpoznane, w mysl postanowien art. 10 ustawy, na
podstawie

przepisów

dotychczasowych.

Innymi

slowy

nie

mozna

przedstawi onej zmiany tego przepisu traktowac jako zmiany o charakterze
interpretacyjnym, która usuwalaby istniejace watpliwosci od poczatku
jego obowiazywania tj. od dnia 1 stycznia 1998 r. W takim przypadku
konieczne byloby nadanie przepisowi mocy wstecznej, albo przynajmniej
wprowadzenie przepisu przejsciowego, który wyraznie okresla stany
zalatwione na podstawie „starego” prawa 685.
Takze przez Rzecznika wniesione zostaly dwie jednobrzmiace
rewizje nadzwyczajne 686 w sprawie Europejskiej Fundacji Spolecznej
„Godne Zycie” z siedziba w L. W statucie jako cele dzialania fundacji
wymienione sa m.in. dzialalnosc charytatywna i pomocy humanitarnej,
ochrona zdrowia. Fundacja ta otrzymala od Gminy L. w nieodplatne
uzytkowanie nieruchomosc polozona w L. z przeznaczeniem na cele
charytatywne, w szczególnosci na urzadzenie noclegowni i stolówki dla
osób bezdomnych. Inspektor Kontroli Skarbowej oraz Izba Skarbowa
685 Podobnego stanu faktycznego dotyczyla rewizja nadzwyczajna Rzecznika w sprawie

RPO-437900- VI/03; obie rewizje nie zostaly rozpatrzone przed 1.01.2004 r.
686 RPO-440726- VI/03 i RPO-446727- VI/03.

- 257 uznali, iz otrzymujac w nieodplatne uzytkowanie nieruchomosc fundacja
uzyskala przychód z tytulu nieodplatnych swiadczen – w rozumieniu art.
12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od
osób prawnych 687, który nie podlega zwolnieniu, o którym mowa w art. 17
ust. 1b cytowanej ustawy. Rzecznik nie zgodzil sie z tym pogladem. Art.
17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych brzmi:
„wolne od podatku sa dochody podatników, z zastrzezeniem ust. 1c,
których celem statutowym jest dzialalnosc naukowa, naukowo -techniczna,
oswiatowa, w tym równiez polegajaca na ksztalceniu studentów,
kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony srodowiska,
wspierania inicjatyw spolecznych na rzecz budowy dróg i sieci
telekomunikacyjnej

na

wsi

oraz

zaopatrzenia

wsi

w

wode,

dobroczynnosci, ochrony zdrowia i pomocy spolecznej, rehabilitacji
zawodowej i spolecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w czesci
przeznaczonej na te cele”. Wskazac w tym miejscu nalezy, iz skoro
przepis posluguje sie terminem „dochód” to nalezy przez to rozumiec
zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 2, nie tylko srodki
pieniezne ale równiez wartosc nieodplatnych swiadczen. Analogicznie
zatem podlega zwolnieniu od opodatkowania wydatkowanie srodków
pienieznych jak i uzycie rzeczy oddanej do nieodplatnego uzytkowania. Z
punktu widzenia celu analizowanych tu przepi sów istotne jest jedynie to,
aby doszlo do rzeczywistego wsparcia dzialalnosci dobroczynnej badz o
charakterze pomocy spolecznej, a nie to, aby wsparcie mialo bezposredni
a tym bardziej gotówkowy charakter. Kolejna rewizje nadzwyczajna 688
wniesiono w sprawie Wyzszej Szkoly Zarzadzania i Administracji w Z.
Decyzja Inspektora Kontroli Skarbowej, wydana po przeprowadzeniu
kontroli skarbowej z dnia 25 czerwca 2001 r., okreslono tej uczelni
podatek oraz zaleglosc podatkowa wraz z odsetkami za okres od 1
listopada

1997

r.

do

31

grudnia

1998

r.

Kwestia

sporna

jest

zakwestionowanie zwolnienia od podatku dochodu wydatkowanego na
prace adaptacyjne i modernizacyjne w budynkach wynajetych od Instytutu
Nauk Rolniczych w Z. a przeznaczonych w calosci na dzialalnosc

687 Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.
688 RPO-439661- VI/03.

- 258 dydaktyc zna. Wskazane wydatki uznane zostaly za inwestycje w obcych
srodkach trwalych, z wylaczeniem jednak wydatków uznanych za wydatki
remontowe (zaliczonych do kosztów uzyskania przychodu). Nabycie
srodków trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych sluzacych
bezposredniemu wspieraniu dzialalnosci naukowej jest tylko jednym ze
sposób

prowadzenia

tej

dzialalnosci.

Z

punktu

widzenia

celu

analizowanych tu przepisów istotne jest jedynie to, aby doszlo do
rzeczywistego wsparcia dzialalnosci oswiatowej w tym ksztalcenia
studentów, a nie to, aby wsparcie mialo bezposredni a tym bardziej
gotówkowy charakter. Rewizje nie zostaly rozpoznane do dnia 31 grudnia
2003 r.
Rzecznik zarzucil689 wyrokowi NSA690 razace naruszenie art. 52
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych691 w zw. z art. 2 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o publicznym obrocie papierami
wartosciowymi 692 przez przejecie, iz o publicznym charakterze oferty, o
której mowa w art. 52 ww. ustawy decyduje powszechny dostep do akcji
przez ogól spoleczenstwa bez wzgledu na ilosc osób, do których
skierowana jest oferta. Sad podzielil stanowisko organów podatkowych, iz
sprzedaz akcji przez Bank nie byla oferta publiczna, bowiem mówiac o
publicznym charakterze oferty nalezy miec na wzgledzie powszechny
dostep do akcji przez ogól spoleczenstwa bez wzgledu na ilosc osób, do
których jest skierowana oferta. W ocenie Sadu jesli oferta nie jest
skierowana do ogólu spoleczenstwa a do konkretnie oznaczonych
adresatów, nawet jesli ich ilosc przewyzsza 300 osób, to nie spo sób
mówic o ofercie publicznej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o
publicznym obrocie papierami wartosciowymi. Taka oferta, w ocenie
Sadu, byla oferta Kredyt Banku skierowana do skonkretyzowanego kregu
osób, tj. pracowników Banku i czlonków Zarzadu Banku. Istota sporu
sprowadzala sie do rozstrzygniecia, czy dochód ze sprzedazy akcji Kredyt
Banku

PBI

akcyjnego

S.A.,

wyemitowanych

oferowanych

m.in.

celu

pracownikom

689 RPO-451853- VI/03.
690 Z dnia 27.05.2003 r. sygn. SA/BK 1403/02.
691 Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.
692 Dz.U. z 1997 r. Nr 118, poz. 754 ze zm.

w

podwyzszenia
Banku

(w

kapitalu
Transzy

- 259 Pracowniczej) – czlonkom Zarzadu Banku (w Transzy Mene dzerskiej)
korzystal ze zwolnienia od podatku dochodowego przewidzianego w art.
52 ww. ustawy. Stosownie do postanowien tego przepisu zwalnia sie od
podatku dochodowego w okresie od dnia 1 stycznia 1993 r. do dnia 31
grudnia 2000 r. m.in. dochody ze sprzedazy akcji dopuszczonych do
obrotu publicznego, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na
gieldzie papierów wartosciowych albo w regulowanym pozagieldowym
wtórnym obrocie publicznym. Ustawa nie precyzuje co nalezy rozumiec
przez pojecie „publiczna ofer ta”. Dokonana przez NSA wykladnie tego
pojecia Rzecznik uznal za bledna. NSA podzielil stanowisko organów
skarbowych, iz publiczna oferta, to oferta skierowana do ogólu
spoleczenstwa. Ergo oferta skierowana do odmiennie oznaczonych lub w
inny sposób skonkretyzowanych adresatów ex definitione nie jest oferta
publiczna. W ocenie Rzecznika przeprowadzona przez Sad interpretacja
pojecia „publiczna oferta” przy zastosowaniu wykladni jezykowej
doprowadzila

do

razacego

naruszenia

prawa

materialnego,

a

w

konsekwenc ji naruszenia istoty zasad funkcjonowania rynku papierów
wartosciowych.

Wlasciwe

rozumienie

pojecia

„publiczna

oferta”,

niemozliwe jest w oderwaniu od postanowien prawa o publicznym obrocie
papierami wartosciowymi. Tylko zastosowanie wykladni systemowej,
moze dac odpowiedz jakie znaczenie nalezy nadac okresleniu „oferta
publiczna”. Stosownie do postanowien art. 2 ust. 1 ustawy prawo o
publicznym obrocie papierami wartosciowymi – publicznym obrotem
papierami wartosciowymi jest proponowanie nabycia lub nabywa nie
emitowanych w serii papierów wartosciowych przy wykorzystaniu
srodków masowego przekazu lub w inny sposób, jesli propozycja
skierowana jest do wiecej niz 300 osób albo nieoznaczonego adresata. Tak
wiec spelnienie ww. przeslanek decyduje o zakwalifikowa niu danego
stanu faktycznego jako publiczne proponowanie nabycia papierów
wartosciowych. Nie moze budzic zadnych watpliwosci, iz proponowanie
nabycia to takze oferta. W ocenie Sadu Najwyzszego wyrazonego w
uchwale z dnia 11 pazdziernika 2001 r.693 „proponowanie nabycia” uzyte
w ustawie prawo o publicznym obrocie papierami wartosciowymi „moze
693 Sygn. I KZP 23/01.
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Przykladowo jedynie mozna wskazac, iz moze ono przybrac postac oferty
przetargu, zaproszenia do ro kowan (w tym równiez w formie reklamy,
ogloszenia lub innego komunikatu) wszelkiego rodzaju porozumien,
listów intencyjnych i innych o podobnym charakterze”.
W sprawach daninowych z wazniejszych wystapien generalnych
Rzecznika Praw Obywatelskich odnotowac nalezy:
1) Sygnalizacje

Ministrowi

Finansów

problematyki

zawilosci

opodatkowania obrotu akcjami. W zlozonej do Rzecznika w dniu 22
stycznia 2003 r. skardze podniesiono, iz mimo tego zalecenia organy
podatkowe (m.in. Urzad Skarbowy w R., Sz. oraz Izba Skar bowa w W.
Osrodek Zamiejscowy w R.) naliczaja odsetki z tytulu nieprawidlowo
naliczonych dochodów z tytulu zbycia akcji przez osoby obdarowane,
oraz odmawiaja umorzenia naliczonych odsetek. W dniu 27 lutego 2003 r.
Minister Finansów694 w odpowiedzi na wystapienie Rzecznika podtrzymal
stanowisko wyrazone w urzedowej interpretacji z dnia 17 grudnia 1998 r.,
zgodnie z która w przypadku nabycia akcji w drodze darowizny nie
wystepuja koszty przychodu. Wskazano równiez, iz w swietle informacji
m.in. Drugiego Urzedu Skarbowego w R. oraz Urzedu Skarbowego w Sz.
na okolo 1000 pracowników rozliczylo sie z dochodu uzyskanego ze
sprzedazy akcji ok. 359 podatników. Niemniej jednak majac na uwadze
okolicznosci iz w roku 1997 istnialy watpliwosci co do ustalania kosztów
przychodu w odniesieniu do akcji nabytych w drodze darowizny –
Minister Finansów – pismem skierowanym do wszystkich izb skarbowych
– zalecil urzedom skarbowym by na wniosek podatnika rozwazyly
zasadnosc umorzenia odsetek od powstalej zaleglosci podatkowej;
2) Sprawe nadplat w podatku dochodowym od osób fizycznych za
2002 r., do zwrotu zastosowanie mial przepis art. 77b § 4 ustawy
Ordynacji podatkowej, wchodzacy w zycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
Stanowi

on,

ze

nadplata

zwracana

przekazem

pocztowym

jest

pomniejszana o koszty jej zwrotu, przy czym wybór formy zwrotu
nadplaty – za posrednictwem poczty czy w kasie urzedu skarbowego – nie

694 PB 5/RM -033-4- BM6-92/03.

- 261 nalezy do organów podatkowych. W dniu 15 kwietnia 2003 r.695 Rzecznik
Praw Obywatelskich zwrócil sie do Ministra Finansów zarzucajac, ze
obciazenie podatników kosztami zwrotu nadplaty, gdy zwrot nastepuje za
posrednictwem poczty, nie daje sie pogodzic z istota nadplaty w podatku
dochodowym od osób fizycznych. Powstawanie tych nadplat, które zostaja
obliczone i wykazane w zeznaniu rocznym jest – w duzej mierze –
wynikiem

przyjetej

przez

ustawodawce

konstrukcji

podatku

dochodowego. Nadplata stanowi swiadczenie nienalezne Panstwu, które –
jako dluznik – nie powinno przerzucac kosztów wywiazania sie z
ciazacego na nim zobowiazania zwrotu nadplaty na swojego wierzyciela.
Oplata pocztowa, która musi zostac poniesiona w przypadku zwrotu za
posrednictwem

poczty,

stanowi

swoisty

koszt

dzialania

organów

administracji podatkowej. W odpowiedzi udzielonej w pismie z dnia 12
maja 2003 r. Minister Finansów stwierdzil, ze rozwiazanie umozliwiajace
obciazanie podatników kosztami zwrotu nadplat, nie narusza art. 84
Konstytucji, bowiem art. 77b § 1 Ordynacji podatkowej stwarza
alternatywne formy zwrotu nadplat i to ostatecznie podatnik zadecyduje,
w jakiej formie zostanie zwrócona mu nadplata, a w konsekwencji, czy
zostanie obciazony kosztami jej zwrotu. Minister przyznal jednak, ze na
poczatku 2003 r. wystapily patologiczne zjawiska w zakresie zwrotu
nadplat. Ministerstwo Finansów skierowalo pismo do dyrektorów izb
skarbowych, w którym zwrócono uwage na zasady zwrotu nadplat oraz
zalecono zapewnienie podatnikom przez urzedy skarbowe mozliwosci
dokonania wyboru odpowiedniej formy zwrotu;
3) Wylaczenie mozliwosci opodatkowania ryczaltem od przychodów
ewidenc jonowanych przychodów osiaganych z umów najmu, podnajmu,
dzierzawy, poddzierzawy lub innych o podobnym charakterze przez osoby
prowadzace pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza (art. 6 ust. 1a ustawy z
dnia 20 listopada 1998 r. o zryczaltowanym podatku docho dowym od
niektórych przychodów osiaganych przez osoby fizyczne 696. W dniu 15
kwietnia 2003 r. Rzecznik Praw Obywatelskich697 zwrócil sie do Ministra
Finansów

o

wyjasnienie

695 RPO-438625- VI/03.
696 Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.
697 RPO-438663- VI/03.

motywów

kwestionowanego

wylaczenia.

- 262 Podniósl,

ze

zainteresowani

podatnicy

nie

znajduja

racjonalnego

wytlumaczenia dla zróznicowania sytuacji podatkowej osób, dla których
przychody z wymienionych umów stanowia dodatkowy – niezwiazany z
podstawowym zródlem dochodów – obszar dzialalnosci zarobkowej w
zaleznosci od tego czy podatnik prowadzi czy nie prowadzi dzialalnosci
gospodarczej i dlaczego – tylko z powodu prowadzenia jakiejkolwiek
dzialalnosci gospodarczej niezaleznie od formy jej opodatkowania – sa
dyskryminowani

przez

pozbawienie

ich

szczególnego

obnizenia

zobowiazania podatkowego. W odpowiedzi z dnia 14 maja 2003 r.
Minister

Finansów

nie

podzielil

stanowiska,

ze

kwestionowane

rozwiazanie ma charakter dyskryminujacy i niesprawiedliwy. Stwierdzil,
ze ryczalt – jako uproszczona forma opodatkowania – byl zawsze
ograniczony do niektórych kategorii podmiotów i zawsze zawieral
uregulowania, które pozbawialy mozliwosci opodatkowania w tej formie
podatników nie spelniajacych okreslonych warunków.
4) Sprawy opodatkowania w 2003 r. ustalonych w ugodach rent
wyrównawczych przyslugujacych bylym pracown ikom, którzy ulegli
wypadkowi przy pracy lub u których stwierdzono chorobe zawodowa oraz
kontynuowania wylaczenia ze zwolnienia – na skutek zmiany w ustawie o
podatku dochodowym od osób fizycznych art. 21 ust. 1 pkt 3b i dodania w
art. 21 ust. 1 punktów 3c i 3d, dokonanej art. 1 pkt 10 lit. a) tiret drugie
ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 698 – od 1
stycznia 2004 r. rent wyrównawczych, przyznanych wdowom z dziecmi
otrzymujacymi

renty

cywilnoprawne

w

zwiazku

ze

smiercia

wspólmalzonka i rodzica spowodowana wypadkiem przy pracy lub
choroba zawodowa. W wystapieniu z dnia 14 pazdziernika 2003 r.
Rzecznik

Praw

Obywatelskich699

przedstawil

Ministrowi

Finansów

zastrzezenia zwiazane z wylaczeniem ze zwolnienia od podatku rent
wyrównawczych ustalonych w ugodach. Wskazal, ze za jednakowym
traktowaniem na plaszczyznie prawa podatkowego rent wyrównawczych –
bez róznicowania zasad opodatkowania ze wzgledu na sposób ich

698 Dz.U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.
699 RPO-453038- VI/03.

- 263 ustalenia (wyrok, ugoda sadowa czy ugoda pozasadowa) – przemawia
jednolity charakter tych swiadczen. W odpowiedzi z dnia 18 listopada
2003 r. Minister Finansów przyznal, ze od 2003 r. ze zwolnienia od
opodatkowania

korzystaly

jedynie

renty

wyrównawcze

przyznane

podatnikom na po dstawie wyroku sadowego. Stwierdzil, ze rozwazy
mozliwosc wydania rozporzadzenia w sprawie zaniechania poboru
podatku od rent wyrównawczych wyplaconych w 2003 r. na podstawie
porozumienia stron. Kolejne wystapienie – z dnia 19 grudnia 2003 r. –
odnosilo sie do sytuacji podatkowej wdów z dziecmi otrzymujacymi rente
cywilnoprawna

w

zwiazku

ze

smiercia

wspólmalzonka

i

rodzica

spowodowana wypadkiem przy pracy lub choroba zawodowa. W
przypadku

czlonków

rodziny

podstawa

zasadzenia

lub

ustalenia

swiadczenia w ugodzie jest art. 444 § 2 Kc. Sytuacja tej grupy podatników
byla

w

2003

r.

taka

sama,

jak

sytuacja

bylych

pracowników

otrzymujacych renty wyrównawcze z tytulu wypadku przy pracy lub
choroby zawodowej. Rzecznik zwrócil sie do Ministra Finansów o
rozwazenie obje cia równiez tej grupy podatników zaniechaniem poboru
podatku za 2003 r. Nadto – w zwiazku z dodaniem od 1 stycznia 2004 r. w
art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych punktu
3c oraz w zwiazku ze zmiana dokonana w punkcie 3b – Rzecznik zwrócil
sie o wyjasnienie czy od 1 stycznia 2004 r. czlonkowie rodzin zmarlych w
wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, otrzymujacy
swiadczenie rentowe na podstawie art. 444 § 2 Kc, beda wylaczeni ze
zwolnienia od podatku czy tez bedzie ono mialo do nich zastosowanie na
podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych. Rzecznik oczekuje na odpowiedz w tej sprawie;
5) Zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych zaplaconego w
zwiazku z otrzymaniem swiadczenia, które nastepnie zostalo zwrócone.
Rzecznik wskazal 700, ze uregulowanie zawarte w art. 26 ust. 1 pkt 5
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dopuszczajace
odliczenie od dochodu przed jego opodatkowaniem dokonanych w roku
podatkowym zwrotów nienaleznie pobranych swiadczen, które uprzednio
zwiekszyly

dochód

700 RPO-448116- VI/03.

podlegajacy

opodatkowaniu,

w

kwotach

- 264 uwzgledniajacych podatek dochodowy – nie zapewnia bezproblemowego
zwrotu zaplaconego podatku. Jesli bowiem w zeznaniu podatnik nie mógl
odliczyc w pelnej wysokosci zwrócone swiadczenia dlatego, ze w roku
podatkowym nie uzyskal dochodu w odpowiedniej wysokosci, nie odzyska
on czesci zaplaconego podatku jako nadplaty wynikajacej z zeznania.
Rzecznik zwrócil sie do Ministra Finansów o wyjasnienie czy w takich
sytuacjach podatnikowi przysluguje prawo zadania stwierdzenia nadplaty
na podstawie art. 74a w zwiazku z art. 72 Ordynacji podatkowej. W
odpowiedzi z dnia 18 listopada 2003 r. Minister wyjasnil, ze podatnikowi,
który w wyniku zastosowania przepisów ustawy o podatku docho dowym
od osób fizycznych, w pelni nie odzyskal kwoty podatku zaplaconego od
nastepnie zwróconego swiadczenia, przysluguje prawo do zlozenia
wniosku o okreslenie nadplaty przez organ podatkowy. Zapewnil, ze
podjete zostana dzialania majace na celu skierowanie do organów
podatkowych

pisma

dotyczacego

stosowania

przepisów

prawa

podatkowego w zakresie zwrotu nadplaty powstalej w zwiazku ze
zwrotem nienaleznie pobranego swiadczenia w kwocie brutto. Wskazal na
nowelizacje ustawy o podatku dochodowym od osób fizyc znych,
polegajaca na dodaniu w art. 26 ust. 7h, zgodnie z którym kwota, o której
mowa w ust. 1 pkt 5, przekraczajaca kwote dochodu moze byc odliczona
od dochodu uzyskanego w najblizszych kolejno po sobie nastepujacych 5
latach podatkowych. W kolejnym wystapieniu z dnia 12 grudnia 2003 r.
Rzecznik przedstawil odpowiedzi organów podatkowych swiadczace o
niestosowaniu przez te organy art. 74a Ordynacji podatkowej do zwrotu
nadplat

powstalych

w

wyniku

zwrotu

w

kwotach

brutto,

tj.

uwzgledniajacych podatek dochodowy, nienaleznie pobranych swiadczen,
w sytuacji gdy w wyniku zastosowania art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest mozliwe pelne
odzyskanie kwoty zaplaconego podatku;
6) Sytuacje

podatkowa

polskich

marynarzy 701,

którzy

osiagali

wynagrodzenia z tytulu pracy najemnej na rzecz dunskiego armatora przed
wejsciem

w

zycie

Konwencji

miedzy

Rzeczapospolita

Polska

a

Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i
701 RPO-451697- VI/03.

- 265 zapobiegania uchylaniu sie od opodatkowania w zakresie podatków od
dochodu i majatku 702, której dotyczyly wczesniejsze dzialania Rzecznika.
W wystapieniu z dnia 10 grudnia 2003 r. Rzecznik – nawiazujac do
wydanej w trybie art. 14 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej703 interpretacji
Ministra Finansów zawartej w pismie z dnia 17 kwietnia 2003 r.704
Rzecznik podniósl, ze w sytuacji gdy postanowienia art. 28 ust. 3
Konwencji

wprowadzily

zasade,

ze

wskazane

w

art.

14

ust.

3

wynagrodzenia podlegaja opodatkowaniu tylko w tym umawiajacym sie
panstwie,

w

którym

znajduje

sie

miejsce

faktycznego

zarzadu

przedsiebiorstwa równiez wtedy, gdy zostaly wyplacone przed wejsciem
w zycie Konwencji przyjac nalezy, ze z wejsciem w zycie Konwencji stal
sie nienalezny podatek zaplacony od wynagrodzen uzyskanych w czasie,
gdy obowiazywala umowa zawarta miedzy Rzadem PRL a Rzadem
Królestwa Danii w sprawie zapobiezenia podwójnemu opodatkowaniu w
zakresie podatków od dochodu i od majatku 705. Od tego momentu stanowi
on w istocie nadplate w rozumieniu art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji
podatkowej. Dlatego zwrócil sie o udzielenie informacji czy w
Ministerstwie Finansów jest przygotowywana nowelizacja Ordynacji
podatkowej

majaca

na

celu

wprowadzenie

trybu

postepowania

pozwalajacego na usuniecie z obiegu prawnego decyzji w przypadku
retroaktywnego dzialania przepi sów umowy miedzynarodowej. Ponadto
zwrócil sie o zajecie stanowiska czy do zwrotu przedmiotowych nadplat
moze miec zastosowanie art. 74a Ordynacji podatkowej;
7) Sprawy

obowiazków

zwiazanych

z

Numerem

Identyfikacji

Podatkowej, w których Rzecznik 26 listopada 2003 r. wystapil do Ministra
Finansów informujac o zagrozeniu karami obywateli, dokonujacych
obowiazkowej wymiany dowodu osobistego, a wskutek niewiedzy, nie
dopelnili zawiadomienia wlasciwych organów skarbowych w terminie 30
dni o wymianie. Obecnie organy skarbowe 706 wszczynaja wobec nich
postepowanie karne skarbowe. Zgodnie z ustawa z dnia 13 pazdziernika

702 Dz.U. Nr 43, poz. 368.
703 Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.
704 Nr PB7/HM -068-306/2434/02-14/03.
705 Dz.U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24.
706 RPO-455706- VI/03.

- 266 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i platników,
zmiana danych objetych zgloszeniem identyfikacyjnym, w tym wymiana
dowodu osobist ego, wymaga dokonania przez podatnika zawiadomienia
naczelnika wlasciwego urzedu skarbowego o jej zaistnieniu, pod grozba
kary przewidzianej w Kodeksie karnym skarbowym. Zdaniem Rzecznika
wymiana dowodu osobistego wynikajaca z obowiazku nalozonego na
obywateli ustawa z dnia 9 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludnosci i
dowodach osobistych, nie powoduje zadnych istotnych zmian w systemie
ewidencji ludnosci (PESEL) oraz systemie ewidencji podatników (NIP).
Zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy o ewidencji ludnosci i dowodach
osobistych, cecha jednoznacznie identyfikujaca osobe fizyczna jest numer
PESEL. Rzecznik stoi na stanowisku, ze obowiazek powiadomienia
organów

podatkowych

o

zmianie

numeru

czy

formy

dokumentu

tozsamosci powinny wykonac organy panstwowe. Minister Finansów nie
zajal jeszcze stanowiska w tej sprawie. Natomiast opinia publiczna
popiera stanowisko Rzecznika;
8) Rzecznik wskazal 707 na zastrzezenia co do regulacji zawartej w
rozporzadzeniu Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2001 r. w kwestii
zwolnienia

od

cla

towarów

przywozonych

w

bagazu

osobistym

podróznego. Z przepisów tych wynika, ze limit towarów, które moga byc
przywiezione do kraju w bagazu osobistym przez osobe, która ma miejsce
zamieszkania w strefie nadgranicznej lub przez osobe przekraczajaca
granice w zwiazku z wykonywana praca w strefie nadgranicznej oraz
przez osobe przekraczajaca granice w zwiazku z wykonywana praca w
zakresie

obslugi

srodka

transportu

wykorzystywanego

w

ruchu

miedzynarodowym – zostal ustalony na poziomie wielokrotnie nizszym od
limitu

towarów

przybywajacego

przywozonych
na

polski

w

obszar

bagazu
celny.

osobistym
Ponadto

podróznego

rozporzadzenie,

dokonujac rozróznienia praw przekraczajacych granice wedlug miejsca
ich zamieszkania spowodowalo, ze w przesylanych do Rzecznika w tej
kwestii licznych skargach podnoszony jest zarzut dyskryminacji osób
majacych miejsce zamieszkania w strefie nadgranicznej. W nadeslanej w
dniu 26 marca 2002 r. odpowiedzi Minister Finansów nie podzielil
707 RPO-407712- VI/02

- 267 zawartych

w

wyzej

wymienionym

wystapieniu

argument ów

–

stwierdzajac, iz wprowadzone ograniczenia, dotyczace tzw. handlu
nadgranicznego,

byly

uzasadnione

ze

wzgledu

na

zagrozenie

bezpieczenstwa panstwa oraz porzadku publicznego. Mimo to Rzecznik
uwaza, ze tego rodzaju róznicowanie jest nietrafne.

16. Problematyka ruchu drogowego
W 2003 r. Rzecznik podjal problematyke skarg przedsiebiorców tak
indywidualnych,

jak

i

zorganizowanych

w

spólkach

handlowych,

prowadzacych dzialalnosc gospodarcza w zakresie transportu zbiorowego
oraz przewóz taksówkami. Przedmiotem owych skarg (tak, jak w
poprzednim roku) byly regulacje ustawy z dnia 9 wrzesnia 2001 r. o
transporcie

drogowym 708

oraz

znowelizowanego

Prawa

o

ruchu

drogowym. W kwietniu 2003 r. Rzecznik uzyskal stanowisko resortu
finansów w badanej i niezakonczonej w 2002 r. sprawie trudnosci w
uzyskaniu licencji na zarobkowy przewóz osób taksówka z powodu nie
prowadzenia szkolen w tym zakresie na terenie niektórych miast709.
Minister Infrastruktury uwaza, ze ani ustawa o transporcie drogowym, ani
rozporzadzenie z dnia 7 lut ego 2002 r. w sprawie programu szkolenia,
wzoru zaswiadczenia oraz wysokosci oplat za szkolenie i egzaminowanie
w zakresie transportu drogowego taksówka 710

nie nakladaja na

przedsiebiorce obowiazku przejscia szkolenia w miescie, gdzie bedzie
wykonywana dzialalnosc. Nie ma przeszkód, aby takie szkolenie mozna
bylo odbyc w innym miescie z tym, z zastrzezeniem, iz szkolenie z
zakresu topografii powinno obejmowac obszar wykonywania przewozów.
Ustawodawca przeoczyl jednak sprawe uregulowania tego problemu w
ustawie.
Takze w 2003 r. wplynelo wiele skarg od osób wykonujacych zawód
taksówkarza w sprawie wprowadzenia w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r.
o transporcie drogowym, obowiazku poddania sie szkoleniu i egzaminowi
kwalifikacyjnemu przez osoby, które nie moga wy kazac sie posiadaniem
708 Dz.U. Nr 125, poz. 1371 ze zm.
709 RPO-416699- VI/02.
710 Dz.U. Nr 12, poz. 118.
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przewozu osób taksówka lub przerwa w wykonywaniu przez nich zawodu
byla dluzsza niz 6 miesiecy. Sprawa ta zostala podjeta do generalnego
zbadania 711. W skierowanym do Ministra Infrastruktury w maju 2003 r.
wystapieniu Rzecznik zwrócil uwage, ze wprowadzona regulacja nasuwa
watpliwosci co do zgodnosci z konstytucyjna zasada ochrony praw
nabytych, zasada zaufania obywateli do panstwa i stanowionego prawa
oraz zasada proporcjonalnosci. Skarzacy taksówkarze podnosza, iz
aktualnie przewozy taksówka wykonuja na podstawie waznych zezwolen
wydanych na czas nieokreslony, których uzyskanie poprzedzone bylo
koniecznoscia odbycia szkolenia i zdania egzaminu, którego zakres
pokrywa sie z zakresem szkolenia i egzaminu, wprowadzonych nowa
ustawa o transporcie drogowym i przepisami wykonawczymi. Za odbycie
szkolenia, egzaminu i uzyskanie zezwolenia zmuszeni byli wniesc
wymagane przepisami oplaty.
Na skutek sygnalów od obywateli w kwietniu 2003 r. Rzecznik
podjal do zbadania sprawe zgodnosci z art. 42 Konstytucji regulacji
katalogu czynów niedozwolonych w transporcie drogowym zawartym w
rozporzadzeniu w sytuacji, gdy wskazany przepis stanowi, ze ustalanie
czynów zabronionych i grozacych za nie kar moze miec miejsce tylko w
ustawie 712.

W

udzielonej

odpowiedzi

Prezes

Rzadowego

Centrum

Legislacji poinformowal, ze podziela watpliwosci Rzecznika co do
zgodnosci

z

Konstytucja

upowaznienia,

udzielonego

ministrowi

wlasciwemu do spraw transportu w art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001 r. o transporcie drogowym do szczególowego okreslenia w drodze
rozporzadzenia wysokosci kar za poszczególne czyny zabronione w tym
transporcie. Poniewaz kwestia ta, zgodnie z wlasciwoscia, nalezy do
Ministra Infrastrukt ury, wystapienie zostalo przekazane temu Ministrowi,
który zainicjowal stosowne zmiany w ustawie. W dniu 11 czerwca 2003 r.
Sejm uchwalil ustawe o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz
niektórych innych ustaw. W przyjetej przez Sejm noweli do ustawy o

711 RPO-432027- VI/02.
712 RPO-424762- VI/02.
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wystapieniu Rzecznika z 10 kwietnia 2003 r.
W ubieglym roku Rzecznik podjal do generalnego zbadania problem
ustalenia wysokich oplat za wydanie kart pojazdów sprowadzanych z
zagranicy i rejestr owanych na terytorium RP po raz pierwszy 713. W
skargach kwestionowano przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 4 marca 2002 r. w sprawie wysokosci oplat za karte pojazdu.
Wysokosc oplat za wydanie karty pojazdu zostala zróznicowana w
zaleznosci od tego, czy i na jakich zasadach pojazd byl dopuszczony do
ruchu w kraju pochodzenia. W wiekszosci spraw pobierano oplaty w
najwyzszej wysokosci. Rzecznik wystapil do Ministra Infrastruktury o
wyjasnienie jakie byly motywy ustalenia oplat za wydanie karty pojazdu
dla pojazdów rejestrowanych w Polsce po raz pierwszy w tak wysokiej
kwocie 500 zl i 1.000 zl w stosunku do oplat uiszczanych dealerowi –
okolo 35 zl i oplat za wydanie wtórnika – 75 zl oraz z jakiego powodu
wysokosc oplaty jest dwukrotnie wyzsza w razie rejestracji w Polsce
pojazdu

nie

dopuszczonego

do

ruchu

w

kraju

pochodzenia

lub

dopuszczonego do ruchu czasowo albo warunkowo. W udzielonej
odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury stwierdzil,
ze problematyka ta okreslona zostal a w kwestionowanym rozporzadzeniu,
zgodnie z brzmieniem wytycznych zawartych w art. 77 ust. 5 ustawy
Prawo – o ruchu drogowym. Wysokosc oplaty „uwzglednia zwiekszone
zadania organu rejestrujacego w procesie pierwszej rejestracji pojazdu
sprowadzonego z zagranicy”. Jednakze, majac na uwadze liczne wnioski
wynikajace

z

rocznej

praktyki

stosowania

przedmiotowego

rozporzadzenia, przygotowano nowelizacje omawianych przepisów, która
przewiduje obnizenie wysokosci oplaty za wydanie karty pojazdu.
Rzeczywiscie w dniu 21 sierpnia weszlo w zycie nowe rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokosci oplat
za karte pojazdu 714, w którym wysokosc oplat za wydanie karty pojazdu
przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium RP ustalono w

713 RPO-428205- VI/03.
714 Dz.U. Nr 147, poz. 1310

- 270 jednakowej wysokosci 500 zl, zas oplate za wydanie wtórnika karty w
wysokosci 75 zl.
Rzecznik Praw Obywatelskich skierowal do Ministra Infrastruktury
wystapienie w sprawie kilku problemów powstalych na tle stosowania
przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu
drogowym 715. Przedmiotem tego wystapienia byly zagadnienia:
− braku

przepisów

przejsciowych,

umozliwiajacych

ponowne

zarejestrowanie sprawnego technicznie pojazdu, wycofanego z ruchu
przed wejsciem w zycie tej ustawy,
− braku regulacji co do wysokosci oplat za kursy doksztalcajace dla
kierowców,
− braku mozliwosci prowadzenia pojazdów w czasie oczekiwania na
wydanie wtórnika prawa jazdy, gdy oryginal zostal utracony wskutek
kradziezy, zagubienia lub zniszczenia, oraz
− braku regulacji dotyczacych wyznaczania przez wojewodów jednostek
prowadzacych

skladnice

zlomu,

uprawnionych

do

wydawania

zaswiadczen w celu wyrejestrowania pojazdu oraz ustalania wysokosci
oplat za takie zlomowanie.
Dopiero w koncu grudnia 2003 r. Rzecznik otrzymal w tej sprawie
stanowisko Ministra. Odnoszac sie do problematyki braku mozliwosci
ponownego zarejestrowania pojazdu, który zostal czasowo wycofany z
ruchu przed 1 stycznia 1998 r. Minister stwierdzil, ze pojazdy takie nalezy
uznac za zarejestrowane i moga one zostac ponownie dopuszczone do
ruchu. Wprowadzajac ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. nowe zasady
rejestracji

i

wyrejestrowania

pojazdów

przyjeto

zalozenie,

ze

wyrejestrowanie pojazdu nastepuje zawsze w przypadku trwalej i zupelnej
utraty posiadania pojazdu w kraju (zniszc zenie, kasacja, kradziez).
Pojazdy wyrejestrowane w takim stanie prawnym nie podlegaja powtórnej
rejestracji z wyjatkiem pojazdu odzyskanego po kradziezy. Zdaniem
Ministra ponowna rejestracja pojazdu wyrejestrowanego na stale przed
1998 r. byla mozliwa w okresie od 1 stycznia 1998 r. do konca 2001 r. ze
wzgledu na brzmienie art. 79 ustawy Prawo o ruchu drogowym
obowiazujace w tym okresie. Przez okres 4 lat wlasciciele pojazdów
715 RPO-441261- VI/03.
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(zlomowaniu) mogli je ponownie zarejestrowac. Kwestia ustalenia
wysokosci oplat za prowadzenie kursów doszkalajacych dla kierowców
wykonujacych transport drogowy nie zostala uregulowana w ustawie
Prawo o ruchu drogowym (a od dnia 1 stycznia 2004 r. w ustawie o
transporcie drogowym), ani w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie kursów doszkalajacych. Oplaty te ustalane sa przez wojewódzkie
osrodki ruchu drogowego. Z tresci odpowiedzi mozna wysnuc wniosek, ze
Minister nie widzi potrzeby odgórnego ustalania wysoko sci oplaty za
kursy

doszkalajace

kierowców

wykonujacych

transport

drogowy.

Odnoszac sie do sprawy braku mozliwosci prowadzenia pojazdów w
okresie oczekiwania na wydanie wtórnika prawa jazdy, w sytuacji gdy
pierwotny

dokument

zostal

skradziony

lub

zgubiony,

Minister

poinformowal, ze w obecnej chwili problem ten zostal zminimalizowany,
gdyz na wydanie wtórnika prawa jazdy czeka sie maksymalnie 9 dni. Nie
jest to wiec okres, który uzasadnialby obecnie koniecznosc wprowadzenia
dokumentu

zastepczego.

Natomiast

w

kwestii

braku

regulacji

szczególowych dotyczacych dzialania skladnic zlomu, zajmujacych sie
kasacja pojazdu, sprawy te naleza do gestii resortu ochrony srodowiska,
który ma przygotowac projekt ustawy w sprawie recyklingu pojazdów
zuzytych lub nie nadajacych sie do uzytkowania. Ustawa ta ma
dostosowac nasze prawo w tym zakresie do przepisów Dyrektywy
2000/53/WE i okreslic nowe wymagania dla podmiotów zbierajacych i
demontujacych

takie

pojazdy

oraz

ustalic

warunki

wydawania

zaswiadczen celem wyrejestrowania tych pojazdów, a takze ustalic zasady
odplatnosci w sprawach zwiazanych z recyklingiem pojazdów.

17. Bezpieczenstwo obywateli
Podobnie jak w latach poprzednich problematyka bezpieczenstwa
obywateli byla przedmiotem zainteresowania ze strony Rzecznika.
1. Rzecznik

Praw

Obywatelskich

wystapil

do

Komendanta

Glównego Policji w sprawie gwaltownego wzrostu liczby rozbojów
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dzialaja w sposób zorganizowany, a ofiarami tego typu przestepstw padaja
najczesciej osoby w podeszlym wieku. Pierwszy Zastepca Komendanta
Glównego Policji poinformowal Rzecznika, ze w 2002 r. najwiecej
napadów na osoby pobierajace pieniadze z banków, zwlaszcza na osoby
powyzej 60 roku zycia odnotowano w województwie mazowieckim, w
tym na terenie podleglym Komendzie Stolecznej Policji. W okresach
wzmozonych wyplat, w rejonach banków pelnia sluzbe dodatkowe patrole
Policji, takze nie umundurowane. W okolicach banków, bankomatów
instalowany jest policyjny monitoring w postaci kamer. Powyzsza sprawa
pozostaje nadal w zainteresowaniu Rzecznika z uwagi na powtarzajace sie
przypadki tego typu przestepstw, popelnianych przede wszystkim na
szkode ludzi starszych (emerytów), którzy w ich wyniku traca srodki na
swoje utrzymanie.
2. Rzecznik zwrócil sie takze do Komendanta Glównego Policji w
sprawie dzialan podejmowanych przez Policje w celu zapewnienia
bezpieczenstwa w szkolach. W ocenie Rzecznika sytuacja w tym
wzgledzie nie ulegla poprawie. W mediach pojawiaja sie informacje, w
których wskazuje sie na przypadki rozbojów popelnianych na szkode
uczniów, a dotychczasowe dzialania Policji podejmowane dla zapewnienia
bezpieczenstwa uczniów uznaje sie za niewystarczajace717. Zastepca
Komendanta Stolecznego Policji w swojej odpowiedzi z dnia 11 czerwca
2003

r.

podal

jako

przyklad

podejmowanych

dzialan

w

ramach

zapobiegania przestepczosci, patologiom i demoralizacji w szkolach, jak
tez poza ich terenem, przeprowadzanie przez funkcjonariuszy Policji
pogadanek z dziecmi, rodzicami i pedagogami. Sprawdzona forma
prowadzonych przez warszawska Policje przedsiewziec jest od ponad
dwóch lat funkcjonowanie patroli szkolnych w rejonach szczególnie
zagrozonych placówek oswiatowych. W kazdej jednostce organizacyjnej
Komendy Stolecznej Policji utworzono komórki ds. nieletnich zajmujace
sie

problematyka

nieletnich.

przeciwdzialania

Waznym

elementem

716 RPO-428775-II/03 z dnia 23.01.2003 r.
717 RPO-439771-II/03 z dnia 14.05.2003 r.

demoralizacji
poprawy

i

przestepczosci

bezpieczenstwa

jest

- 273 uspolecznienie dzialan policyjnych i wlaczenie w system podejmowanych
przedsiewziec placówek oswiatowo -wychowawczych. Problem ten jest
stale monitorowany przez Rzecznika, czego przykladem moze byc m.in.
zorganizowana w dniu 12 listopada 2003 r. w Biurze Rzecznika
konferencja, której tematem byla poprawa stanu bezpieczenstwa dzieci i
mlodziezy szkolnej. Rzecznik biorac pod uwage koniecznosc stworzenia i
realizacji

programu

zapobiegajacego

zjawiskom

patologii,

których

ofiarami sa dzieci i mlodziez zwrócil sie do Prezesa Zarzadu Unii
Metropolii Polskich proponujac ze swojej strony gotowosc wspólpracy w
zakresie programowania poprawy stanu bezpieczenstwa na obszarach
metropolitarnych RP 718.
3. Rzecznik zwrócil sie do Komendanta Stolecznego Policji w
sprawie dotyczacej oddelegowania funkcjonariuszy pelniacych sluzbe na
terenie metra – do konwojowania oskarzonych. Wladze metra – jak podaja
media

–

sa

zaniepokojone

narastajaca

liczba

zgloszen

o

aktach

wandalizmu i popelnianiu przestepstw719. Komendant Stoleczny Policji
zapewnil Rzecznika, ze stan bezpieczenstwa w metrze nie ulegl
pogorszeniu, a nawet odnotowano zmniejszenie liczby stwierdzonych
przestepstw oraz wzrost efektywnosci sluzby prewencyjnej.
4. Rzecznik wystapil do Komendanta Glównego Policji w sprawie
efektywnosci monitorowania ulic przy pomocy kamer policyjnych.
Impulsem

do

tego

wystapienia

stalo

sie

pobicie

przypadkowego

przechodnia na ulicy Piotrkowskiej w Lodzi, na terenie monitorowanym
przy pomocy kamer policyjnych. W swoim wystapieniu Rzecznik zwrócil
sie do Komendanta Glównego Policji o udzielenie informacji, czy
problem efektywnosci dzialania monitoringu, a zwlaszcza jego wplywu na
poprawe bezpieczenstwa w miastach, byl przedmiotem oceny Komendy
Glównej Policji i ewentualnie, jakie w zwiazku z tym podjeto srodki
zaradcze 720.

Pierwszy

Zastepca

Komendanta

Glównego

Policji

w

odpowiedzi z dnia 4 wrzesnia 2003 r. poinformowal, ze objal osobistym
nadzorem sprawe dotyczaca pobicia przechodnia (w dniu 16 grudnia
2003 r. zapadl wyrok skazujacy sprawców pobicia na kary pozbawienia
718 RPO- R-072-34/03
719 RPO-443301-II/03 z dnia 16.06.2003 r.
720 RPO-443836-II/03 z dnia 30.07.2003 r.
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Policji planuje rozpocze cie badan efektywnosci dzialania monitoringu w
aspekcie poprawy bezpieczenstwa w miastach. Ze statystyk policyjnych
wynika, ze w miastach gdzie dziala monitoring wizyjny istotnie spadla
liczba zdarzen przestepczych. Problem ten znajduje sie w stalym
zainteresowaniu Rzecznika, który ponownie zwróci sie do Komendanta
Glównego Policji o udzielenie informacji o wynikach badan efektywnosci
dzialania monitoringu wizyjnego.
5. Rzecznik wystapil do Komendanta Stolecznego Policji w sprawie
dzialan

Policji

majacych

na

celu

zmniejszenie

liczby

kradziezy

samochodów na terenie Warszawy 721. W ocenie Rzecznika inicjowanie
przez Policje tzw. samopomocy obywatelskiej jest ze wszechmiar
pozadane, jednak ta forma zapobiegania przestepczosci nie moze
zastepowac profesjonalnego dzialania ze strony Policji. Komendant
Stoleczny Policji poinformowal, ze w 2002 r. zostal powolany Wydzial do
walki z przestepczoscia samochodowa KSP. Juz w pierwszym roku
funkcjonowania

Wydzialu

odnotowano

znaczny

spadek

dynamiki

kradziezy samochodów. Mimo odnotowania spadku liczby kradziezy
Kierownictwo KS nadal traktuje ten wynik jako niezadowalajacy i
dzialania prewencyjne oraz operacyjne beda kontynuowane.
6. W zwiazku z coraz liczniejszymi w ostatnich latach przypadkami
zaginiec osób, zarówno malych dzieci, jak i nastolatków oraz osób
starszych, Rzecznik wystapil do Komendanta Glównego Policji o
udzielenie informacji odnosnie prawidlowosci funkcjonowania organów
Policji w tej materii oraz szybkosci podejmowanych dzialan i ich
skutecznosci722.

Z

udzielonej

odpowiedzi

wynika,

ze

w

2002

r.

skutecznosc policyjnych dzialan poszukiwawczych wyniosla 82,1%.
Zakonczenie poszukiwan osób zaginionych nastepowalo najczesciej ze
wzgledu na: powrót zaginionego do miejsca zamieszkania, ustalenie
miejsca pobytu lub zatrzymanie przez Policje oraz odnalezienie jego
zwlok. Ponad 75% osób zaginionych odnajduje sie w ciagu 14 dni od dnia
zgloszenia zaginiecia. Poszukiwania osób zwykle nie trwaja dluzej niz

721 RPO-448569-II/03 z dnia 25.08.2003 r.
722 RPO-449052-II/03 z dnia 14.10.2003 r.
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dluzej niz 10 lat sa jednostkowe. Z udzielonej odpowiedzi wynika
ponadto, iz Policja przywiazuje duza wage do poszukiwan osób, które ze
wzgledu na wiek lub stan zdrowia moga stac ofiarami przestepstw.
Problemy zwiazane z zaginieciami osób sa w stalym zainteres owaniu
Rzecznika (m.in. Rzecznik wspólpracuje z organizacjami pozarzadowymi,
np. z Fundacja „Itaka”).
7. Jak wynika z informacji mediów, nastapil niepokojacy wzrost
przestepczosci

w

podwarszawskiej

Magdalence

i

okolicznych

miejscowosciach, przy jednoczesnym braku skutecznych dzialan ze strony
Policji. Wzrost poczucia zagrozenia sklonil obywateli do zorganizowania
wlasnych patroli. Zdaniem Rzecznika taka inicjatywa ma z pewnoscia
pozytywne aspekty, to jednak nieuczestniczenie w nich policjantów moze
doprowadzic do tragicznych w skutkach zdarzen. Problem ten stal sie
przedmiotem

wystapienia

Rzecznika

do

Komendanta

Stolecznego

Policji723. W odpowiedzi z dnia 9 stycznia 2004 r. Komendant Stoleczny
Policji przedstawil Rzecznikowi dane dotyczace skali przestepczosci w
Magdalence. Z danych tych wynika, ze nastapil nieznaczny wzrost
niektórych kategorii przestepstw w 2003 r. w stosunku do roku 2002. W
zwiazku z tym Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie odbyl szereg
spotkan z wladzami samorzadowymi omawiajac stan be zpieczenstwa. Ich
efektem

bylo

skierowanie

wiekszej

ilosci

policjantów

sluzby

prewencyjnej, ruchu drogowego oraz pionu kryminalnego do realizacji
zadan na wskazanych obszarach zagrozonych. O patrolach obywatelskich
zorganizowanych przez mieszkanców Magdalenki Komenda Powiatowa
Policji w Piasecznie nie byla informowana. Niemniej jednak problem ten
zostanie podjety przez kierownictwo miejscowej jednostki Policji.
8. Rzecznik, majac na uwadze skargi wplywajace do Biura
dotyczace m. in. sposobu dzialania powszechnego numeru ratunkowego
112, zwrócil sie do Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji o
udzielenie informacji na jakich zasadach w chwili obecnej dziala ten
numer alarmowy 724.

723 RPO-455890-II/03 z dnia 8.12.2003 r.
724 RPO-447446-II/03.

- 276 9. Rzecznik Praw Obywatelskich kontynuowal dzialania podjete
jeszcze w 2002 r. w celu wyjasnienia, czy podjete przez funkcjonariuszy
Policji interwencje – z uzyciem srodków przymusu bezposredniego –
wobec osób uczestniczacych w akcjach protestacyjnych majacych na celu
obrone praw pracowniczych w zwiazku z likwidacja zakladu pr acy lub
niewyplacaniem

wynagrodzen

pracownikom

byly

zgodne

z

obowiazujacym w tej materii prawem. Rzecznik ponownie zwrócil sie do
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z prosba o zbadanie
zasadnosci i legalnosci dzialan funkcjonariuszy Policji i pracowników
firmy ochroniarskiej podjetych wobec osób protestujacych w Fabryce
Kabli w Ozarowie 725. W odpowiedzi z dnia 29 stycznia 2003 r. Minister
wyrazil poglad, ze czynnosci wykonywane przez pracowników ochrony
(lacznie ze stosowaniem srodków przymusu bezposredniego) byly zgodne
z przepisami ustawy o ochronie osób i mienia, a w konflikcie ozarowskim
Policja nie bronila interesów wlasciciela zakladu, lecz dzialala w
granicach danych jej przez ustawy uprawnien. Ponadto jak wynika z
powyzszej informacji w sprawi e tej prowadzone jest postepowanie
przygotowawcze przez Prokurature Rejonowa w Pruszkowie. W 2003 r.
Rzecznik systematycznie zwracal sie do Prokuratora Rejonowego w
Pruszkowie o kolejne informacje o biegu powyzszego postepowania. Jak
wynika z ostatniej informacji, która wplynela do Rzecznika w dniu 14
pazdziernika 2003 r. postepowanie w tej sprawie nie zostalo jeszcze
zakonczone. Sprawa pozostaje w stalym zainteresowaniu Rzecznika.
Rzecznik kontynuowal takze dzialania podjete w 2002 r. w sprawie uzycia
srodków przymusu bezposredniego przez funkcjonariuszy Policji w czasie
manifestacji pracowników szpitala im. Rydygiera we Wroclawiu. Miedzy
innymi monitorowal bieg postepowania przygotowawczego prowadzonego
przez

prokurature

w

sprawie

przekroczenia

uprawnien

przez

funkcjonariuszy Policji. Sledztwo w tej sprawie zostalo umorzone wobec
nie popelnienia przestepstwa 726.
W 2003 r. Rzecznik zwrócil sie do Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie interwencji funkcjonariuszy Policji podczas

725 RPO-424604-II/02 z dnia 14.01.2003 r.
726 RPO-423788-II/02

- 277 protestu rolników. W trakcie podjetych dzialan w miejscowosci Cienia w
dniu

12

lutego

2003

r.

policjanci

uzyli

srodków

przymusu

bezposredniego, w tym broni gladkolufowej, w wyniku czego jeden z
protestujacych

stracil

oko 727.

Minister

Spraw

Wewnetrznych

i

Administracji poinformowal Rzecznika, ze w protescie rolniczym bralo
udzial okolo 800 osób. Zgromadzeni nie poddawali sie poleceniom i
apelom kierowanym przez policjantów wzywajacych do zachowania
spokoju i rozejscia sie, nie odniosly skutku równiez ostrzezenia o
mozliwosci uzycia srodków przymusu bezposredniego. Jak wynika z
tresci informacji w zwiazku z narastajaca agresja protestujacych i
zagrozeniem zycia oraz zdrowia funkcjonariuszy Policji zostal wydany
rozkaz uzycia broni gladkolufowej, w wyniku czego 8 osób doznalo
obr azen ciala, w tym jedna osoba stracila oko. Poszkodowanych bylo
takze 5 policjantów bioracych udzial w starciu. Przebieg tych zdarzen byl
wyjasniany przez Prokurature Rejonowa w Kaliszu. W zwiazku z
powyzszym Rzecznik zwrócil sie do Prokuratora Rejonowego w Kaliszu o
udzielenie informacji o stanie postepowan dotyczacych tych zajsc. Jak
wynika z nadeslanych informacji sledztwo w sprawie czynnej napasci na
funkcjonariuszy Policji zostalo umorzone wobec niewykrycia sprawców
przestepstwa. Postepowanie dotyczace przekroczenia uprawnien przez
Wielkopolskiego Komendanta Policji w Poznaniu poprzez wydanie
upowaznienia

do

podjecia

decyzji

o

uzyciu

srodków

przymusu

bezposredniego w postaci m. in. pocisków niepenetracyjnych zostalo
umorzone wobec braku znamion czynu za bronionego, a w sprawie
nieumyslnego

spowodowania

uszkodzenia

ciala

u

jednego

z

demonstrantów (utrata oka) – wobec niewykrycia sprawcy przestepstwa.
Rozstrzygniecia te staly sie juz prawomocne. Majac to na uwadze
Rzecznik zbada akta sprawy, dotyczace przekroczenia uprawnien przez
funkcjonariuszy Policji i nieumyslnego spowodowania uszkodzenia ciala
(utrata oka) u jednego z demonstrantów.
10. Rzecznik zwrócil sie do Prokuratora Krajowego o udzielenie
informacji

o

ustaleniach

poczynionych

w

postepowaniu

przygotowawczym w sprawie akcji Policji przeprowadzonej w nocy z 5 na
727 RPO-432175-II/03 z dnia 17.02.2003 r.

- 278 6 marca 2003 r. w Magdalence oraz do Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji o poinformowanie o dotychczasowych ustaleniach i
podjetych decyzjach w tej sprawie w zwiazku z przedlozeniem raportu
Komisji powolanej do zbadania prawidlowosci tej akcji policyjnej728. W
odpowiedzi z dnia 16 kwietnia 2003 r. Minister Spraw Wewnetrznych i
Administracji poinformowal Rzecznika, ze Komisja, biorac pod uwage
ustalenia dokonane w ramach czynnosci wyjasniajacych wnioskowala do
Komendanta Glównego Policji m.in. o:
− wyróznienie policjantów bioracych udzial w dzialaniach szturmowych
oraz w akcji ratowniczej,
− wydanie

przez

Komendanta

Glównego

Policji

przepisów

zapewniajacych opieke medyczna podczas szkolenia i ratownictwo
medyczne

w

czasie

dzialan

bojowych

pododdzialów

antyterrorystycznych,
− przygotowanie przez Komendanta Glównego Policji i przedlozenie
Ministrowi

Spraw

Wewnetrznych

i

Administracji

projektów

uregulowan prawnych dotyczacych przypadków i zasad uzycia broni
palnej

przez

snajpera,

zastosowania

przez

pododdzialy

antyterrorystyczne granatników typu wojskowego oraz materialów
wybuchowych przy wejsciach do obiektów i pomieszczen,
− spowodowania przeprowadzenia przez komendantów wojewódzkich
Policji

i

Dyrektora

CBS

KGP

przegladu

pododdzialów

antyterrorystycznych pod katem zgodnosci z normami sprzetu m. in.
techniki policyjnej,
− spowodowanie

scislego

przestrzegania

przepisów

zawartych

w

zarzadzeniu Komendanta Glównego Policji w sprawie metod i form
dzialania pododdzialów antyterrorystycznych oraz komórek minersko
– pirotechnicznych,
− wszczecie

postepowan

dyscyplinarnych

wobec

wskazanych

funkcjonariuszy Policji.
Wszystkie zalecenia zostaly przyjete przez Komendanta Glównego
Policji. Natomiast z informacji nadeslanej z prokuratury wynika, ze
postepowanie w sprawie m.in. niedopelnienia obowiazków sluzbowych
728 RPO-435415-II/03 z dnia 18.03.2003 r.

- 279 przez funkcjonariuszy Policji odpowiedzialnych za przeprowadzenie akcji
w Magdalence toczy sie w Prokuraturze Okregowej w Ostrolece.
Przewidywany termin zakoncze nia tego sledztwa zostal wyznaczony na
styczen 2004 r.
11. Rzecznik Praw Obywatelskich analizujac skargi obywateli
wplywajace do jego Biura zwrócil uwage na stawiane w nich zarzuty pod
adresem organów Policji, wskazujace m.in. na nieprawidlowosci przy
realizacji tzw. czynnosci poszukiwawczych w zwiazku z wydaniem listu
gonczego. Przykladem tego typu uchybien moze byc sprawa 729, w której
funkcjonariusze

Policji

blednie

poinformowali

sad

o

rzekomym

ukrywaniu sie oskarzonego (osoby niekaranej, cieszacej sie dobra opinia i
stojacej pod zarzutem nieumyslnego paserstwa – zakupu uzywanego i
uszkodzonego piecyka gazowego od syna pokrzywdzonej za kwote 40 zl)
przed wymiarem sprawiedliwosci, co spowodowalo w konsekwencji jego
osadzenie w areszcie sledczym na podstawie wydanego listu gonczego.
Odpowiadajac na wystapienie Rzecznika Komendant Glówny Policji
wyjasnil,

ze

sprawa

zostala

szczególowo

zbadana,

a

wobec

funkcjonariuszy winnych zaniedban sluzbowych wyciagnieto stosowne
konsekwencje,

a

zasygnalizowane

uwzglednione

w

procesie

informacje

dotyczace

przez

szkolenia

ustalenia

Rzeczni ka

Policji.

miejsca

uwagi

Zdaniem
pobytu

zostaly

Rzecznika
oskarzonego

(podejrzanego) powinny zawierac w szczególnosci: 1) daty i godziny
sprawdzen w miejscu zamieszkania, 2) dane uzyskane z rozmów z
sasiadami i dozorca, 3) ustalenia poczynione w miejscu pracy. Na tle
przedstawionej sprawy nasuwa sie wniosek, ze dopiero po wyczerpaniu
wszystkich mozliwosci mozna uznac, ze miejsce pobytu danej osoby jest
nieznane, co moze narazic obywatela na powazne konsekwencje prawne
(np. pozbawienie wolnosci).
12. W publikacjach prasowych opisano nowe okolicznosci zwiazane
z tzw. „afera dializowa” majaca miec miejsce w szpitalu im. Kopernika w
Lodzi, która to sprawa m.in. w wyniku dzialan Policji zostala naglosniona
przez media w sierpniu 2003 roku. Jak podaja Autorzy publikacji
funkcjonariusze Policji prowadzacy postepowanie w sprawie zakupu przez
729 RPO-448113-II/03 z dnia 26.09.2003 r.

- 280 lódzki szpital plynów do dializ, dopuscili sie licznych uchybien
procesowych

zwiazanych

przede

wszystkim

z

niewystarczajacym

sprawdzeniem uzyskanych informacji o charakterze operacyjnym. W
zwiazku z powyzszym Rzecznik zwrócil sie do Komendanta Glównego
Policji o wyjasnienie tych zarzutów730. W odpowiedzi udzielonej
Rzecznikowi w dniu 4 grudnia 2003 r. Komendant Glówn y Policji
stwierdzil, iz materialy zgromadzone przez Policje uzasadnialy wszczecie
sledztwa i przedstawienie zarzutów podejrzanym; Prokuratura Okregowa
w Lodzi, po przeanalizowaniu akt sprawy, nie stwierdzila bezprawnego
dzialania

Policji;

z

uwagi

na

duze

zainteresowanie

medialne –

postepowanie przygotowawcze zostalo objete nadzorem szczególnym
przez Wydzial Dochodzeniowo – Sledczy Komendy Wojewódzkiej Policji
w Lodzi. Sprawa ta pozostaje nadal w zainteresowaniu Rzecznika, który
zwróci sie w najblizszym czasie do Prokuratora Okregowego w Lodzi o
udzielenie informacji o jej aktualnym stanie.
13. W zainteresowaniu Rzecznika znalazly sie równiez zakrojone na
szeroka skale dzialania Policji, zmierzajace do wykrycia sprawców
dystrybucji nielegalnych programów ko mputerowych, polegajace miedzy
innymi na przeszukiwaniu mieszkan nabywców tych programów. W
zwiazku z powyzszym Rzecznik zwrócil sie do Prokuratora Krajowego o
ocene zasadnosci dzialan podejmowanych w tych sprawach, a w
szczególnosci, czy czynnosci wykonywane przez funkcjonariuszy Policji
zostaly usankcjonowane decyzjami organów prokuratury. W tej sprawie
Rzecznik wystapil równiez do Komendanta Glównego Policji z prosba o
polecenie zbadania zasadnosci i legalnosci dzialan policjantów731. Z
informacji Pierwsze go Zastepcy Komendanta Glównego Policji wynika,
ze dzialania Policji byly w pelni uzasadnione i legalne oraz zmierzaly do
wykrycia sprawców dystrybucji nielegalnych programów komputerowych,
plików muzycznych i filmów. Wybór tych osób, u których dokonywano
przeszukania,

wynikal

ze

zgromadzonego

materialu

dowodowego.

Wszelkie czynnosci w tych sprawach Policja wykonywala na zlecenie
Prokuratury,

dzialajac

na

podstawie

730 RPO-453350-II/03 z dnia 5.11.2003 r.
731 RPO-457113-II/03 z dnia 5.12.2003 r.

postanowien

o

dokonaniu

- 281 przeszukania

wystawionych

przez

prokuratora

nadzorujacego

postepowani e przygotowawcze. W swojej odpowiedzi z dnia 21 stycznia
2004 r. Prokurator Krajowy wskazal, iz w przewazajacej czesci
przypadków funkcjonariusze dzialali na podstawie wydanych przez
prokuratorów postanowien o przeszukaniu pomieszczen, a tylko w kilku z
wlasnej inicjatywy (dotyczylo to zazwyczaj sytuacji nie cierpiacych
zwloki, kiedy nie bylo mozliwosci uzyskania zgody prokuratora, a
przeszukanie

nalezalo

przeprowadzic

natychmiast,

co

znajduje

odzwierciedlenie w art. 220 § 3 Kpk). W ocenie Prokuratora Krajo wego
wszystkie przeszukania byly zasadne, prawidlowe i zostaly zatwierdzone
przez nadzorujacych sprawy prokuratorów.
14. Rzecznik

podjal

równiez

dzialania

w

sprawie

silowego

wyrzucenia lokatorki z wynajmowanego przez nia mieszkania przez
wlasciciela

tej

nieruchomosci.

Wezwani

na

miejsce

zdarzenia

funkcjonariusze Policji – wedlug relacji mediów – nie podjeli zadnych
dzialan, argumentujac, iz nie maja stosownych ku temu uprawnien, a
dyzurny

komisariatu

mial

odmówic

przyjecia

zawiadomienia

o

popelnieniu przestepstwa 732. W dniu 6 pazdziernika 2003 r. Rzecznik
otrzymal stanowisko zajete w tej sprawie przez Komendanta Stolecznego
Policji.

Wynika

z

niego,

iz

wiekszosc

zarzutów

stawianych

funkcjonariuszom Policji przez media nie potwierdzila sie. Otóz w
obecnosci policjantów nie doszlo do naruszenia prawa (po przybyciu na
miejsce zdarzenia zapoznali sie z relacja obu stron i udzielili im
stosownych wyjasnien, a lokatorka mieszkania nie zostala wyrzucona z
niego sila przez wlasciciela w obecnosci funkcjonariuszy Policj i).
Natomiast stwierdzono w tej sprawie nieprawidlowa postawe dyzurnego
Komendy Rejonowej Policji, który na podstawie telefonicznych relacji
stron konfliktu, bedac nieswiadomym zaistnialych w umowie najmu wad
prawnych oraz nie posiadajac dostatecznej wiedzy z zakresu prawa
lokalowego wykroczyl poza ustawowe granice dzialania Policji i
opowiedzial sie po stronie wlasciciela lokalu, bezzasadnie dajac mu w ten
sposób przyzwolenie na usuniecie lokatorki z wynajmowanego przez nia
mieszkania.

Stwierdzone

w

powyzs zej

732 RPO-448568-II/03 z dnia 28.08.2003 r.
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beda

- 282 wykorzystane w cyklu szkolen sluzb dyzurnych wszystkich stolecznych
jednostek policji.
15. W zwiazku z doniesieniami mediów o toczacych sie w
Ministerstwie

Spraw

Wewnetrznych

i

Administracji

pracach

legislacyjnych, zmierzajacyc h do wydania przepisów, umozliwiajacych
Policji prowadzenie pracy operacyjnej z nieletnimi, Rzecznik zwrócil sie
w tej sprawie do Dyrektora Departamentu Prawnego MSWiA o
poinformowanie o stanie zaawansowania tych prac oraz – w miare
mozliwosci – nadeslanie kopii projektowanych przepisów733. Zastepca
Dyrektora Departamentu Prawnego MSWiA poinformowal Rzecznika, ze
w programie poprawy bezpieczenstwa obywateli „Bezpieczna Polska”
wskazano na potrzebe dokonania nowelizacji obowiazujacych przepisów,
która pozwolilaby na przyznanie Policji uprawnien do znacznie szerszego
prowadzenia – pod szczególnym nadzorem – prostych form pracy
operacyjnej z nieletnimi. Wykluczono jednak jednoznacznie taki kierunek
zmian, które umozliwialyby pozyskiwanie agentów sposród nieletnich. W
dniu 13 stycznia 2004 r. Rzecznik zostal poinformowany o tym, ze
ostatecznie nie powstal projekt przepisów regulujacych powyzsza materie.
Zdaniem Rzecznika umozliwienie Policji pracy operacyjnej z nieletnimi
jest wysoce kontrowersyjne i mogloby doprowadzic do szeregu naduzyc, a
rozszerzenie uprawnien Policji w tej kwestii nie spowodowaloby poprawy
stanu bezpieczenstwa. Dlatego tez z zadowoleniem nalezy przyjac fakt, ze
prace legislacyjne nie doprowadzily do powstania takiego projektu.
16. Na poczucie bezpieczenstwa obywateli i na ich zaufanie do
organów panstwa duzy wplyw ma szybkie i skuteczne reagowanie przez
Policje na sygnaly o popelnianiu czynów zabronionych oraz zagrozeniu
przestepczoscia. Osoby zglaszajace sie do Policji nie moga byc z tego
tytulu narazone na odwet ze strony sprawców przestepstw. Maja one
prawo oczekiwac ze strony Policji skutecznej ochrony. Wplywajace do
Rzecznika skargi wskazuja na wiele nieprawidlowosci w tym wzgledzie.
Za najbardziej jaskrawy przyklad tego typu nieprawidlowego reagowania
Policji na sygnaly obywateli moze posluzyc sprawa mieszkanca Krakowa,
który od dluzszego czasu próbowal bezskutecznie zainteresowac organy
733 RPO-428868-II/03 z dnia 20.01.2003 r.

- 283 scigania skladanymi przez siebie zawiadomieniami o popelnieniu szeregu
przestepstw na jego szkode i mieszkanców budynku, którego jest
lokatorem. W odwecie za podejmowane dzialania zniszczono mu
samochód, a takze pod jego adresem byly kierowane grozby. W sprawie
tej Rzecznik zwrócil sie do Komendanta Wojewódzkiego Policji w
Krakowie z prosba o ustosunkowanie sie do stawianych przez media i
samego zainteresowanego zarzutów w stosunku do funkcjonariuszy
Policji734. Odpowiadajac na pismo Rzecznika Komendant Wojewódzki
Policji

wskazal,

ze

zasadnosc

decyzji

merytorycznych

i

dzialan

procesowych podejmowanych w tym zakresie przez krakowska Policje
zostala zweryfikowana m.in. przez prokurature. Ponadto uznano, ze
istotnie

czesc

przewleklosc

prowadzonych
i

brak

spraw

dociekliwosci.

cechowala

powierzchownosc,

Uwzgledniajac

wage

i

ilosc

stwierdzonych nieprawidlowosci zobowi azano Komendanta Miejskiego
Policji do wyciagniecia konsekwencji sluzbowych wobec funkcjonariuszy
Policji

winnych

Wojewódzki

powstalych

poinformowal

uchybien

nadto

i

zaniedban.

Rzecznika,

ze

w

zintensyfikowano prace o charakterze oper acyjno –

Komendant
tej

sprawie

wykrywczym.

Problem ten jest w stalym zainteresowaniu Rzecznika i bedzie on
podejmowal dalsze dzialania w tej materii. Miedzy innymi Rzecznik
zwrócil sie w tej sprawie o wyjasnienia do krakowskiej prokuratury.

18. Ochrona praw pokrzywdzonych w postepowaniu karnym
W newralgicznym z punktu widzenia ochrony praw obywateli
obszarze prawa karnego Rzecznik dostrzega koniecznosc pilnego podjecia
dzialan zmierzajacych do wzmocnienia pozycji osób pokrzywdzonych.
1. Rzecznik

Praw

Obywatelskich

zwrócil

sie

do

Ministra

Sprawiedliwosci – Prokuratora Generalnego w sprawie ponoszenia
kosztów obdukcji lekarskich przez osoby pokrzywdzone w wyniku
przestepstwa 735. Otóz prokuratorzy zadaja od osób pokrzywdzonych
wyników obdukcji lekarskich dla celów dowodowych. Pokrzywdzeni nie

734 RPO-449058-II/03.
735 RPO-429383-II/03 z dnia 6.02.2003 r.

- 284 sa w stanie poniesc wysokich kosztów obdukcji, a tym samym dostarczyc
organom scigania dowodu niezbednego do wszczecia postepowania
przygotowawczego. Prowadzi to w efekcie do niezgodnej z zasada
legalizmu rezygnacji z wszczecia postepowania o przestepstwo objete
ustawowym obowiazkiem scigania. W odpowiedzi z dnia 27 lutego
2003 r. Prokurator Krajowy uznal za nieprawidlowa praktyke zadania
przez prokuratorów od osób pokrzywdzonych tzw. obdukcji lekarskich, tj.
orzeczen lekarskich stwierdzajacych charakter i stopien doznanych
obrazen ciala. Jednak odnoszac sie do problemu ponoszenia przez
pokrzywdzonych kosztów zaswiadczen lekarskich w oparciu o które
wydawana

jest

na

zlecenie

prokuratora

opinia

sadowo -lekarska,

Prokurator Krajowy wyrazil poglad, ze zaswiadczenia lekarskie, które z
punktu widzenia karno -procesowego nigdy nie moga zastapic wymaganej
opinii lekarza bieglego, nie moga byc finansowane w ramach wydatków
Skarbu Panstwa z tytulu kosztów procesu. W kolejnym wystapieniu
skierowanym do Prokuratora Krajowego w tej sprawie Rzecznik wskazal,
ze powyzsza odpowiedz nie rozwiewa jego watpliwosci zwiazanych z tym
problemem736.

Organ

procesowy

nie

moze

bowiem

uzalezniac

stwierdzenia spelnienia przeslanki ustawowej do wszczecia postepowania
od faktu dostarczenia przez ofiare tego typu zaswiadczenia lekarskiego.
Osoby objete ubezpieczeniem zdrowotnym teoretycznie moga w ramach
zwyklej wizyty lekarskiej poprosic o kserokopie ze swojej karty. Zapis
dostrzezonych przez lekarza obrazen moze byc brany pod uwage jako
dowód w sprawie. Zapisem takim nie beda jednak dysponowac ofiary
przestepstw, które nie sa objete ubezpieczeniem zdrowotnym i nie maja
srodków na oplacenie takiej wizyty lekarskiej. W ocenie Rzecznika taka
praktyka nie moze byc uznana za wlasciwa. Prokurator Krajowy co do
zasady podziela poglad, iz organ procesowy nie moze uzalezniac
wszczecia postepowania od dostarczenia przez osobe pokrzywdzona, która
doznala w wyniku przestepstwa obrazen ciala, zaswiadczenia lekarskiego
zawierajacego opis stwierdzonych obrazen. Prokurator Krajowy wskazal
ponadto, ze w przypadku osób nieobjetych ubezpieczeniem zdrowotnym,
gdy zachodzi potrzeba udokumentowania odniesionych obrazen ciala, a
736 RPO-429383-II/03 z dnia 28.05.2003 r.
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utrwalonych dokumentacja fotograficzna, prokurator winien w takiej
sytuacji skierowac pokrzywdzonego na badanie lekarskie, a gdy sa
podstawy do wszczecia postepowania z urzedu – zlecic bieglemu wydanie
opinii co do stopnia uszkodzenia ciala. Zawieranie niekiedy miedzy
konkretnym organem procesowym a pobliska placówka sluzby zdrowia
umów o bezplatne wykonywanie tzw. obdukcji, moze jednak miec
charakter wylacznie lokalny, bowiem brak jest podstawy prawnej do
narzucenia sluzbie zdrowia powszechnej praktyki tego rodzaju.
2. Rzecznik wystapil równiez do Ministra Sprawiedliwosci –
Prokuratora Generalnego 737 w sprawie pobierania zbyt wysokich oplat
kancelaryjnych za kserokopie i odpisy dokumentów z akt sprawy. W
wystapieniu

tym

Rzecznik

postulowal

obnizenie

kwot

oplat

kancelaryjnych oraz podjecie dzialan zmierzajacych do zmiany praktyki
nieprawidlowego stosowania w niektórych sadach przepisów, dotyczacych
wydawania kserokopii i uwierzytelnionych odpisów dokumentów z akt
sprawy.

Podsekretarz

Stanu

w

Ministerstwie

Sprawiedliwosci

w

odpowiedzi z dnia 17 marca 2003 r. poinformowal Rzecznika, ze ustawa z
dnia 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks postepowania
karnego, ustawy o swiadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji
niejawnych 738, która weszla w zycie z dniem l lipca 2003 r., przewiduje
pozadane zmiany w obrebie art. 156 Kpk. Konkretnie, rozszerza krag osób
uprawnionych do przegladania akt i sporzadzania z nich odpisów o
podmiot okreslony w art. 416 Kpk oraz daje wszystkim uprawnionym
mozliwosc

wnioskowania

o

wydanie,

na

ich

koszt,

kserokopii

dokumentów z akt sprawy. Ponadto, w dodanym § 6 art. 156 Kpk
upowaznia sie Ministra Sprawiedliwosci do okreslenia, w drodze
rozporzadzenia,

wysokosci

oplaty

za

wydanie

kserokopii

oraz

uwierzytelnionych odpisów, z uwzglednieniem kosztów wykonania
kserokopii. Tak ustalone oplaty uwzgledniaja bowiem rzeczywiste koszty
czynnosci, od których maja byc pobierane i koresponduja z oplatami
kancelaryjnymi za podobne czynnosci w sprawach cywilnych. Nawiazujac

737 RPO-429461-II/03 z dnia 14.02.2003 r.
738 Dz.U. Nr 17, poz. 155
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odpowiedzi Rzecznik stwierdzil, ze zapisy dotyczace wysokosci oplat
kancelaryjnych w sprawach cywilnych koliduja z art. 6 ust. 1 Konwencji o
Ochronie Praw Czlowieka i Podstawowych Wolnosci gwarantujacym
prawo

do

sadu.

Rozwazenia

wymaga

weryfikacja

kosztów

administracyjnych wiazacych sie z wydaniem stronie postepowania lub
innemu uczestnikowi postepowania karnego odpisu decyzji procesowej
badz innego dokumentu z akt. Rzecznik postuluje wprowadzenie w
prokuraturach i sadach powszechnie dostepnej informacji o róznicach w
kosztach odpisu i kopii strony akt sprawy, a takze kiedy dla podjecia
czynnosci procesowej wymagany jest odpis dokumentu. Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwosci w odpowiedzi z dnia 1 lipca
2003 r. nie podzielil pogladu Rzecznika, by przepisy w zakresie
wysokosci omawianych oplat kolidowaly z art. 6 ust. 1 Konwencji o
Ochronie Praw Czlowieka i Podstawowych Wolnosci oraz mogly
powodowac rezygnacje przez osoby pokrzywdzone przestepstwem z
aktywnego uczest nictwa w procesie i dochodzeniu swoich praw przed
sadem. Zgodnie z sugestia Rzecznika polecono jednak wprowadzic w
sadach i w prokuraturach czytelna i dostepna informacje o róznicach w
kosztach miedzy uwierzytelnionym odpisem a kserokopia dokumentu z
akt sprawy.
3. W zwiazku z nowelizacja Kodeksu postepowania karnego,
powodujaca koniecznosc dokonania zmian druku zalacznika do protokolu
przesluchania pokrzywdzonego, tzw. „Pouczenia pokrzywdzonego o
podstawowych uprawnieniach i obowiazkach”, Rzecznik zwrócil sie do
Komendanta Glównego Policji o poinformowanie o ewentualnych
dzialaniach,

majacych

na

celu

aktualizacje

tresci

pouczenia.

W

szczególnosci Rzecznik jest zainteresowany, czy w pouczeniu zostala
zamieszczona dokladna, bardziej obszerna niz dotychczas, informacja o
instytucji mediacji – lub jest projektowany taki zapis. Zdaniem Rzecznika,
wydaje

sie

nieodzowne,

aby

dokument

ten

wskazywal

prawa

pokrzywdzonych w sposób opisowy z zachowaniem powolania podstawy
prawnej, ale bez przytaczania expressis verbis tresci poszczególnych
739 RPO-429461-II/03 z dnia 28.05.2003 r.
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informacji Zastepcy Komendanta Glównego Policji przekazane przez
Rzecznika uwagi i propozycje zostana wykorzystane przy opracowywaniu
wzorów druków procesowych 740.
4. Analiza kierowanych do Rzecznika spraw, a takze sygnaly
plynace od organizacji pozarzadowych, takich jak Niebieska Linia,
Centrum Praw Kobiet, Fundacja „Pomoc kobietom i dzieciom", wskazuja
na niekorzystna dla pokrzywdzonych praktyke procesowa polegajaca na
umarzaniu postepowan w sprawach z art. 207 Kk (znecanie sie fizyczne i
psychiczne nad czlonkiem rodziny), w nastepstwie wyodrebnienia
zarzutów kwalifikowanych jako czyny scigane z oskarzenia prywatnego,
badz tez uznanych za noszace cechy znikomej spolecznej szkodliwosci ze
wzgledu na fakt rozpatrywania ich w oderwaniu od pozostalych
zachowan. Z informacji uzyskanych od samych pokrzywdzonych oraz od
wspomnianych organizacji pozarzadowych zajmujacych sie m.in. pomoca
ofiarom przestepstw wynika, ze czeste jest umarzanie spraw z art. 207 Kk
na prosbe pokrzywdzonych oraz ze wzgledu na odmowe skladania przez
nich zeznan, a takze uznawanie zeznan pokrzywdzonego za jedyny dowód
w sprawie, z pominieciem innych zródel dowodowych – np. protokolów
Niebieskich

Kart,

czy

tez

zeznan

podejmujacych

interwencje

funkcjonariuszy Policji. Nadto, podnoszony jest zarzut, ze organy scigania
nie traktuja informacji od pokrzywdzonych o zastraszaniu ich przez osoby
oskarzone o czyn z art. 207 Kk – jako zawiadomienia o przestepstwie z
art. 190 Kk (grozby karalne) i 245 Kk (zmuszanie swiadka). Problematyka
ta stala sie przedmiotem wystapienia Rzecznika skierowanego do Ministra
Sprawiedliwosci – Prokuratora Generalnego, w którym Rzecznik ponadto
zwrócil uwage na to, ze rzadko organy postepowania stosuja srodek
zapobiegawczy polegajacy na zakazie zblizania sie – w toku postepowania
karnego – przez podejrzanego (oskarzonego) do ofiary przestepstwa.
Rzecznik zwrócil sie o rozwazenie potrzeby podjecia inicjatywy
legislacyjnej w celu zmiany br zmienia art. 275 Kpk poprzez dodanie
zapisu

stanowiacego

expressis

verbis

o

mozliwosci

wydania

postanowienia w powyzszej materii, jak tez o czasowym opuszczeniu
740 RPO-446391-II/03 z dnia 22.07. i 9.09.2003 r.
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zamieszkania741. W odpowiedzi udzielonej dnia 4 grudnia 2003 r.
Prokurator Krajowy odniósl sie miedzy innymi do propozycji nowelizacji
art. 275 Kpk uznajac, ze przepis ten pozwala zobowiazac podejrzanego
(oskarzonego) w ramach dozoru Policji, aby nie zblizal sie on do
pokrzywdzonego lub okreslonego miejsca, a art. 253 § 1 Kpk daje
mozliwosc zmiany srodka zapobiegawczego na surowszy w razie
niezastosowania sie podejrzanego (oskarzonego) do orzeczonego przez
organ procesowy zakazu. Natomiast wyegzekwowanie wykonania zakazu
zblizania sie do pokrzywdzonego np. w sytuacji, gdy podejrzany
(oskarzony) jest wlascicielem lub glównym lokatorem zajmowanego
wspólnie z pokrzywdzonym mieszkania jest mozliwe wylacznie poprzez
wdrozenie postepowania o np. eksmisje.
5. W dniu 10 marca 2003 r. odbyla sie z inicjatywy Rzecznika,
druga czesc konferencji poswieconej przemocy w rodzinie zatytulowana
„Dzieci – ofiary przemocy w rodzinie”. Wspólorganizatorami byli
Rzecznik Praw Dziecka oraz Sejmowa Komisja ds. Dzieci i Mlodziezy.
Uczestnicy
eksperci

z

konferencji

(m.in.

sedziowie,

dziedziny

prawa

karnego,

prokuratorzy,
reprezentanci

policjanci,
organizacji

spolecznych) wystapili z propozycja wprowadzenia m.in. programu
monitorowania sytuacji zagrozenia dzieci w Polsce, co mogloby wplynac
na zahamowanie rosnacej fali przestepstw popelnianych na dzieciach.
Zarys tego programu zostal przedstawiony przez Rzecznika Prasowego
Glównego Urzedu Statystycznego. W tej sytuacji Rzecznik zwrócil sie do
Prezesa

Glównego

Urzedu

Statystycznego

o

poinformowanie

o

mozliwosci wprowadzenia tego programu jako elementu programu badan
GUS-u742. Wiceprezes Glównego Urzedu Statystycznego poinformowal
Rzecznika,

ze

badania

prowadzone

przez

GUS

nie

uwzgledniaja

wszystkich aspektów warunków zycia dzieci. Z uwagi na to rozwaza on
mozliwosc prowadzenia monitoringu warunków zycia i zagrozen dzieci w
ramach badan modulowych dotyczacych warunków zycia i poziomu

741 RPO-453872-II/03 z dnia 13.11.2003 r.
742 RPO-442491-II/03 z dnia 12.06.2003 r.
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po raz pierwszy bedzie mozliwe nie wczesniej niz w 2006 r.
6. W dniach 2-4 czerwca 2003 r. w Dublinie podczas konferencji
dotyczacej ofiar i swiadków przestepstw, przedstawiciele rzadów panstw
przygotowujacych sie do czlonkostwa w Unii Europejskiej, w tym
przedstawiciele polskiego Ministerstwa Sprawiedliwosci, pracowali nad
narodowymi planami dzialania organów i instytucji rzadowych oraz
dostosowaniem prawa krajów akcesyjnych do postanowien Decyzji
Ramowej Rady Unii Europejskiej z dnia 15 marca 2001 r. o pozycji ofiary
w

postepowaniu

Sprawiedliwosci

o

karnym.

Rzecznik

zajecie

stanowiska

zwrócil

sie

w

przedmiocie743. W

tym

do

Ministra

odpowiedzi z dnia 1 pazdziernika 2003 r. Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Sprawiedliwosci poinformowal Rzecznika m.in., ze do
dzialan ze strony Ministerstwa Sprawiedliwosci na rzecz ofiar przestepstw
mozna zaliczyc: 1) próby stworzenia ustawy o funduszu kompensacyjnym;
2) Polska Karte Praw Ofiary; 3) uznanie 22 lutego Dniem Ofiar
Przestepstw; 4) zeszloroczny Tydzien Ofiar Przestepstw; 5) konferencje i
szkolenia. Ponadto w powyzszym pismie wskazano, ze Ministerstwo
Sprawiedliwosci

wraz

z

Ogólnopolskim

Forum

na

Rzecz

Ofiar

Przestepstw opracowalo zalozenia do Krajowego Planu Dzialan na Rzecz
Ofiar Przestepstw.
7. Rzecznik wychodzac naprzeciw realizacji art. 4 Decyzji Ramowej
Rady Unii Europejskiej z dnia 15 marca 2001 r. o pozycji ofiary w
postepowaniu karnym zobowiazujacej panstwo do zapewnienia ofierze –
juz podczas pierwszego kontaktu – dostepu do waznych, z punktu
widzenia jej interesów, informacji dotyczacych m.in. organizacji i sluzb,
do których moze sie zwrócic o pomoc, rodzaju pomocy, która moze
uzyskac, zakresu i warunków dostepu ofiary do porad prawnych, pomocy
prawnej, i innego rodzaju poradnictwa, wystapil z inicjatywa zebrania
oraz upowszechnienia informacji o formach, a takze dostepnosc i szeroko
rozumianej pomocy dla ofiar przestepstw realizowanej w Polsce 744. W tym
celu zwrócil sie z pismem do wszystkich wojewodów, których odpowiedzi

743 RPO-445687-II/03 z dnia 16.07.2003 r.
744 RPO-442077-II/03 z dnia 28.05.2003 r.
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dostepnych dla ofiar przestepstw w Polsce . Ponadto Rzecznik aktywnie
dziala na rzecz stworzenia profesjonalnej sieci pomocy dla ofiar
przestepstw w ramach organizacji pozarzadowych745.
8. Juz w pazdzierniku 1999 r. Rzecznik zwrócil sie do Ministra
Sprawiedliwosci

–

Prokuratora

Generalnego

sygnalizujac

problem

potrzeby poprawy sytuacji osób pokrzywdzonych przestepstwem, a w
szczególnosci wnoszac o rozwazenie utworzenia panstwowego funduszu
kompensacyjnego,

z

którego,

w

okreslonych

sytuacjach,

ofiary

przestepstw moglyby otrzymywac stosowne zadoscuczynienie. Rzecznik
zwrócil wtedy, miedzy innymi, uwage na fakt, iz problematyka
zapewnienia

ochrony

niezbednych

praw

ofiarom

przestepstw

jest

przedmiotem uregulowan zawartych w: Deklaracji podstawowych zasad
sprawiedliwosci dla ofiar przestepstw i naduzyc wl adzy, uchwalonej przez
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 29 listopada
1985 r. (rezolucja Nr 40/34), Europejskiej Konwencji z 24 listopada
1983 r. o kompensacji dla ofiar przestepstw popelnionych z uzyciem
przemocy, a takze w zaleceniach Komitetu Ministrów Rady Europy: Nr
R(85)11 z 28 czerwca 1985 r w sprawie pozycji ofiary w ramach prawa i
procesu karnego oraz Nr R(87)21 z 17 wrzesnia 1987 r. w sprawie
pomocy ofiarom przestepstw i zapobiegania wiktymizacji. W odpowiedzi
z dnia 3 grudnia 1999 r. Minister zapewnil Rzecznika, iz podjeto prace
legislacyjne nad aktem prawnym tworzacym fundusz kompensacyjny.
Kolejne pisma informowaly o przebiegu prac legislacyjnych. Jednak
ostatnia informacja, dotyczaca omawianej kwestii, zawarta w pismie
Zastepcy Dyrektora Departamentu Legislacyjno -Prawnego z dnia 12 maja
2003 r. wzbudzila zaniepokojenie Rzecznika. Wynika z niej bowiem, iz
prace nad projektem ustawy o zasadach przyznawania kompensaty dla
ofiar przestepstw zostaly wstrzymane do czasu wypracowania nowej
koncepcji. Powodem wstrzymania prac byl sprzeciw Ministra Finansów i
Zakladu Ubezpieczen Spolecznych wobec rozwiazan zaproponowanych w
projekcie.

Minister

zaprzeczeniem

Finansów

przyjetego

745 RPO-446451-II/03.

ocenil

kierunku

ten
prac

projekt
Rzadu

jako
i

bedacy

Parlamentu,
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fundacji i niepowolywania nowych funduszy celowych. Negatywna opinia
projektu wynika takze z niemozliwosci wyliczenia skutków finansowych
projektowanych rozwiazan w zestawieniu z trudna sytuacja finansów
publicznych. Zaklad Ubezpieczen Spolecznych wyjasnil natomiast, iz
powolany

zostal

do

realizowania

zadan

z

zakresu

ubezpieczen

spolecznych wobec czego nie moze brac na siebie zadnych nowych
zobowiazan, których realizacja musialaby sie odbyc kosztem jego
podstawowych zadan. W ocenie Rzecznika istnieje pilna potrzeba
powstania odpowiednich regulacji w omawianym zakresie takze w Polsce
oraz ratyfikowania przez Polske wskazanej wyzej Konwencji. Powyzsza
kwestia stala sie przedmiotem kolejnego wystapienia Rzecznika do
Ministra Sprawiedliwosci – Prokuratora Generalnego 746. Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwosci w odpowiedzi na powyzsze
wystapienie przeslal kopie projektu ustawy o zasadach przyznawania
kompensaty dla ofiar przestepstw oraz uwagi zgloszone do tego projektu
w toku uzgodnien miedzyresortowych. W nastepstwie niemoznosci
uzgodnienia stanowisk projektowi ustawy nie nadano dalszego biegu w
toku prac legislacyjnych. Obecnie w Ministerstwie Sprawiedliwosci
trwaja prace nad zalozeniami nowego projektu ustawy dotyczacej
funduszu kompensacyjnego. Obecnie Rzecznik rozwaza koniecznosc
ponownego wystapienia w tej sprawie.
9. Rzecznik wystapil równiez do Ministra Sprawiedliwosci –
Prokuratora Generalnego w sprawie niewlasciwego gospodarowani a
srodkami pochodzacymi z nawiazek zasadzanych przez sady na rzecz
stowarzyszen zajmujacych sie pomoca ofiarom wypadków drogowych747.
W ocenie Rzecznika nieprawidlowosci w opisanym zakresie dowodza
potrzeby przyspieszenia prac legislacyjnych nad projektem ustawy o
panstwowym

funduszu

projektowanej

ustawy

kompensacyjnym.
takze

ofiar

Objecie

wypadków

uregulowaniami
drogowych

oraz

wprowadzenie przepisu zobowiazujacego sady do przekazywania srodków
pochodzacych

z

nawiazek

równiez

746 RPO-248049-II/97 z dnia 27.05.2003 r.
747 RPO-437664-II/02 z dnia 15.04.2003 r.

do

panstwowego

funduszu
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a takze sprawowanie nalezytej kontroli nad sposobem ich wydatkowania.
W odpowiedzi z dnia 14 maja 2003 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Sprawiedliwosci poinformowal Rzecznika, ze opracowano pr ojekt ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks karny i ustawy – Kodeks karny wykonawczy,
w którym przewiduje sie m.in. zmiane przepisów Kodeksu karnego
wykonawczego, zgodnie z która do sum pienieznych przekazanych
organizacjom spolecznym i instytucjom z tytulu nawiazek i swiadczen
pienieznych mialyby odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych748, dotyczace dotacji ze srodków
publicznych. Unormowanie takie pozwoliloby na realna kontrole sposobu
wydatkowania przedmiotowych srodków finansowych.
10. W dniu 8 pazdziernika 2003 r. w Warszawie, odbyla sie
prezentacja raportu Funduszu Ludnosciowego Narodów Zjednoczonych
(UNFPA)

pt.:

„Sytuacja

ludnosci

swiata

2003 –

Ponad

miliard

nastolatków – inwestowanie w ich zdrowie i prawa”, podczas której
Pelnomocnik Rzadu ds. Równego Statusu Kobiet i Mezczyzn przedstawila
dane statystyczne, z których wynika, iz w roku 2003 urodzilo sie 50-cioro
dzieci, których matki nie ukonczyly 15 -go roku zycia. Majac to na uwadze
Rzecznik zwrócil sie do Ministra Sprawiedliwosci – Prokuratora
Generalnego z prosba o udzielenie informacji, jaka jest skala tego
problemu, a w szczególnosci w ilu sprawach prowadzonych w roku 2003 o
czyn z art. 200 § 1 Kodeksu karnego (doprowadzenie maloletniego
ponizej lat 15 do obcowania plciowego lub do poddania sie innej
czynnosci seksualnej albo do wykonania takiej czynnosci), zapadly
prawomocne postanowienia o odmowie wszczecia badz umorzeniu
postepowania przygotowawczego, a takze prawomocne orzeczenia sadu –
w nastepstwie wniesienia aktu oskarzenia749. Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Sprawiedliwosci w odpowiedzi z dnia 3 grudnia 2003 r.
przeslal w zalaczeniu informacje, która byla przedmiotem wystapienia w
Sejmie Ministra Sprawiedliwosci na temat scigania i praktyki orzeczniczej
w sprawach przeciwko osobom stojacym pod zarzutem popelnienia czynu

748 Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.
749 RPO-453136-II/03 z dnia 31.10.2003 r.
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dotyczace prawomocnych skazan z art. 200 § 1 Kodeksu karnego (dane za
rok

2001)

oraz

ilosci

i

sposobu

zakonc zenia

przez

prokuratury

postepowan przygotowawczych w tej kategorii spraw (dane za 2003 rok).
Rzecznik wystepowal równiez w sprawach indywidualnych na rzecz osób
pokrzywdzonych przestepstwem z art. 200 § 1 Kodeksu karnego m. in. do
Zarzadu Fundacji Pomocy Ofiarom Przestepstw o rozwazenie mozliwosci
udzielenia

stosownego

wsparcia

materialnego

(ze

skutkiem

pozytywnym) 750.
11. W

zwiazku

z

publikacjami

prasowymi

dotyczacymi

niewlasciwego traktowania przez personel pensjonariuszy Domu Pomocy
Spolecznej w miejscowosci Biala Wielka oraz braku wlasciwej reakcji ze
strony organów prokuratury, Rzecznik zwrócil sie do Prokuratora
Krajowego o polecenie dokonania kontroli prawidlowosci dzialan
prokuratury

w

tej

sprawie

i

zasadnosci

umorzen

postepowan

przygotowawczych, a takze o udzielenie informacji, czy tego rodzaju
postepowania

byly

juz

przedmiotem

zainteresowania

Prokuratury

Krajowej i jaka w zwiazku z tym jest ocena dzialan urzedów
prokuratorskich w tej materii751. Prokurator Krajowy poinformowal
Rzecznika pismem z dnia 25 listopada 2003 r., ze postepowania w wyzej
opisanej sprawie zostaly podjete, a nastepnie polaczone i prowadzone sa
jako jedno sledztwo wlasne prokuratora. Nadto Rzecznikowi udzielono
informacji, iz w okresie ostatnich dwóch lat Prokuratura Krajowa nie
podejmowala dzialan procesowych w tego rodzaju postepowaniach.
Przedstawiony wyzej problem pozostaje w stalym zainteresowaniu
Rzecznika, poniewaz w tego rodzaju sprawach mamy do czynienia z
osobami starszymi i czesto bezradnymi wobec podejmowanych wobec
nich

bezprawnych

dzialan

(znecanie

sie

fizycznie

i

moralne,

przywlaszczanie pieniedzy).
12. W 2003 r. Rzecznik, na wniosek osób pokrzywdzonych,
przeprowadzal analize akt prokuratorskich w sprawach dotyczacych
miedzy innymi wypadków drogowych oraz niepowodzenia w leczeniu,

750 RPO-388804-II/01 z dnia 5.02.2003 r.
751 RPO-452290-II/03 z dnia 10.10.2003 r.
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niejednokrotne wystepowanie przez Rzecznika w tej kategorii spraw do
prokuratorów

nadrzednych

ze

stosownymi

wnioskami.

Z

analizy

postepowan przygotowawczych i sprawdzajacych dokonanej w Biurze
Rzecznika wynika, ze – podobnie jak w latach ubieglych – najczesciej
wystepujacymi uchybieniami w prowadzonych postepowaniach bylo ich
przedwczesne

konczenie,

bez

wykonania

niezbednych

czynnosci

procesowych. Przede wszystkim polegaly one w szczególnosci na:
1) niewyczerpujacym
pokrzywdzonego

weryfikowaniu

badz

informacji

zawiadamiajacego

podanych
o

przez

przestepstwie;

2) nieprzesluchaniu wszystkich swiadków, w tym czesto naocznych
swiadków zdarzenia; 3) niezwróceniu sie o wydanie opi nii przez bieglych
z danej dziedziny; 4) opieraniu sie przez prokuratora przy rozstrzyganiu
sprawy na niepelnej lub niejasnej, a takze wewnetrznie sprzecznej opinii
bieglego 752.

Czesto

prokuratorzy

bezpodstawnie

oddalali

wnioski

dowodowe zgloszone przez pokrzywdzonych. Prokuratorzy prowadzacy
badz nadzorujacy postepowania przygotowawcze nie zawsze przestrzegali
przepisów procedury karnej odnosnie prawidlowego postepowania z
zabezpieczonymi

dowodami

rzeczowymi 753.

Zatem

uprawnione

jest

stwierdzenie, ze dzialani a Prokuratora Krajowego podjete wskutek
wystapien

Rzecznika

polegajace

na

skierowaniu

wytycznych

do

Prokuratorów Apelacyjnych754, nie przyniosly oczekiwanego rezultatu. Do
takiego pogladu sklania dokonywana przez Rzecznika analiza akt
prokuratorskich w wymienionych – ale tez i innych – kategoriach spraw.

752 Np. RPO-425086-II/02, RPO-443376-II/03, RPO- 422705-II/02, RPO- 426486-II/02, RPO-

426793-II/02, RPO-437823-II/03, RPO-437239-II/03, RPO-442128-II/03, RPO-423790II/02, RPO- 374232- II/01, RPO-423749-II/02, RPO- 427025-II/02, RPO-430133-II/03.
753 Np. RPO-381930-II/01, RPO-440784-II/03.
754 W wiekszosci spraw prokuratorzy nadrzedni (nie wylaczajac Prokuratora Krajowego)
podzielali krytyczne uwagi Rzecznika Praw Obywatelskich, zlecajac prokuratorom
uzupelnienie postepowan o czynnosci procesowe wskazane w wystapieniach Rzecznika –
zmierzajace do wyjasnienia wszystkich istotnych okolicznosci sprawy i podjecia na nowo
postepowan przygotowawczych w trybie art. 327 Kpk.

- 295 -

19. Wykonywanie kar i srodków karnych
A.

Charakter wniosków skierowanych z jednostek penitencjar nych

Wsród 3986 spraw, które w 2003 r. wplynely do RPO w zakresie
odnoszacym sie do pozbawienia wolnosci obywa teli, najczesciej stawiano
zarzuty:

zlej

opieki

medycznej

–

1010

skarg

(25,3%

ogólu),

niewlasciwego traktowania przez funkcjonariuszy – 707 skarg (17,7%),
udzielania warunkowego zwolnienia i przerwy w odbywaniu kary oraz
korzystania z przepustek – 455 skar g (11,4%), zlych warunków bytowych
– 422 skargi (10,9%), ograniczen w prowadzeniu korespondencji i
udzielaniu widzen – 408 skarg (10,2%), osadzenia w jednostce odleglej od
miejsca zamieszkania – 262 skargi (6,6%). Inne sprawy dotyczyly:
zatrudnienia

skazanych,

swiadczenia

pomocy

postpenitencjarnej,

postepowania wspólosadzonych, warunków wykonywania tymczasowego
aresztowania, realizacji kar nieizolacyjnych i pracy kuratorów sadowych,
pobytu w policyjnych izbach zatrzyman oraz w izbach wytrzezwien. Za
uzasadnione w calosci lub w czesci uznano 122 skargi (8,2% skarg
podjetych). W 2003 r. pracownicy Biura RPO przeprowadzili wizytacje w
20 aresztach sledczych, zakladach karnych, policyjnych izbach zatrzyman
i izbach wytrzezwien. Analiza objeto równiez sposób wyko nania kary
ograniczenia wolnosci i pracy spolecznie uzytecznej w zamian za
niesciagalna grzywne w 80 sadach rejonowych polozonych w róznych
regionach kraju.
B.

Warunki socjalno bytowe uwiezienia

Wedlug stanu na 31 grudnia 2003 r. liczba osadzonych w areszt ach
sledczych i zakladach karnych przekroczyla w skali kraju o 13,3%
dopuszczalna pojemnosc jednostek penitencjarnych. Zaludnienie aresztów
sledczych wynosilo w tym czasie 110,4%, a zakladów karnych – 115,9%.
Srednioroczne zaludnienie jednostek penitencjar nych w 2003 r. wynioslo
80 979 osadzonych. Az w 28 jednostkach przeludnienie wynosilo 30%, a
w jednej z nich – 50%. Zwykle przeznaczano tam na cele mieszkalne
istniejace dotychczas swietlice, izby chorych, pokoje przesluchan, cele
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31.12.2003 r. na wykonanie oczekiwalo 35 221 orzeczen, które dotyczyly
31 092 osób. W terminie tym od odbycia kary uchylalo sie 25 576
skazanych. Przeludnienie wywolywalo trudnosci w realizacji przez
wieziennictwo ustawy z dnia 9.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed
nastepstwami uzywania tytoniu i wyrobów tytoniowych755 oraz wydanego
na jej podstawie rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci 756. Wysoka
byla równiez liczba skarg dotyczacych umieszczenia skazanego w
zakladzie kar nym znacznie oddalonym od miejsca zamieszkania (nawet
300-400

kilometrów),

co

bardzo

utrudnialo,

a

niekiedy

wrecz

uniemozliwialo, odwiedziny przez bliskich757. Wyniki przeprowadzonych
przez pracowników Biura Rzecznika czynnosci sprawdzajacych w
jednostkach penitencjarnych

wskazaly,

ze

jednym

z

najwiekszych

problemów dla ich administracji stalo sie utrzymanie posiadanych
obiektów

budowlanych

Administracje

w

wiezienne

stanie

sprawnosci

przeprowadzaly

ze

eksploatacyjnej.

skromnych

srodków

finansowych zamiast gruntownych modernizacji budynków i budowli,
jedynie ich remonty biezace.
W wystapieniach z 5 kwietnia 2001 r. i 26 wrzesnia 2001 r. Rzecznik
zwracal sie do ówczesnych Ministrów Sprawiedliwosci, a w wystapieniu z
28.03.2002 r. do Premiera Rzadu i Przewodniczacego Sejmowej Komisji
Sprawiedliwosci i Praw Czlowieka, z wnioskami o podjecie dzialan, które
beda zmierzaly do ograniczenia przeludnienia aresztów sledczych i
zakladów

karnych

uwiezienia758.

oraz

Dopiero

Sprawiedliwosci

w

zapewnil

poprawy

warunków

socjalno -bytowych

pismie

27

2003

z

Rzecznika,

lute go

ze

r.

przeludnienie

Minister
jednostek

penitencjarnych od samego poczatku wystapienia tej sytuacji stanowilo
najistotniejsze zagadnienie w zakresie wykonywania kary pozbawienia
wolnosci

i

pozostaje

Sprawiedliwosci.

Majac

nadal
na

w

uwadze

centrum
wage

uwagi

Ministerstwa

problemu

Ministerstwo

755 Dz.U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 ze zm.
756 Dz.U. z 1996 r. Nr 140, poz. 658.
757 Szeroko o skutkach przeludnienia aresztów sledczych i zakladów karnych w Informacjach

za 2001 r., str. 89 i n. oraz 2002 r., str. 198 i n.
758 RPO-353935- VII/00 i RPO- 365748- VII/01.
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rozmiarów tego zjawiska. Wyraza sie to w szczególnosci w biezacych
kontaktach

z

kierownictwem

sadów

i

sedziami

penitencjarnymi,

wizytatorami, w których systematycznie zwraca sie uwage na range tego
problemu

i

reaguje

obowiazujacych

w

na
tym

stwierdzone
wzgledzie

niedociagniecia
przepisów.

w

zakresie

Zdaniem

Ministra

Sprawiedliwosci, poszukiwanie nowych rozwiazan majacych na celu
dalsze minimalizowanie, czy tez calkowite rozwiazanie omawianego
problemu jest niezwykle cenne. Zauwazyl jednak, ze propozycja
czestszego stosowania przepisu art. 152 Kkw, której celem jest
zmniejszenie ilosci osób oczekujacych na wykonanie kary, niewatpliwie
interesujaca, pozostaje jednak w gestii orzecznictwa niezawislego sadu.
Sady korzystaja z tych mozliwosci, mianowicie na dzien 31 grudnia 2001
r. nie osadzonych w zakladach karnych mimo uplywu 14 dni pozostawalo
16 osób, wobec których warunkowo zawieszono wykonanie kary na
podstawie art. 152 Kkw, zas w dniu 31 grudnia 2002 r. – 931 osób.
Podobnie sady stosuja tez przepis art. 155 Kkw. Na podstawie tego
przepisu w 2002 r. udzielono 66 skazanym warunkowego zwolnienia z
odbycia reszty kary pozbawienia wolnosci.
Odbyto tez trzy konferencje z udzialem sedziów penitencjarnych
wspólnie z Centralnym Zarzadem Sluzby Wieziennej oraz dyrektorami
okregowymi, na których omawiano kwestie zwiazane z przeludnieniem
jednostek penitencjarnych. Systematycznie kontrolowane jest takze
wykonywanie przez prezesów sadów oraz szefów prokuratur przepisów
§ 7 cyt. rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z 26 pazdziernika
2000 r., odnosnie nadsylania co miesiac informacji o liczbie osób, co do
których sad orzekl o odroczeniu wykonania kary (art. 151 § 1 Kkw w zw.
z art. 248 Kkw), lub o warunkowym przedterminowym zwolnieniu oraz o
liczbie osób, co do których sad uwzglednil wniosek prokuratora o
zastosowanie tych instytucji. Minister Sprawiedliwosci przyznal, ze
analiza nadeslanych sprawozdan i protokolów lustracji, jak podniósl
Rzecznik w swoim pismie, niewatpliwie wykazala szereg zastrzezen na
odcinku wykonywania tych przepisów w szczególnosci przez prezesów
sadów. Podzielil tez poglad, iz sytuacja ta wymaga poprawy i pelniejszego
respektowania przez te organy nalozonych przepisami §§ 5 i 6 wym.
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sadach stwierdzono takie zaniedbania, a przynajmniej nie w tak znacznym
zakresie. Wiele z sadów wykazalo sie zdecydowanie prawidlowa postawa
w ich realizacji. Powyzsze uchybienia staly sie podstawa wystapien
nadzorczych skierowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwosci przede
wszystkim do prezesów sadów apelacyjnych. Prezesi tych sadów
zobowiazani zostali do zintensyfikowania ze swej strony dzialan
nadzorczych w zakresie realizacji postanowien cyt. rozporzadzenia przez
prezesów podleglych sadów, przy czym dzialania te powinny miec
charakter staly. Odnoszac sie do propozycji zmian legislacyjnych
ukierunkowanych

na

ograniczenie

zjawiska

przeludnienia

Minister

zauwazyl, iz przyjete w Kodeksie karnym wykonawczym rozwiazanie na
wypadek zaistnienia sytuacji gdy liczba osadzonych przekroczy w skali
kraju

ogólna

pojemnosc

jednostek

penitencjarnych,

polegajace

na

wprowadzeniu w art. 151 tego Kodeksu nowej przeslanki odroczenia
wykonania kary pozbawienia wolnosci (art. 248 Kkw), która to przeslanka
ma zreszta charakter fakultatywny, odpowiada poczuciu sprawiedliwosci i
nie rodzi przekonania, ze sprawca pozostanie bezkarny tylko dlatego, ze
wystapily tego rodzaju przyczyny obiektywne w procesie wykonania
orzeczonej kary. Wykonanie kary zostaje bowiem odroczone i z
nieuchronnoscia jej wykonania sprawca zawsze musi sie liczyc. Zatem
przyjete

rozwiazanie

stanowi

wazny

instrument

w

rozwiazywaniu

przedmiotowego zjawiska. Wzrastajaca liczba odroczen wykonania kary
oraz warunkowych zwolnien uwzgledniajacych te sytuacje swiadczy w
zasadzie o wlasciwym stosunku sadów do kwestii przeludnienia jednostek
penitencjarnych,
przepisów

w

poszukiwanie

a
tym

tym

samym

zakresie.

nowych

dostosowani u

Zdaniem

rozwiazan

do

Ministra

majacych

obowiazujacych
Sprawiedliwosci,

na

celu

dalsze

minimalizowanie, czy tez calkowite rozwiazanie omawianego problemu
jest niezwykle cenne. Zauwazyl jednak, ze propozycja czestszego
stosowania przepisu art. 152 Kkw, której celem jest zmniejszenie liczby
osób oczekujacych na wykonanie kary, niewatpliwie interesujaca,
pozostaje jednak w gestii orzecznictwa niezawislego sadu. W ocenie
Ministra, dalsza propozycja, a mianowicie modyfikacji art. 152 Kkw w
kierunku zlagodzenia okreslonych w nim rygorów, zblizajaca w zasadzie
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moze spotkac sie z brakiem akceptacji ze strony spoleczenstwa, równiez
jako dowód bezkarnosci sprawcy i tylko z powodu przeludnienia
jednostek penitencjarnych.
Do Rzecznika wplywaly wnioski osób pozbawionych wolnosci,
nieposiadajacych srodków pienieznych, które zalily sie, ze od pewnego
czasu nie otrzymuja od administracji zakladów karnych i aresztów
sledczych znaczków, a niekiedy takze kopert i papieru, na prowadzona
przez siebie korespondencje, w szczególnosci z rodzina i innymi osobami
bliskimi. Uzyskiwane w tych sprawach od administracji penitencjarnej
wyjasnienia, takze podczas pobytów przedstawicieli Biura Rzecznika w
zakladach karnych i aresztach sledczych, potwierdzily w pelni te,
spowodowana brakiem srodków finansowych, sytuacje. Nie odnotowano
natomiast

wypadków

przesylania

prósb,

niepokrywania

skarg

i

przez

wnioskó w

administracje

skazanych

i

kosztów

tymczasowo

aresztowanych, którzy nie posiadaja srodków pienieznych. Powstala
zatem koniecznosc okreslenia pewnego minimum w tym zakresie, zeby
osoby nieposiadajace srodków pienieznych mogly korespondowac z
najblizszymi i realizowac w ten sposób swoje prawo do utrzymywania z
nimi wiezi. W tym stanie rzeczy uzasadniona wydawala sie zmiana
obowiazujacych

do

tej

pory

przepisów

rozporzadzen

Ministra

Sprawiedliwosci w sprawie regulaminów wykonywania kary pozbawienia
wolnosci i tymczasowego aresztowa nia. Dlatego Rzecznik w pismie z 14
kwietnia 2003 r. zwrócil sie do Ministra Sprawiedliwosci o podjecie
stosownych

dzialan

majacych

na

celu

zagwarantowanie

osobom

pozbawionym wolnosci, które nie posiadaja srodków pienieznych,
rozsadnego minimum w zakresie mozliwosci realizacji ich ustawowego
prawa do utrzymywania poprzez korespondencje wiezi z rodzina i innymi
osobami bliskimi 759. W odpowiedzi z 12 czerwca 2003 r. Minister
Sprawiedliwosci

poinformowal

Rzecznika,

ze

ewentualne

zmiany

przepisów § 27 Regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolnosci
oraz, odpowiednio, § 35 Regulaminu wykonywania tymczasowego
aresztowania

w

759 RPO-421296- VII/02

kierunku

postulowanego

zapewnienia

skazanemu

- 300 (tymczasowo aresztowanemu), nie posiadajacemu srodków pienieznych,
wyslania do osób najblizszych co najmniej jednego listu w miesiacu
zostana

rozwazone

Sprawiedliwosci

w

prac

toku
nad

prowadzonych

wydaniem

w

Ministerstwie

rozporzadzenia

Ministra

Sprawiedliwosci w sprawie regulaminu organizacyjno-porzadkowego
wykonywania kary pozbawienia wolnosci i, odpowiednio, regulaminu
organizacyjno-porzadkowego wykonywania tymczasowego aresztowania,
w oparciu o delegacje z art. 249 § 1 Kkw. W obu tych aktach prawnych,
które zaczely obowiazywac od 1 wrzesnia 2003 r., postulowane przez
Rzecznika uprawnienie zwiekszono do dwóch listów w miesiacu760.
C.

Traktowanie osób pozbawionych wolnosci

W 2003 r. skargi wiezniów na niewlasciwe traktowanie przez
funkcjonariuszy i pracowników SW stanowily 17,7% ogólu wniosków,
jakie w tym roku wplynely do Rzecznika od osób pozbawionych wolnosci.
Ustalenia podejmowane w wyniku dzialan Rzecznika pozwolily jednak
stwierdzic, ze w wieziennictwie – generalnie rzecz biorac – utrzymuje sie
atmosfera

sprzyjajaca

wystepujacego

wlasciwej

przeludnienia,

pracy

tylko

penitencjarnej.

w

niektórych

Pomimo

jednostkach

penitencjarnych pracownicy Biura Rzecznika zetkneli sie z przypadkami
wrogosci osadzonych w stosunku do Sluzby Wieziennej. Dotyczyly one
najczesciej okolicznosci podejmowanych wobec osadzonych decyzji o
ukaraniu

dyscyplinarnym,

zastosowaniu

sily

fizycznej

i

srodków

przymusu bezposredniego, zaliczenia do grupy wiezniów niebezpiecznych
i wymagajacych wzmozonego oddzialywania ochronnego oraz stosowania
rygorów wynikajacych z takiego zaliczenia, zlego odnoszenia sie
oddzialowych lub wychowawców, utrudnien w skierowaniu do nauczania,
niesprawiedliwego

opiniowania,

dyskryminowania

w

zakresie

zatrudnienia, udzielania przepustek i wystepowania z wnioskiem o
warunkowe zwolnienie, niewlasciwego postepowania z depozytami i
paczkami osadzonych, uchybien przy kontroli cel. Wsród rozpatrzonych
skarg na niewlasciwe traktowanie za sluszne albo czesciowo sluszne
uznano blisko 5% spraw (w 2002 r. – 8%). Dotyczyly one najczesciej
760 Dz.U. z 2003 r. Nr 152, poz. 1493 i 1494.
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spaceru, niewl asciwym traktowaniu skazanego lub jego rodziny w czasie
widzenia. Wsród skarg na dzialalnosc wieziennej sluzby zdrowia duzy –
30% – udzial mialy skargi zwiazane z niewlasciwym traktowaniem
osadzonych – pacjentów przez lekarzy i pracowników sredniego personelu
medycznego. Najczesciej powtarzaly sie zarzuty dotyczace niewlasciwego
odnoszenia sie do pacjenta, lekcewazenia zgloszonych dolegliwosci,
dlugotrwalego oczekiwania na badanie, odmowy udostepnienia kserokopii
dokumentacji medycznej.
Liczne skargi dotyczyly równiez niewlasciwego postepowania sadów
i

prokuratur

z

korespondencja

osób

pozbawionych

wolnosci.

Do

Rzecznika wplynely wnioski osób tymczasowo aresztowanych, w których
zalily sie one, ze koperty wysylanej przez nie korespondencji sa
opatrywane odciskami stempla z siedziba prokuratury lub sadu oraz o
tresci „cenzurowano”. Osoby te podnosily zwlaszcza, ze w wyniku
takiego postepowania organów, do dyspozycji których pozostaja, ujawnia
sie fakt zastosowania wobec nich srodka zapobiegawczego w postaci
tymc zasowego aresztowania i stawia przez to w dosc klopotliwej sytuacji
ich najblizszych. Rzecznik w pismie z 14 stycznia 2003 r.761 zwrócil sie do
Ministra Sprawiedliwosci o podjecie stosownych dzialan majacych na
celu

odstapienie

korespondencja
odpowiednich

od

przedstawionej

tymczasowo
regulacji

w

praktyki

aresztowanych
przepisach

pos tepowania
poprzez

z

zawarcie

rozporzadzen

Ministra

Sprawiedliwosci z dnia 11 kwietnia 1992 r. – Regulamin wewnetrznego
urzedowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratur y762 i z
dnia 19 listopada 1987 r. – Regulamin wewnetrznego urzedowania sadów
powszechnych763.

W

odpowiedzi

z

7

lutego

2003

r.

Minister

Sprawiedliwosci podziekowal Rzecznikowi za wskazanie spolecznego
problemu dotyczacego ujawniania przez organy wymiaru sprawi edliwosci
na zewnatrz korespondencji faktu ocenzurowania przesylek pochodzacych
od osób tymczasowo aresztowanych. Uznal wiec za uzasadnione, by w
przypadku otrzymania przez organ dysponujacy przesylki pochodzacej lub
761 RPO-425291- VII/02.
762 Dz.U. Nr 38, poz. 163 ze zm.
763 Dz.U. Nr 38, poz. 216 ze zm.
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pieczec o tresci „ocenzurowano”, a na zewnatrz dokonac odcisniecia
znaku identyfikatora cyfrowego, literowego lub mieszanego, który
swiadczylby o fakcie ocenzurowania korespondencji. Natomiast w
przypadku przesylek otwartych, np. kart pocztowych, ocenzurowanie ich
nastepowaloby tylko poprzez umieszczenie znaku identyfikatora.
Do Rzecznika wplywaly równiez wnioski osób pozbawionych
wolnosci,

w

których

skarzyly

sie

one,

ze

kierowana

do

nich

korespondencja z sadów nie znajduje sie w zaadresowanej imiennie
kopercie i jest im przekazywana w stanie otwartym. Niezadowolenie osób
pozbawionych wolnosci wynikalo stad, ze dosc powszechna byla jeszcze
praktyka wysylania przez sady w jednej kopercie zaadresowanej do
dyrektora zakladu karnego lub aresztu sledczego korespondencji do
róznych osób pozbawionych wolnosci, która jednakze nie znajdowala sie
w odrebnych, imiennie zaadresowanych kopertach. W ocenie Rzecznika
niezadowolenie tych osób bylo sluszne a skala omawianego zjawiska
uzasadniala zainteresowanie nim Ministra Sprawiedliwosci. W pismie z
5 listopada 2003 r. Rzecznik zwrócil sie do tego organu o podjecie
stosownych dzialan, w wyniku których korespondencja kierowana przez
sady do osób pozbawionych wolnosci bedzie spelniala podstawowe
wymogi w tym wzgledzie, czyli bedzie przekazywana w imiennie
zaadresowanych

kopertach

lub

w

inny

sposób

uniemozliwiajacy

zapoznanie sie z jej trescia przez osoby nieuprawnione 764. W odpowiedzi z
5 grudnia 2003 r. Minister Sprawiedliwosci przyznal, ze przeprowadzone
przez

Departament

krytyczne

uwagi

Sadów
w

tym

Powszechnych
przedmiocie.

czynnosci
W

potwierdzily

ramach

nadzoru

administracyjnego nad dzialalnoscia sadów zwrócono sie do Prezesów
Sadów Apelacyjnych o pilne ustalenie jaka praktyka w zakresie
dorecze nia korespondencji osobom pozbawionym wolnosci jest stosowana
w podleglych im okregach oraz w wypadku stwierdzenia opisanych
powyzej

uchybien

o

przedsiewziecie

stanowczych

czynnosci

zapewniajacych ich usuniecie. Jak wynikalo z tresci nadeslanych
informacji, w czesci okregów sady – wbrew przepisom art. 128 § 2 Kpk i
764 RPO-385002- VII/01.
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dnia 18.06.2003 r. w sprawie szczególowych zasad i trybu doreczania
pism sadowych w postepowaniu karnym 765 i § 78 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Sprawiedliwosci z dnia 19 listopada 1987 r. Regulaminu
wewnetrznego

urzedowania

sadów

powszechnych766

–

wysylaly

korespondencje do osób pozbawionych wolnosci w niezamknietych,
niezaadresowanych kopertach badz bez kopert, umozliwiajac w ten sposób
udostepnienie ich tresci osobom nieuprawnionym. Ujawnienie tych
nieprawidlowosci spowodowalo wydanie przez wlasciwych prezesów
sadów apelacyjnych badz prezesów sadów okregowych zarzadzen, których
celem bylo wyeliminowanie omówionych uchybien.
Podczas wizytacji przeprowadzonych przez pracowników Biura RPO
w

oddzialach

dla

osadzonych

stwarzajacych

powazne

zagrozenie

spoleczne albo powazne zagrozenie dla bezpieczenstwa zakladu karnego,
zwanych

dalej

niebezpiecznymi,

stwierdzono

przypadki

nie

uzasadnionego, nadmiernego rygoryzmu w postepowaniu z tymi osobami.
Byl on szczególnie widoczny w sytuacjach stosowania kajdan oraz
ograniczania kontaktów z bliskimi. Czesto w swoich dzialaniach
funkcjonariusze Sluzby Wieziennej stosowali ograniczenia wobec calej
grupy

osadzonych

zaliczonych

do

kategorii

niebezpiecznych,

nie

rozpatrujac potrzeb w tym zakresie w odniesieniu do indywidualnych
zagrozen, które moga stworzyc poszczególne osoby. Przede wszystkim
zwracala uwage przyjeta przez funkcjonariuszy Sluzby Wieziennej
praktyka zakuwania osadzonych uznanych za niebezpiecznych w kajdany.
Kazdorazowo podczas ich przemieszczania sie w ramach oddzialu dla
niebezpiecznych oraz w kontaktach z najblizszymi, a takze podczas
rozmów z pracownikami Biura RPO, odbywalo sie zakladanie oraz
zdejmowanie kajdan, które w wielu stwierdzonych przypadkach byly
zakladane na rece trzymane z tylu. Taki stan rzeczy zostal juz negatywnie
oceniony przez Europejski Komitet ds. Zapobiegania Torturom i
Nieludzkiemu

lub

Ponizajacemu

sprawozdaniu

dla

Polskiego

765 Dz.U. Nr 108, poz. 1022.
766 Dz.U. Nr 38, poz. 218 ze zm.

Traktowaniu

Rzadu

z

wizyty

lub

Karaniu.

W

przeprowadzonej
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napisane,

ze

„...praktyka

niebezpiecznych

wiezniów

rutynowego
przez

zakuwania

dluzszy

czas,

w

w

kajdanki

bezpiecznym

srodowisku jest niewspólmierna i zbyt karzaca”.
Dzialalnosc kulturalno-oswiatowa w oddzialach dla niebezpiecznych
byla nadal uboga. Najczesciej polegala ona na ogladaniu telewizji,
czytaniu ksiazek i prasy oraz sluchaniu audycji z radiowezla w czasie
pobytu osadzonego w celi. W oddziale dla wiezniów niebezpiecznych w
Areszcie Sledczym w Poznaniu osadzeni w rozmowach wskazywali, ze
nie wychodza na swietlice, gdyz oprócz czytania gazet, nic innego im sie
nie oferuje. Ponadto kontakt z wychowawca oraz psychologiem ograniczal
sie do zalatwiania biezacych spraw osadzonych niebezpiecznych. Trudna
sytuacje osadzonych niebezpiecznych poglebiala scisla izolacja, w tym
takze przyjmowana w kontaktach z osobami bliskimi. Praktyka w tym
wzgledzie byla niejednolita. Funkcjonowaly jednostki penitencjarne, w
których widzenia z osadzonymi niebezpiecznymi mogly sie odbywac tylko
w

sposób

uniemozliwiajacy

bezposredni

kontakt

z

osobami

odwiedzajacymi (np. Areszt Sledczy w Poznaniu). Widzenia odbywaly sie
przez dzielaca pomies zczenie krate. Namiastka widzenia, w sposób
umozliwiajacy bezposredni kontakt z osoba odwiedzajaca, bylo otwarcie
w kracie dzielacej malego okna. W Zakladzie Karnym w Tarnowie
administracja stosowala wobec skazanych uznanych za niebezpiecznych
generalny zakaz korzystania z samoinkasujacych aparatów telefonicznych.
Po interwencji Biura Rzecznika odstapiono od tej praktyki.
W wizytowanych w latach 2002 – 2003 przez pracowników Biura
Rzecznika jednostkach penitencjarnych, w których utworzone zostaly
oddzialy dla osadzonych zaliczonych do kategorii niebezpiecznych,
stwierdzano, ze standardowym wyposazeniem korytarzy oddzialów oraz
pól spacerowych staly sie glosniki do emitowania audycji radiowych badz
muzyki. Taki stan wystapil w zakladach karnych: w Wolowie, Wloclawku,
Raciborzu oraz w aresztach sledczych: w Poznaniu i Radomiu. Glównym
powodem

ich

zainstalowania,

wedlug

dyrektorów

jednostek

penitencjarnych i innych funkcjonariuszy Sluzby Wieziennej, mialo byc
zapobieganie ewentualnym kontaktom pomiedzy osadzonymi a osobami
postronnymi lub pomiedzy samymi osadzonymi korzystajacymi ze
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pobytu w oddziale i celi mieszkalnej. Skala emisji nadawanych przez
glosniki audycji i muzyki uzalezniona byla od glosnosci rozmów
prowadzonych

przez

osadzonych.

O

wlaczeniu

glosników

i

sile

emitowanych przez nie dzwieków decydowali funkcjonariusze oddzialowi
i nadzorujacy spacer. Opisana powyzej sytuacja znalazla odbicie w
skargach skierowanych do Rzecznika Praw O bywatelskich, w których
osadzeni uznani za niebezpiecznych skarzyli sie na taka praktyke. Skargi
o podobnej tresci przekazywane byly przez osadzonych pracownikom
Biura RPO równiez w trakcie wizytacji aresztów sledczych i zakladów
karnych.

Stwierdzono

przy

tym,

ze

w

niektórych

jednostkach

penitencjarnych taki stan wystepowal juz po wydaniu w tym wzgledzie we
wrzesniu 2003 r. polecen przez Centralny Zarzad Sluzby Wieziennej
zakazujacych stosowania omawianych praktyk (np. w Areszcie Sledczym
w Radomiu).
W skar gach osadzonych uznanych za niebezpiecznych pojawial sie
równiez zarzut, ze podczas doprowadzania ich w obrebie oddzialu
funkcjonariusze Sluzby Wieziennej stosuja wobec nich tzw. chwyty
transportowe, polegajace na prowadzeniu osadzonego niebezpiecznego w
kajdanach zalozonych na rece z tylu oraz w pozycji z pochylona ku
dolowi glowa. Przypadki stosowania tej praktyki na terenie zakladów
karnych i aresztów sledczych byly równiez przedmiotem interwencji ze
strony Biura Rzecznika.
Poczynione przez pracowników Biura Rzecznika ustalenia byly juz
wczesniej przekazywane w czasie rozmów oraz w pismach dyrektorom
wizytowanych

zakladów

karnych

i

aresztów

sledczych,

a

takze

dyrektorom okregowym Sluzby Wieziennej. W wystapieniu z 12 listopada
2003 r. Rzecznik zwrócil sie równiez do Dyrektora Generalnego SW o
odniesienie sie do opisanych dzialan funkcjonariuszy Sluzby Wieziennej
oraz o podjecie stosownych kroków zmierzajacych do wyeliminowania z
praktyki postepowania z wiezniami niebezpiecznymi dzialan, które
powoduja nadmierna i nieuzasadniona dolegliwosc dla tych osób767. W
odpowiedzi z 16 grudnia 2003 r. Dyrektor Generalny SW wyjasnil, ze
767 RPO-452786- VII/03.
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skazanych

i

tymczasowo

aresztowanych,

jako

wymagajacych osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi aresztu
sledczego

lub

zakladu

karnego

typu

zamknietego

w

warunkach

zapewniajacych wzmozona ochrone spoleczenstwa i bezpieczenstwo
aresztu sledczego lub zakladu, odbywa sie w oparciu o art. 88 § 3 i art.
212a § 1 i 2 Kkw. Ze strony wiekszosci osadzonych zakwalifikowanych
do tej kategorii w kazdej chwili mozna spodziewac sie przejawiajacych
sie w róznych formach zachowan agresywnych. W wielu przypadkach
przeslanka uzasadniajaca powyzsza kwalifikacje byl fakt popelnienia
przestepstwa ze szczególnym okrucienstwem, powiazanym z uzyciem
przemocy. Bardzo czesto bylo to wielokrotne zabójstwo. Aby zapobiec
czynnej agresji tych osadzonych, skutkujacej miedzy innymi napascia na
funkcjonariusza lub wspólosadzonego, funkcjonariusze korzystaja ze
srodków okreslonych w art. 19 ust. 5 ustawy o Sl uzbie Wieziennej. Zapisy
art. 88 § 3 i art. 212a § 2 Kkw mówiace o „wzmozonej ochronie i
bezpieczenstwie” takze uzasadniaja stosowanie wobec wielu z tych
osadzonych kajdan w czasie doprowadzania do róznych miejsc, w tym
takze na terenie oddzialu mieszkalne go. Skutecznosc kontroli zachowan
osadzonych w celach w porze nocnej wymaga stosowania kamer
reagujacych na podczerwien albo minimalnego oswietlenia cel. Odnoszac
sie do kwestii pozostawiania oddzialowym korespondencji urzedowej do
wyslania w otwartych kopertach Dyrektor Generalny przyznal, ze
Centralny Zarzad SW podziela watpliwosci odnoszace sie do interpretacji
art. 90 pkt 8 Kkw. Interwencja Rzecznika w przedmiocie zakladania
kajdan w czasie trwania widzenia, braku mozliwosci utrzymania kontaktu
z rodzina poprzez rozmowy telefoniczne, a takze emitowania muzyki na
placu

spacerowym

spowodowala

natychmiastowe

wyeliminowanie

nieprawidlowosci w postepowaniu z tymi osadzonymi. Potwierdzily to
kontrole zarzadzone przez Dyrektora Generalnego SW. Na przedstawione
wyzej problemy postepowan z wiezniami niebezpiecznymi zwrócil
równiez

uwage

Prawników.

Zarzad

Polskiej

Sekcji

Miedzynarodowej

Komisji
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Opieka religijna

Zgodnie z konstytucyjna zasada wolnosci sumienia i religii osoby
pozbawione wolnosci moga wykonywac pr aktyki religijne niezaleznie od
swego wyznania. Realizowana od 1990 r. bez ograniczen stala wspólpraca
wszystkich jednostek wieziennych z przedstawicielami róznych kosciolów
lub innych zwiazków wyznaniowych pozwala stwierdzic, iz polski system
penitencjarny wypelnia zalecenia zawarte w tej mierze w art. 18
Powszechnej Deklaracji Praw Czlowieka i unormowania art. 106 Kkw.
Obecnie w kazdej jednostce penitencjarnej pelni swoja posluge
ksiadz

kapelan

Kosciola

Rzymsko -Katolickiego.

Kapelanem

jest

najczesciej pro boszcz parafii, na terenie której znajduje sie zaklad karny
lub areszt sledczy. Z tej przyczyny jego zaangazowanie w dzialalnosc
duszpasterska na rzecz spolecznosci wieziennej jest z natury rzeczy
ograniczone. Znacznie wieksze mozliwosci dzialania maja kapelani,
których Sluzba Wiezienna zatrudnia jako pracowników cywilnych na
calym etacie lub jego czesci. Moga oni wiecej swojego czasu poswiecic na
prace z osobami pozbawionymi wolnosci, a jej formy i charakter – jak
wykazuje praktyka – sa tez bardziej zrózni cowane i obejmuja wieksza
liczbe osób. Ksiadz kapelan poprzez swoja posluge na terenie jednostki
penitencjarnej moze realizowac dwie funkcje: udzielac poslug religijnych
sensu

stricte

(sprawowac

liturgie)

oraz

prowadzic

dzialalnosc

duszpasterska (pastoralna) zmierzajaca do takiej socjalizacji skazanych,
aby

na

co

dzien

postepowali

zgodnie

z

normami

moralnosci

chrzescijanskiej i krytycznie ocenili swoje dotychczasowe zachowanie.
Ten obszar pracy kapelanów wieziennych wkracza wiec w istote
oddzialywan resocjalizacyjnych i stanowi dla wieziennictwa szczególnie
cenna pomoc w pracy ze skazanymi. Istotne znaczenie ma równiez
swiadczona przez kapelanów i wspóldzialajace z nimi osoby swieckie
pomoc charytatywna oraz praca kulturalno -oswiatowa.
Dla ponad 200 kapelanó w ksiezy rzymsko-katolickich przyznano
35,5 etatu w Sluzbie Wieziennej. Z tej liczby w wymiarze calego etatu
zatrudniano 18 ksiezy kapelanów, zas innych w wymiarze od 0,10 do 0,5
etatu. Brak zatrudnienia kapelanów na etacie wieziennictwa (lub jego
czesci) odnotowano w 14 zakladach karnych i aresztach sledczych, w
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500 osób oraz w 27 jednostkach penitencjarnych o nizszej pojemnosci. W
tej grupie byly równiez zaklady karne w Potulicach i Jastr zebiu Zdroju
oraz Areszt Sledczy w Radomiu, w których przebywa ponad tysiac
wiezniów.

Tymczasem

analiza

potrzeb

zwiazanych

z

wlasciwym

wypelnieniem poslug religijnych przez kapelanów Kosciola Rzymsko Katolickiego sklaniala do przyjecia zalozenia, ze docelowo w kazdym
zakladzie karnym i areszcie sledczym, w którym przebywa ponad 500
osób pozbawionych wolnosci, nalezy zapewnic zatrudnienie kapelana w
Sluzbie Wieziennej na przynajmniej jednym etacie, zas w mniejszych
jednostkach penitencjarnych – na polowie etatu. Potrzeby w omawianym
zakresie wystepuja równiez w odniesieniu do kapelanów Kosciola
Prawoslawnego

oraz

Kosciola

Ewangelicko-Augsburskiego.

Opieke

duszpasterska sprawowalo nad wiezniami 35 kapelanów prawoslawnych.
Tylko czterech z nich zatrudnionych bylo w Sluzbie Wieziennej na 0,5
etatu. Z opieki tej korzysta tez liczaca stale blisko tysiac osób grupa
obywateli panstw powstalych po rozpadzie ZSRR. Kosciól EwangelickoAugsburski wyznaczyl 6 kapelanów wieziennych, którzy prowadza swoja
dzialalnosc w rozl eglych terytorialnie diecezjach. Na calym etacie
wykonywal swoje obowiazki Naczelny Duszpasterz Kosciola a na 0,5
etatu – kapelan w Zakladzie Karnym w Barczewie. Rzecznik zwrócil sie
wiec w pismie z 18 grudnia 2003 r. do Ministra Sprawiedliwosci o
odniesie nie

sie

do

mozliwosci

dalszego

rozszerzania

zatrudnienia

kapelanów wieziennych na etatach wieziennictwa 768.
E.

Wykonywanie

kar

nieizolacyjnych;

Problemy

kurateli

sadowej
Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z 9 czerwca 2003 r. w
sprawie standardów obciaze nia praca kuratora zawodowego 769 ustalilo
odrebne

dla

kuratorów

zawodowych

dla

doroslych

i

kuratorów

zawodowych rodzinnych standardy obciazenia praca, rozumiane jako
przecietne liczby zalatwionych w ciagu roku spraw okreslonego rodzaju

768 RPO-458401- VII/03.
769 Dz.U. Nr 116, poz. 1100.

- 309 (laczne obciazenie, do którego nie wlicza sie wywiadów srodowiskowych,
nie powinno przekraczac 120 spraw, w tym 50 wlasnych). Tresc
rozporzadzenia

w

sprawie

standardów

obciazenia

praca

kuratora

zawodowego spotkala sie z krytyka ze strony Rzecznika. W wystapieniu z
14 sierpnia 2 003 r. skierowanym do Ministra Sprawiedliwosci770 Rzecznik
podniósl, ze rozporzadzenie to nie spelnia wymagan stawianych aktom
prawnym. Jego przepisy nie zostaly bowiem zredagowane tak, aby
dokladnie i w sposób zrozumialy dla adresatów zawartych w nich norm
wyrazaly intencje prawodawcy. W tresci rozporzadzenia uzyto pojec:
„standardy obciazenia praca” i „sprawy wlasne”, których znaczenie nie
zostalo zdefiniowane ani w samym rozporzadzeniu ani tez w innym akcie
prawnym, w tym w ustawie o kuratorach sadowych. Analizowane
rozporzadzenie nie sluzy takze potrzebie równomiernego wykorzystania
potencjalu szczuplej liczebnie kadry kuratorów zawodowych. Swiadczy to
o wystepujacym w skali kraju (badaniem objeto 49,4% ogólu kuratorów
zawodowych

dla

doroslych

w

Polsce),

ale równiez w granicach

poszczególnych okregów sadowych, braku korelacji pomiedzy liczba i
jakoscia zadan, jakie spoczywaja na kuratorach zawodowych dla
doroslych a ustanowiona dla realizacji tych zadan w poszczególnych
sadach obsada kuratorów zawodowych.
Przedstawiajac swoje stanowisko Rzecznik oparl sie na kierowanych
do jego Biura ocenach kuratorów zawodowych, którzy stwierdzili, ze tresc
wskazanego rozporzadzenia, a w szczególnosci zawarte w nim liczby oraz
pojecia: „standardy” i „sprawy wlasne”, sa wsród nich odmiennie
rozumiane i wymagaja interpretacji. Wprawdzie Dyrektor Departamentu
Sadów

Powszechnych

Ministerstwa

Sprawiedliwosci

w

pismie

z

10.07.2003 r. skierowanym do wszystkich kuratorów sadowych w kraju
staral sie wyjasnic tresc analizowanego rozpo rzadzenia, to jednak nie
usunelo to wystepujacych w srodowisku kuratorów watpliwosci. U
niektórych

kuratorów

przedstawione

przez

resort

sprawiedliwosci

wyjasnienia zrodzily nawet przekonanie, ze przedmiotowe rozporzadzenie
– przy obciazeniu kuratorów zawodowych w wielu regionach kraju liczba

770 RPO-448914- VII/03.

- 310 od 200 do 400 spraw – nie ma praktycznego znaczenia771. Z tak
sformulowana ocena trudno sie nie zgodzic. Nie przyjal jej tylko Minister
Sprawiedliwosci,

który

w

udzielonej

Rzecznikowi

odpowiedzi

z

12 wrzesnia 2003 r. poi nformowal o utrzymaniu w mocy dotychczasowej
tresci rozporzadzenia w sprawie standardów obciazenia praca kuratora
zawodowego.

W

trakcie

prowadzonych

przez

pracowników

Biura

Rzecznika badan dotyczacych organizacji i warunków pracy zawodowych
kuratorów sadowych dla doroslych zwrócono uwage na nieprawidlowosci
w sposobie sprawowania przez nich kontroli okresu próby wobec
skazanych, którym sad warunkowo zawiesil wykonanie kary pozbawienia
wolnosci bez orzeczonego dozoru kuratora lub podmiotu okreslonego w
art. 170 § 2 Kkw. Zgodnie z art. 178 § 1 Kkw, w sprawach zwiazanych z
wykonaniem orzeczenia o warunkowym zawieszeniu wykonania kary –
bez ustanowionego dozoru nad skazanym – wlasciwy jest sad, który w
danej sprawie orzekal w pierwszej instancji. Zasada ta dotyc zy równiez
wlasciwosci kuratora sadowego, który w sprawach takich sprawuje
kontrole przebiegu próby wobec skazanego, chociazby skazany ten
mieszkal w miejscowosci polozonej w innym okregu sadowym, nieraz
znacznie oddalonej od siedziby sadu, który orzekal w pierwszej instancji.
W praktyce mamy wiec do czynienia z sytuacja, ze kurator zatrudniony w
okreslonym sadzie rejonowym sprawuje kontrole nad skazanymi, którzy
zamieszkuja na terenie calej Polski. Znaczna odleglosc miedzy siedziba
sadu a miejscem zamieszkania lub pobytu skazanego utrudnia lub czyni
wrecz iluzoryczna kontrole okresu próby. Na wystepowanie opisanych
wyzej trudnosci skarzyli sie równiez kuratorzy zawodowi. Wskazywali
przy tym, ze w trakcie sprawowanej przez nich kontroli okresów próby,
która moze trwac do 5 lat, wystepuja przypadki, kiedy kurator, mimo iz
nie widzial podopiecznego i nie przeprowadzil z nim rozmowy, sklada do
sadu wniosek np. o zmiane nalozonych na niego obowiazków, czy tez o
zarzadzenie wykonania kary. Taki sposób wykonywania swoich zadan
przez kuratorów sadowych jest nie tylko nieefektywny, ale stoi w
sprzecznosci z przepisami ustawy z dnia 27.07.2001 r. o kuratorach

771 Por. w tej sprawie – A . Lukaszewicz: Krótka radosc kuratorów. O pismie, które znioslo

rozporzadzenie, „Rzeczpospolita Nr 179 z 2.08.2003 r.

- 311 sadowych 772, które wprowadzily zasade srodowiskowego (terytorialnego)
dzialania kuratora sadowego.
Majac to wszys tko na uwadze, Rzecznik zwrócil sie w pismie z
3 grudnia 2003 r.773 do Ministra Sprawiedliwosci o podjecie dzialan
zmierzajacych do zmiany odpowiednich przepisów Kodeksu karnego
wykonawczego, która wprowadzi do praktyki zasade wykonywania
kontroli okresu próby wobec osób, którym sad warunkowo zawiesil
wykonanie kary (albo warunkowo umorzyl postepowanie karne) bez
ustanowionego dozoru nad nimi, przez kuratora sadowego wlasciwego ze
wzgledu na miejsce zamieszkania (pobytu) tych osób. Nowelizacja
przepisów kode ksowych wiazala sie bedzie z odpowiednia zmiana
rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 19 listopada 1987 r. –
Regulamin wewnetrznego urzedowania sadów powszechnych774.
W ramach badan sondazowych, jakie w 2003 r. przeprowadzili
pracownicy Biura RPO, ustalono warunki i mozliwosci wykonywania w
latach 2001 -2002 i w I kwartale 2003 r. kary ograniczenia wolnosci oraz
pracy spolecznie uzytecznej orzeczonej w zamian za niesciagalna
grzywne. W objetych badaniem 80 sadach rejonowych w latach 19992001 liczba skazan prawomocnych na kare ograniczenia wolnosci
stanowila 46,4% sredniej ogólnopolskiej skazan prawomocnych na te
kare. W dniu 31 grudnia 2002 r. w sadach tych podlegalo wykonaniu
31,3% kar ograniczenia wolnosci wykonywanych w calym kraju w
zwiazku

z

prze stepstwami

i

wykroczeniami

oraz

52,6%

ogólu

wykonywanych w kraju orzeczen o zamianie niesciagalnej grzywny na
prace spolecznie uzyteczna. Jednoczesnie w dniu 31 grudnia 2002 r. w
objetych

badaniem

sadach

zatrudniano

49,9%

ogólu

kuratorów

zawodowych dla doroslych oraz 49,5% ogólu kuratorów spolecznych dla
doroslych w Polsce. Badaniem objeto wiec duzy obszar praktyki, co
pozwolilo na sformulowanie w analizowanym zakresie wniosków i ocen,
które odzwierciedlaly sytuacje w calym kraju. W toku badan stwierdzono
nastepujace nieprawidlowosci i problemy dotyczace wykonania kary
ograniczenia wolnosci oraz pracy spolecznie uzytecznej.
772 Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.
773 RPO-437520- VII/03.
774 Dz.U. Nr 38, poz. 218 ze zm.

- 312 1. W wielu sadach rejonowych skazani oczekiwali przez dluzszy
okres na wyznaczenie zakladu pracy i przystapienie do zatrudnienia. W
dniu 31 marca 2003 r. w objetych badaniem sadach na wyznaczenie
zakladu pracy w celu wykonania orzeczen o karze ograniczenia wolnosci i
pracy spolecznie uzytecznej oczekiwalo 1767 skazanych. We wskazanym
terminie zjawisko to wystepowalo w 38 sadach (47,5%). W zwiazku z
wystepujacymi trudnosciami w zapewnieniu miejsc pracy dla skazanych
sady podejmowaly wprawdzie przedsiewziecia, które mialy zachecac do
tworzenia nowych miejsc pracy oraz wyjasniac zasady wspólpracy
wszystkich zainteresowanych podmiotów, jednak dzialania te w wielu
przypadkach nie przyniosly pozytywnych efektów.
2. Problemem
niewykonywanie

zaslugujacym

kary

ograniczenia

na

szczególna

wolnosci

i

uwage

pracy

bylo

spolecznie

uzytecznej z przyczyn lezacych po stronie skazanych. W dniu 31 marca
2003 r. nie wykonywalo kar ograniczenia wolnosci i pracy spolecznie
uzytecznej lacznie 8531 skazanych. Do przyczyn tej absencji nalezalo
zwlaszcza: uchylanie sie 4529 skazanych od wykonania kary (53,1%
ogólnej liczby osób nie wykonujacych kar) oraz niezgloszeni e sie 1198
skazanych na wezwanie kuratora (14,0%). W dniu 31.03.2003 r. skazani,
którzy z róznych przyczyn nie wykonywali kary ograniczenia wolnosci
oraz pracy spolecznie uzytecznej wraz z oczekujacymi na wyznaczenie
zakladu pracy (lacznie 10298 osób) stanowili az blisko polowe liczby
osób odbywajacych jedna z tych kar (47,8%). Zwracala zwlaszcza uwage
wysoka liczba skazanych, którzy uchylali sie od wykonania kary lub od
kontaktu z kuratorem sadowym. Analiza akt sadowych wskazywala, ze w
szeregu przypadków oddzialywania takiego nie podejmowano albo bylo
ono niewystarczajace.
3. O

mozliwosciach

szerokiego

stosowania

kary

ograniczenia

wolnosci i pracy spolecznie uzytecznej na danym terenie decyduje przede
wszystkim zakres i sposób wspólpracy sadu z organami samorzadu
terytorialnego oraz z samymi zakladami pracy, w których sa wykonywane
obie kary. Z informacji uzyskanych w 77 sadach rejonowych (3 sady nie
wypowiedzialy sie w tej sprawie) wynikalo, ze:
− brak wspólpracy z zakladami pracy wyznaczonymi przez organ
samorzadu terytorialnego wykazalo 16 sadów rejonowych (20,8%),

- 313 − w 28 sadach (36,4%) nie wyznaczono zakladów pracy pozyskanych
bezposrednio przez sad (bez udzialu organu samorzadowego),
− w 47 sadach (61,0%) potwierdzono, ze w 2002 r. i w I kwartale 2003 r.
kuratorzy zawodowi zrealizowali kontrole zakladów pracy i sposobu
wywiazywania sie skazanych z obowiazku pracy. Jednak w 5 sadach to
potwierdzenie

zawieralo

sie

w

wieloznacznym

stwierdzeniu:

„kuratorzy utrzymuja staly kontakt”. W 26 sadach (33,8%) przyznano,
ze we wskazanym okresie nie odbyly sie takie kontrole, zas 4 sady
(5,2%),

które

równiez

kierowaly

skazanych

do

wyznaczonych

zakladów pracy, nie wypowiedzialy sie w tej sprawie.
Sytuacja w zakresie wspólpracy sadów z organami samorzadu
terytorialnego oraz zakladami pracy zatrudniajacymi skazanych wzbudzila
niepokój Rzecznika. Az jedna piata badanych sadów nie doprowadzila w
swoim rejonie do wskazania przez organy samorzadu zakladów pracy
zatrudniajacych skazanych, chociaz zgodnie z art. 56 § 1 Kkw jest to
podstawowa forma kierowania skazanych do nieodplatnej pracy na cele
spoleczne. Z kolei ponad jedna trzecia badanych sadów nie wykazywala
inicjatywy zwiazanej z pozyskiwaniem miejsc pracy dla skazanych, albo
ta inicjatywa nie byla skuteczna. Jedna trzecia sadów zaniedbywala tez
sprawowanie nadzoru nad zakladami pracy i sposobem wykonywania kary
przez skazanych, zwlaszcza poprzez realizacje przez kuratorów kontroli w
tym zakresie.
4. Wyniki analizy dokumentacji sadowej dot. wykonania kary
ograniczenia wolnosci oraz wypowiedzi kuratorów zawodowych kazaly
poddac w watpliwosc realizacje przez pracodawców nalozonych na nich
obowiazków wynikajacych z przepisów art. 58 Kkw i wydanego na jego
podstawie rozporzadzenia Rady Ministrów z 25 sierpnia 1998 r.775
Nalezalo sadzic,

ze

w

wielu

przypadkach

nieprzestrzeganie

tych

obowiazków mialo miejsce za przyzwoleniem zarówno kierownictwa
poszczególnych sadów rejonowych, jak i samych kuratorów zawodowych.
Rzecz bowiem w tym, ze próba wyegzekwowania obowiazków ciazacych
na zakladach pracy moglaby spowodowac „paraliz w wykonywaniu kary
ograniczenia wolnosci”. Kuratorzy wybierali „mniejsze zlo”, akceptujac
775 Dz.U. Nr 113, poz. 720.

- 314 nieprzestrzeganie okreslonych prawem obowiazków. Blisko polowa
objetych badaniem sadów (39, tj. 48,8%) wskazala, ze nie z wszystkich
swoich zadan zaklady pracy wywiazuja sie wlasciwie776.
5. Powazne zastrzezenia wzbudzil sposób udokumentowania przez
kuratorów

przebiegu

wykonywania

kary

ograniczenia

wolnosci.

Tymczasem reguly 70 i 71 Zalecenia Nr R(92)16 Komitetu Ministrów
Rady Europy z 19 pazdziernika 1992 r. propaguja w wykonywaniu sankcji
alternatywnych

realizacje

zasady

indywidualizacji,

która

obejmuje

zarówno budowanie zindywidualizowanych programów wykonania kary
jak i stosunków roboczych pomiedzy skazanym a osoba nadzorujaca i
innymi osobami i instytucjami bioracymi udzial w tym procesie. Wyniki
badan pozwolily Rzecznikowi zaproponowac kierunki doskonalenia
procesu wykonywania kary ograniczenia wolnosci i pracy spolecznie
uzytecznej. Przede wszystkim wykonywanie przez organy samo rzadowe
orzeczonych kar powinno otrzymac forme zadania zleconego z zakresu
administracji rzadowej, badz w oparciu o odrebna ustawe, badz
porozumienie zawarte z tymi organami przez wojewodów. O przyjecie
takiego rozwiazania Rzecznik Praw Obywatelskich zwrac al sie juz
wczesniej do Prezesa Rady Ministrów w wystapieniach z 5 lipca 1999 r. i
8 maja 2001 r. Jednak pomimo uznania przez Ministra Sprawiedliwosci, iz
zasluguje ono na rozwazenie (odpowiedz z 20 lipca 2001 r.), nie podjeto
zadnych dzialan w tym kierunku777.

776 Najczesciej nie byly przestrzegane nastepujace obowiazki: 1) sporzad zania i przesylania

w terminie do sadu harmonogramu prac skazanego oraz informacji o rozpoczeciu
i zakonczeniu pracy lub uchylaniu sie od niej skazanego (20 sadów – 51,3%
wskazujacych na nieprzestrzeganie obowiazków przez zaklad pracy), 2) ubezpieczenia
skazanego od nastepstw nieszczesliwych wypadków (19 sadów – 48,7%), 3) wyposazenia
w odziez ochronna i obuwie robocze (18 sadów – 46,2%), 4) poddania skazanego
badaniom lekarskim (17 sadów – 43,6%).
Znaczenie gorzej przedstawiala sie realizacja przez za klad pracy podstawowych
uprawnien skazanych w ocenie osób, które odbyly juz kare ograniczenia wolnosci:
a ) badaniom lekarskim poddano tylko 16 osób (25,4%), zas zrezygnowano z nich
w stosunku do 47 skazanych (74,6%), b) zapoznanie z przepisami i zasadami BHP
potwierdzily 23 osoby (36,5%), a 37 (58,7%) zaprzeczylo temu. Pozostali 3 respondenci
nie pamietali tego, c) bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz odziez i obuwie
robocze zapewniono 20 badanym (31,7%). Inni badani stwierdzili, ze brakowalo im tego,
d) ubezpieczono od nastepstw nieszczesliwych wypadków 10 osób (15,9%), nie podlegalo
takiemu ubezpieczeniu 41 osób (65,0%), zas pozostale nie potrafily odpowiedziec na to
pytanie.
777 RPO-274907- VII/98.

- 315 Niezaleznie od czynników ekonomicznych (ogólnie zla kondycja
finansowa przedsiebiorstw komunalnych, redukcja zatrudnienia itp.),
podstawowa bariera w tworzeniu miejsc pracy dla skazanych jest obawa
zakladów pracy przed dodatkowymi kosztami. Zyski z pracy skazanych z
reguly nie pokrywaja w calosci wydatków pracodawcy na obowiazkowe
ubezpieczenie, wstepne badania lekarskie, odziez ochronna, a takze na
wynagrodzenia dla pracowników wyznaczonych do nadzoru. Zdaniem
Rzecznika, warto wiec rozwazyc mozliwosc zwolnienia pracodawców od
ponoszenia wszystkich lub niektórych kosztów zatrudnienia skazanych.
Nalezy

doprowadzic

do

upowszechnienia

w

sadach

praktyki

posiedzen wykonawczych, w trakcie których podejmowane bylyby
wszystkie decyzje dotyczace wykonania kary ograniczenia wolnosci, a w
szczególnosci akceptowanie przez skazanego i przedstawiciela zakladu
pracy opracowanego w tym zakresie programu. Majac powyzsze na
uwadze Rzecznik w pismie z 9 grudnia 2003 r. zwrócil sie do Ministra
Sprawiedliwosci

o

odniesienie

sie

do

opisanych

problemów

i

nieprawidlowosci w sposobie wykonywania kary ograniczenia wolnosci i
pracy

spolecznie

uzytecznej

za

nie

uiszczona

grzywne

oraz

do

sformulowanych propozycji dzialan zmierzajacych do poprawy w tym
zakresie 778.
F.

Dzialalnosc izb wyt rzezwien oraz policyjnych izb zatrzyman

Pismem z 13 listopada 2001 r.779 Rzecznik zwrócil sie do Ministra
Zdrowia oraz do Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji o wydanie
rozporzadzenia

przewidzianego

w

art.

42

ust.

6

ustawy

z

dnia

26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu
alkoholizmowi 780. W uzasadnieniu swojego wystapienia stwierdzil, ze w
swietle obowiazujacej od 28 czerwca 2001 r. nowelizacji tej ustawy
przyjete

tam

nowe

rozwiazania

prawne

powoduja,

iz

dotychczas

obowiazujac e przepisy wykonawcze nie spelniaja wymogów, jakie stawia
przed nimi praktyka. Dotyczy to zwlaszcza rozporzadzenia Ministra

778 RPO-437520- VII/03.
779 RPO-179236- VII/95.
780 Dz.U. N r 35, poz. 230 ze zm.

- 316 Zdrowia z dnia 23 pazdziernika 1996 r. w sprawie trybu doprowadzania
osób w stanie nietrzezwosci, organizacji izb wytrzezwien i zakresu opieki
zdrowotnej oraz zasad ustalania oplat zwiazanych z doprowadzeniem i
pobytem w izbie wytrzezwien781. W odpowiedzi z 16 maja 2002 r. na to
wystapienie Rzecznik otrzymal zapewnienie Ministra Zdrowia, ze projekt
stosownego rozporzadzenia jest juz w fazie ostatecznych uzgodnien i w
najblizszym czasie powinien stac sie aktem obowiazujacym. Tak sie
jednak nie stalo, a brak nowego rozporzadzenia, które uregulowaloby
calosciowo sposób postepowania organów i instytucji panstwowych i
samorzadowych z osobami w stanie nietrzezwosci wywolywal perturbacje
w praktyce.
Wydanie rozporzadzenia przewidzianego w art. 42 ust. 6 ustawy o
wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi nalezalo
skorelowac z uregulowaniem sytuacji prawnej osób zatrzymanych w
pomies zczeniach jednostek organizacyjnych Policji. Nadal – pomimo
interwencji Rzecznika – nie zostala bowiem wykonana dyspozycja
zawarta w art. 15 ust. 10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, która
zobowiazuje Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji do okreslenia,
w

drodze

rozporzadzenia,

warunków,

jakim

powinny

odpowiadac

pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczone dla
osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzezwienia, oraz
regulaminu

pobytu

osób

w

tych

pomieszczeniach.

Z

rozmów

przeprowadzonych przez pracowników Biura Rzecznika z osobami
zatrzymanymi wynikalo, iz najczesciej nie sa one swiadome swoich
uprawnien i obowiazków przez czas trwania umieszczenia w jednostce
organizacyjnej Policji. Dlatego Rzecznik w pismie z 13 lutego 2003 r.
wystapil do Komendanta Glównego Policji o wsparcie staran zwiazanych
z przyspieszeniem wydania rozporzadzenia przewidzianego w art. 42 ust.
6 ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi
oraz rozporzadzenia okreslonego w art. 15 ust. 10 ustawy o Policji782. W
odpowiedzi z 4 marca 2003 r. Komendant Glówny Policji poinformowal
Rzecznika, ze zwloka w wydaniu rozporzadzenia Ministra Zdrowia w

781 Dz.U. Nr 129, poz. 611.
782 Sprawy: RPO-179236- VII/95 i RPO- 283164- VII/98.

- 317 sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania oraz zwalniania osób w
stanie nietrzezwosci, wymagan dotyczacych kwalifikacji pracowników i
warunków technicznych pomieszczen, zakresu opieki zdrowotnej oraz
maksymalnej

wysokosci

oplat

zwiazanych

z

pobytem

w

izbie

wytrzezwien, placówce utworzonej lub wskazanej przez jednostke
samorzadu terytorialnego lub jednostce Policji powstala z przyczyn
niezaleznych od podejmowanych przez Policje dzialan w tym zakresie.
Projekt rozporzadzenia byl opiniowany w Komendzie Glównej Policji.
Opracowane w Komendzie stanowisko w tej sprawie przedlozono
Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji. Wskazano w nim
zasadnicze problemy jakie wymagaja unormowania w rozporzadzeniu oraz
postulowano wlaczenie do prac nad projektem przedstawicieli organów i
instytucji bezposrednio zajmujacych sie problematyka okreslona w art. 42
ust.

6

ustawy

alkoholizmowi.

o

wychowaniu

Dalszy

bieg

w

trzezwosci

sprawy

byl

i

przeciwdzialaniu

uzalezniony

od

dzialan

podejmowanych przez wlasciwe komórki organizacyjne w Ministerstwie
Zdrowia. Komenda Glówna Policji w 2001 r. opracowala projekt
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
warunków jakim powinny odpowiadac pomieszczenia w jednostkach
Policji przeznaczone dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu
wytrzezwienia oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach. Do czasu
udzielenia odpowiedzi trwaly nad projektem prace legislacyjne na
szczeblu uzgodnien miedzyresortowych783.
Do Biura RPO wplywaly wnioski tymczasowo aresztowanych, którzy
zalili sie na zle warunki bytowe panujace w pomieszczeniach Komendy
Wojewódzkiej Policji w Lodzi przeznaczonych do czasowego zatrzymania
osób konwojowanych etapowo. Poniewaz Komendant Wojewódzki Policji
w Lodzi nie odpowiedzial na wniosek Biura Rzecznika o zbadanie
sytuacji w wymienionych pomieszczeniach – czynnosci sprawdzajace
zostaly

783 Prace

przeprowadzone

przez

pracowników

Biura

RPO.

Wyniki

te zostaly zrealizowane w wydanym przez Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji rozporzadzeniu z dnia 21.03.2003 r. w sprawie warunków, jakim powin ny
odpowiadac pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczone dla osób
zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzezwienia oraz regulaminu pobytu w tych
pomieszczeniach (Dz.U. Nr 61, poz. 547).

- 318 podjetych

czynnosci

daly

podstawe

do

stwierdzenia,

ze

stan

wizytowanych pomieszczen byl wyjatkowo zly, a przebywajacym w nich
czasowo osobom nie zapewniono odpowiednich warunków bytowych.
Pokoje dla zatrzymanych posiadaly ok. 25 m 2 powierzchni, której
przewazajaca czesc zajmowaly wieloosobowe drewniane podesty sluzace
do lezenia. Rozmiary podestów, a takze znaczna liczebnosc grup
osadzonych przebywajacych wspólnie w kazdym z pomieszczen, nie
pozwalaly osobom pozbawionym wolnosci na swobodne poruszanie sie.
Zarówno toalety, jak tez umywalnie byly bardzo zdewastowane i z cala
pewnoscia ich stan techniczny zniechecal do korzystania z nich. Nie
stwierdzono

wydawania

osadzonym

nawet

podstawowych

srodków

czystosc i. Funkcjonariusze Policji nie wydawali osobom pozbawionym
wolnosci napojów twierdzac, ze pobyt poszczególnych osób w tych
pomieszczeniach trwa maksymalnie kilka godzin. Tymczasem z jednej ze
skarg skierowanych do Biura Rzecznika wynikalo, ze zatrzymanie tam
bylo dlugotrwale, bowiem objelo calonocny pobyt przed nastepnym
etapem konwoju. Nalezy odnotowac, ze funkcjonariusze Policji, pelniacy
sluzbe w wizytowanych pomieszczeniach przeznaczonych do czasowego
zatrzymania osób konwojowanych etapowo, nie udostepnili pracownikom
Biura Rzecznika zadnej podstawy prawnej regulujacej funkcjonowanie
tego typu placówki. Wyrazili jedynie poglad, ze w tym zakresie nie maja
zastosowania przepisy rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu wydzielonych
pomieszczen przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których moga byc
odrebnie umieszczani tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków,
którym pomieszczenia te musza odpowiadac 784. W pismie z 19 lutego
2003 r.785 Rzeczni k zwrócil sie do Komendanta Glównego Policji o
udzielenie informacji dotyczacej podstaw prawnych funkcjonowania
pomieszczen wykorzystywanych przez Policje w czasie konwojów
etapowych oraz o odniesienie sie do mozliwosci poprawy warunków
technicznych pomieszczen wyodrebnionych w tym celu w Komendzie
Wojewódzkiej Policji w Lodzi. Biuro Sluzby Prewencyjnej Komendy

784 Dz.U. Nr 8, poz. 80.
785 RPO-423495- VII/02.

- 319 Glównej Policji w odpowiedzi z 2 kwietnia 2003 r. poinformowalo
Rzecznika, ze w budzecie Komendy Wojewódzkiej Policji w Lodzi
wydzielono srodki finansowe na przeprowadzenie niezbednych prac
remontowych w pomieszczeniach, w których umieszczane sa osoby
transportowane w ramach konwojów etapowych. W pomieszczeniach tych
trwaly juz prace remontowo -adaptacyjne, które mialy poprawic ich stan
wyposazenia i zabezpieczenia technicznego. Na potrzeby konwojów
etapowych

wykorzystywane

zatrzymanych

byly

usytuowane

w

tylko

pomieszczenia

Komendzie

w

Lodzi,

dla
w

osób

których

konwojowani oczekuja okolo dwóch godzin na kolejny transport.
Pomieszczenia te funkcjonuja na ogólnych zasadach i powinny spelniac
wymogi okreslone w zarzadzeniu Nr 50 Ministra Spraw Wewnetrznych z
dnia 20 maja 1996 r. w sprawie okreslenia warunków, jakim powinny
odpowiadac

pomieszczenia

w

jednostkach

organizacyjnych

Policji

przeznaczone dla osób zatrzymanych.

20. Ochrona praw zolnierzy i funkcjonariuszy sluzb publicznych
A.

Zawodowa

sluzba

wojskowa

oraz

problemy

emerytów

i rencistów
W ubieglym roku sytuacja zolnierzy zawodowych pelniacych sluzbe
w Silach Zbrojnych RP nie ulegla zasadniczym zmiano m. Kontynuowana
likwidacja

wielu

garnizonów

i

stacjonujacych

w

nich

jednostek

wojskowych w dalszym ciagu powodowala uzasadnione obawy kadry nie
tylko co do mozliwosci dalszej sluzby, ale takze egzystencji zolnierzy
zawodowych i ich rodzin. O skali tego problemu moze swiadczyc fakt, ze
w 2003 r. planowano do zwolnienia ponad siedem tysiecy zolnierzy
zawodowych i to nie tylko z jednostek podlegajacych likwidacji.
Zwalniana

ze

przyslugujacych

sluzby

wojskowej

srodków

kadra

odwolawczych

w
od

pelni

korzystala

wydanych

decyzji

z
o

zwolnieniu w tym równiez sadowych (wnoszenie skarg do Naczelnego
Sadu

Administracyjnego).

Dodatkowa

frustracja

i

obawy

zostaly

spotegowane uchwalona przez Sejm i majaca wejsc w zycie z dniem 1

- 320 lipca 2004 r. nowa ustawa o sluzbie wojskowe j zolnierzy zawodowych786.
Podczas wizyt Rzecznika w jednostkach wojskowych, kadra z duza obawa
wypowiadala sie co do nowych uregulowan, wyrazajac jednoczesnie
swoje niezadowolenie z powodu nie informowania o planowanych
zmianach, a takze braku mozliwosci wy razenia swych opinii (niezwykle
dla nich istotnych) o przygotowywanych zmianach aktów prawnych.
Zolnierze zawodowi zwracali sie do Rzecznika, aby problem ten
sygnalizowac Ministrowi Obrony Narodowej, poniewaz takie wlasnie
postepowanie przelozonych ma juz charakter reguly. W zwiazku z
powyzszym, po przeprowadzonej kontroli w 1 eskadrze lotnictwa
taktycznego i 23 Bazie Mysliwskiej w Minsku Mazowieckim dnia 18
wrzesnia 2003 r., poza innymi sprawami, Rzecznik poinformowal o
wystepowaniu tej nieprawidlowosci Mi nistra Obrony Narodowej787..W
uzyskanej odpowiedzi Minister Obrony Narodowej stwierdzil, ze sygnaly
te nie znajduja potwierdzenia w faktach, poniewaz juz w lutym 2002 r. do
wszystkich jednostek wojskowych rozeslany zostal material „Polityka
kadrowa w Silach Zbrojnych RP”, a poszczególne zagadnienia zwiazane z
ta problematyka sa wyjasniane podczas odpraw, szkolen oraz spotkan.
Zdaniem MON nowe unormowania prawne dotyczace sluzby wojskowej
zolnierzy zawodowych sa takze szeroko omawiane w prasie wojskowej i
ogólnopolskiej, a takze na stronach internetowych MON. Kadra ma takze
dostep do nowej ustawy o sluzbie wojskowej zolnierzy zawodowych,
zostala ona bowiem opublikowana w Dzienniku Ustaw na osiem miesiecy
przed

wejsciem

w

zycie.

Zauwazyc

nalezy,

iz

podczas

pobytu

przedstawicieli Rzecznika w 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej w
Tomaszowie Mazowieckim788 w pazdzierniku 2003 r. na spotkaniach z
mezami zaufania i kadra Brygady, sygnalizowano równiez ten problem,
zwracajac sie do Rzecznika z prosba o podjecie interwencji. Uzyskana
obecnie odpowiedz w tej sprawie jest identyczna jak poprzednie. Nie
satysfakcjonuje ona jednak Rzecznika, który w najblizszym czasie
zamierza podjac dalsze dzialania w tej sprawie.

786 Dz.U. Nr 179, poz. 1750.
787 RPO-451559-IX/03 z dnia 17.09.2003 r.
788 RPO-453387-IX/03 z dnia 14.10.2003 r.
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zbyt dlugiego czasu rozpatrywania ich zazalen (trwajacego niekiedy wiele
miesiecy), a takze na sposób przekazywania ich skarg do Ministra Obrony
Narodowej polegajacy na tym, ze sa one rozpatrywane przez osoby lub
instytucje, których bezposrednio dotycza. O tym, ze praktyki takie maja
miejsce, Rzecznik przekonal sie kiedy przeslal Ministrowi Obrony
Narodowej

skarge

zolnierzy

Zandarmerii

Wojskowej

na

dzialania

Komendanta Glównego tej instytucji789. Zamiast wnikliwego zbadania
podnoszonych zarzutów przez organ do tego zobligowany, do Rzecznika
przybyl Komendant Glówny ZW z przeslana na niego skarga. W wyniku
reakcji Rzecznika, minister zapewnil, iz przypadki takie nie beda juz
wystepowaly a z Komendantem Glównym ZW przeprowadzil rozmowe
dyscyplinujaca.
Podnoszony przez Rzecznika w roku ubieglym problem swiadectw
pracy (zamiast opinii specjalnych, które zdaniem Dyrektora Departamentu
Kadr i Szkolnictwa Wojskowego mialy w pelni zastepowac ten dokument)
wystawianych

zolnierzom

zawodowym

zwalnianym

ze

sluzby

wojskowe j790 zostal korzystnie rozwiazany. Zgodnie z informacja Ministra
Obrony Narodowej, przekazanej Rzecznikowi na wystapienie w tej
sprawie, w nowej ustawie o sluzbie wojskowej zolnierzy zawodowych791,
w art.123 zamieszczono zapis, ze zolnierzowi zwolnionemu z zawodowej
sluzby wojskowej wydaje sie niezwlocznie swiadectwo sluzby.
Sygnalizowany w poprzednim roku problem zolnierzy zawodowych
zlikwidowanych Nadwislanskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa
Spraw Wewnetrznych i Administracji, skierowanych do pelnienia sluzby
w Biurze Ochrony Rzadu, znalazl swe pozytywne zakonczenie przed
Sadem Najwyzszym. Po rozpatrzeniu jednej rewizji nadzwyczajnej792
wniesionej przez Rzecznika w 2002 r., pozostale siedemnascie Sad
Najwyzszy rozpoznal w roku ubieglym, uchylajac zaskarzone wyroki i
przekazal sprawy Naczelnemu Sadowi Administracyjnemu do ponownego
ich rozpoznania. W wydanym uzasadnieniu Sad Najwyzszy podzielil

789 RPO-408555-IX/02 z dnia 4.06.2002 r.
790 Informacja za 2002 r., str. 226.
791 Ustawa z dnia 11.09.2003 r. (Dz.U. Nr 179, poz. 1750).
792 Informacja za 2002 r., str. 227.

- 322 poglad Rzecznika, podkreslajac jednoczesnie, ze poniewaz w przepisach
ustawy o BOR, w tym w szczególnosci w art.139 ust. 2 zdanie drugie oraz
w art. 146 ust. 3, nie zostal okreslony tryb realizacji przez Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji przyznanej mu kompetencji do zwalniania
zolnierzy zawodowych pozostajacych w stosunku sluzbowym zawodowej
sluzby wojskowej, przeto nalezy stanac na stanowisku, ze wobec braku
wyraznej

odmiennej

regulacji

ustawowej,

maja

w

tym

zakresie

odpowiednie zastosowanie ogólnie obowiazujace zasady i tryb zwalniania
z zawodowej sluzby wojskowej zolnierzy zawodowych.
Rozpoznany zostal takze przez Trybunal Konstytucyjny, wniosek
Rzecznika dotyczacy uzyskiwania przez zolnierzy zezwolen na wyjazd i
pobyt za granica. W wydanym wyroku 793 Trybunal Konstytucyjny orzekl,
ze kwestionowane przez Rzecznika przepisy sa zgodne z art. 52 ust. 2 i 3
Konstytucji.

Uzasadniajac

wydany

wyrok

Trybunal

Konstytucyjny

zauwazyl, ze ograniczeniami praw obywatelskich zolnierzy, wynikajacymi
z charakteru pelnienia sluzby zajmowal sie juz wielokrotnie, podkreslajac
specyfike stosunku sluzbowego zolnierzy oraz wynikajaca z tego faktu
odmiennosc uregulowan odnoszacych sie do realizacji przez te grupe
zawodowa podstawowych praw obywatelskich794.
a.

Emeryci i rencisci

Podstawowymi

problemami

podnoszonymi

przez

emerytów

i

rencistów wojskowych sa skutki wynikajace z wprowadzenia w 1999 r. w
obieg prawny przepisów zobowiazujacych wojskowe biura emerytalne do
zawieszania swiadczen w przypadku osiagania przychodu z pracy
wykonywanej

przez

swiadczeniobiorce795,

uznane

nastepnie

przez

Trybunal Konstytucyjny za niezgodne z Konstytucja796. Sposób realizacji
wyplacania zawieszonych w 1999 r. naleznych tej grupie swiadczen przez
organy emerytalne Ministerstwa Obrony Narodowej, sprowadzajacy sie
jedynie do realizacji wyroków sadowych, prowadzi do narastania
793 Wyrok TK z dnia 3.06.2003 r. (sygn. K. 43/02).
794 Wyrok TK z dnia 9.06.1997 r. (sygn. K. 24/96), wyrok TK z dnia 7.03.2000 r. (sygn. K.

26/98) i inne.
z dn ia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen
Spolecznych (Dz.U. Nr 162, poz. 1118 ze zm.).
796 Wyrok TK z dnia 20.12.1999 r. (sygn. K.4/99).
795 Ustawa

- 323 niezadowolenia i kierowania do wlasciwy ch sadów kolejnych spraw
wnoszacych zarówno o nakazanie wyplacenia tych swiadczen, jak i
naliczania w zwiazku z tak dlugim opóznieniem wyplat stosownych
odsetek, które obecnie stanowia niemal równowartosc kwot zasadniczych.
We wszystkich niemal skargach pr zyjete przez MON zasady zwrotu
swiadczen, brak generalnych rozwiazan w tej kwestii oraz formalne
kierowanie spraw na droge sadowa, odbierane jest jako niczym
nieuzasadniona dyskryminacja tej grupy emerytów prowadzaca jedynie do
zwiekszania kosztów, które resort zmuszony jest poniesc w drodze
wykonania wyroków sadowych. Stosowane przez Wojskowe Biura
Emerytalne procedury, zdaniem zainteresowanych, obliczone sa na
maksymalne ograniczenie kosztów i przerzucenie skutków wyroku TK na
emerytów i rencistów zwlaszc za tych, którzy z róznych powodów nie
doprowadzili do uzyskania wyroków sadowych. Jednolitosc orzecznictwa
sadów w tych sprawach oraz argumenty prawne wskazywane przez nie w
uzasadnieniach,
rozwiazania

nie

powoduja

problemu.

Jako

jednak
wyraz

zmiany

sposobu

pozytywnego

i

realizacji

ekonomicznie

uzasadnionego dzialania zmierzajacego do rozwiazania problemu w
innych sluzbach mundurowych, wojskowi emeryci i rencisci wskazuja na
przyjete przez ministrów wlasciwych do spraw sprawiedliwosci oraz
spraw wewnetrznyc h i administracji decyzje – zwlaszcza w sprawie
wyplacania odsetek. Sprawa ta jest przedmiotem dalszego zainteresowania
Rzecznika. Jednak z uwagi na toczace sie obecnie kolejne procesy, z
chwila wydania przez sady stosownych orzeczen, Rzecznik ponownie
rozwazy sposób i zasadnosc dalszych w sprawie dzialan 797. Kolejnym
problemem bedacym przedmiotem kierowanych do Rzecznika skarg jest
brak mozliwosci doliczania do podstawy wyplacanego emerytowi lub
rencisci swiadczenia, kwot wynikajacych z oplacania stosownych skladek
w zwiazku z podjeciem dodatkowej pracy zarobkowej i uzyskiwania
okreslonego przychodu. Zainteresowani wskazuja, iz sa jedyna grupa
zawodowa, która oplacajac skladke emerytalna nie uzyskuje z tego tytulu
zadnego wzrostu swiadczenia798.

797 RPO-458554-IX/03 z dnia 17.12.2003 r., RPO-447856-IX/03 z dnia 26.08.2003 r.
798 RPO-445706-IX/ 03 z dnia 8.07.2003 r., RPO- 445647 -IX/03 z dnia 7.07.2003 r.
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1999 r. zmieniajacy brzmienie art. 40 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o
zaopatrzeniu emerytalnym zolnierzy zawodowych i ich rodzin, ustalone
po dniu 1 stycznia 1999 r. spowodowal problemy interpretacyjne, a tym
samym naplyw kolejnych skarg dotyczacych przywrócenia do obiegu
prawnego przepisów w. wym. artykulu w brzmieniu obowiazujacym przed
1 stycznia 1999 r. Czesc wojskowych emerytów i rencistów uznala, ze
wyrok ten nie skutkuje mozliwoscia ograniczania swiadc zen wynikajacych
z uzyskanego przychodu 799. Problem wyjasniono i poinformowano
zainteresowanych o stanie prawnym w oparciu o stosowne orzecznictwo
sadów800.
W zakresie spraw zwiazanych z zabezpieczeniem spolecznym
Rzecznik zwrócil sie do Ministra Obrony Narodo wej w sprawie
nierównego statusu prawnego emerytowanych zolnierzy w porównaniu z
funkcjonariuszami mundurowymi w kwestii podwyzszenia emerytury o
15% podstawy wymiaru, których inwalidztwo pozostaje w zwiazku ze
sluzba 801. W sprawie tej chodzi o to, ze funkcjonariusze mundurowi,
którzy maja stwierdzone inwalidztwo w zwiazku ze sluzba moga uzyskac
swiadczenie emerytalne w wysokosci do 80% podstawy wymiaru,
natomiast zolnierze zawodowi jedynie do 75% podstawy wymiaru.
Zdaniem

Rzecznika,

sprawiedliwosci

powyzsza

spolecznej

sytuacja

oraz

jest

zasada

ni ezgodna
równosci

i

z

zasada
zakazem

dyskryminacji, okreslonymi odpowiednio w art. 2 i 32 Konstytucji.
Rzecznik zaznaczyl, ze niewatpliwie charakter wykonywanej sluzby
zolnierzy zawodowych jest inny od funkcjonariuszy mundurowych.
Jednakze w zakresie posiadania odpowiedniej sprawnosci fizycznej i
wykonywania zadan, istnieje daleko posuniete podobienstwo w jej
pelnieniu, które czesto konczy sie kontuzjami, uszczerbkiem na zdrowiu i
chorobami uzasadniajacymi zrównanie tyc h grup w regulacjach prawnych
dotyczacych inwalidztwa pozostajacego w zwiazku z pelniona sluzba.
Pomimo potwierdzenia przez Ministra, iz zagadnienie to stanowi istotny

799 Art. 40 ustawy z dnia 10.12.1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym zolnierzy oraz ich rodzin

(Dz.U. z 2002 r. Nr 11, poz. 108 ze zm.).
800 RPO-448345-IX/03 z dnia 6.06.2003 r., RPO- 456728 -IX/03 z d nia 27.11.2003 r.
801 RPO-363219-IX/01 z dnia 8.01.2001 r.
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przedstawienia

mozliwosc i

jego

rozwiazania

przez

wprowadzenie

odpowiedniej nowelizacji art. 18 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o
zaopatrzeniu emerytalnym zolnierzy zawodowych oraz ich rodzin802, tak
jak jest to uregulowane w ustawie emerytalnej funkcjonariuszy – nie
podjal on dzialan zmierzajacych do jego likwidacji.
B.

Powszechny obowiazek obrony

a.

Pobór – komisje poborowe, lekarskie i sluzba zastepcza

W 2003 roku dzialalnosc dotyczaca tej tematyki prowadzona byla
zgodnie

z

potrzebami

naplywajacej

korespondencji,

sygnalami

uzyskiwanymi w czasie wizyt w jednostkach wojskowych i organach
wojskowej administracji terenowej oraz informacjami uzyskiwanymi w
drodze interwencji telefonicznych. Informacje te pozwolily zarówno
zweryfikowac opisywane stany faktyczne, z natury rzeczy czesto
subiektywne jak i dostrzec uwarunkowania wynikajace z wprowadzania
nowych unormowan prawnych. Pozwolily takze dostrzec faktycznie
wystepujace

problemy

realizacji

powszechnego

obowiazku

obrony

opisanego w stosownej ustawie 803. Z zebranych i przeanalizowanych
materialów odnoszacych sie do tej tematyki mozna wyprowadzic
nastepujace wnioski: najwiecej skarg dotyczy dzialalnosci komisji
lekarskich orzekajacych w sprawie przydatnosci poborowych do odbycia
sluzby wojskowej oraz selektywnego uwzgledniania przedkladane j im
„cywilnej” dokumentacji medycznej przy wydawaniu przedmiotowych
orzeczen. Z przeprowadzonych, takze w przeszlosci dzialan zmierzajacych
do weryfikacji tych informacji wynika, iz w dalszym ciagu zarzut ten
znajduje

uzasadnienie

faktyczne

i

skutkuje

czesto

koniecznoscia

zwalniania zolnierzy ze sluzby wojskowej przed jej odbyciem oraz w
konsekwencji kierowaniem do wlasciwych sadów pozwów w sprawach
odszkodowawczych. Wojskowe Komisje Lekarskie niejako wtórnie

802 Dz.U. z 2002 r. Nr 11, poz. 108 ze zm.
803 Ustawa z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiazku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(Dz.U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205 ze zm.).
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ze

sluzby

zolnierzy

z

wyraznymi

ulomnosciami

fizycznymi

i

psychicznymi. Ograniczony zakres badan prowadzonych przez komisje
lekarskie, wystepujace niekiedy fakty ukrywania przez poborowych
chorób, prowadza do powstania sytuacji pozwa lajacej na wdrazanie
skutecznych postepowan odszkodowawczych. Tego rodzaju usilowania
uzasadniane sa ciezka sytuacje materialna zolnierzy oraz ich rodzin.
Komisje Poborowe realizujac nalozone na nie zadania sa oceniane
przez poborowych i zolnierzy relatywnie znacznie mniej krytycznie, choc
czesto sygnalizowany jest brak zainteresowania czlonków komisji
zdobytymi przez poborowego specjalnymi umiejetnosciami przydatnymi
w sluzbie. Czesto pomijane sa przy kierowaniu poborowych do
poszczególnych rodzajów wojsk i sluzb predyspozycje fizyczne i
psychiczne, wyksztalcenie, zainteresowania. Rzadko uwzgledniane sa ich
prosby o skierowanie do konkretnych sluzb, mimo, ze obiektywnie
istnieja takie mozliwosci.
W dalszym ciagu odnotowywana jest zmniejszajaca sie ilosc skarg
dotyczacych

nieprawidlowosci

w

przyznawaniu

prawa

do

sluzby

zastepczej. Krytyczniej jednak nalezy ocenic system realizacji tego prawa.
Poborowi niekiedy nawet kilka lat oczekuja na skierowanie do tej sluzby.
Wydaje sie wskazanym by wlasciwe organy pans twa doprowadzily do
dokonania zmian legislacyjnych zmierzajacych do zwiekszenia ilosci
podmiotów zainteresowanych mozliwoscia zatrudniania tego rodzaju
poborowych i tym samym wyeliminowania koniecznosci dlugiego
oczekiwania na jej odbycie. Uchwalona i opublikowana pod koniec
ubieglego roku ustawa o sluzbie zastepczej moze przyczynic sie do
zlikwidowania tego problemu804.
Krytycznie

oceniany

jest

równiez

system

prawny

regulujacy

problematyke udzielania odroczen i zwolnien z obowiazku odbycia
zasadniczej

sluzby

korespondencji,

wojskowej.

rozmów

Jak

pracowników

wynika
BRPO

z

z

nadchodzacej

poborowymi

oraz

zolnierzami, zwlaszcza pelniacymi sluzbe w terenowych organach
administracji wojskowej, wielosc okolicznosci faktycznych zapisanych w
804 Ustawa z dnia 28.11.20 03 r. o sluzbie zastepczej (Dz.U. Nr 223, poz. 2217).
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wystarczajacych rozwiazan prawnych pozwalajacych na „elastyczne”
uwzglednianie przez ten organ zasadnych wniosków poborowych o
udzielenie

odroczenia

zainteresowanych

oraz

powoduje
ich

zarówno

rodzin

jak

i

poczucie

niczym

krzywdy

nieuzasadnione

ograniczanie organu w reakcji na faktycznie wystepujace problemy
poborowych.
Przez zolnierzy niezawodowych podnoszony byl takze problem
skracania czasu pelnienia zasadniczej sluzby wojskowej oraz zmiany
szkolenia poborowych ksztalcacych sie na wyzszych uczelniach i po ich
ukonczeniu. Wprowadzone ustawa 805 zmiany koncepcji prowadzenia
takiego szkolenia rokuja jego skuteczne rozwiazanie i sa obecnie
przedmiotem zainteresowania Rzecznika zarówno co ich zgodnosci z
prawem, jak i w perspektywie skutków ich wprowadzenia w zycie.
W dalszym ciagu nie rozwiazano problemu kierowania poborowych
do

sluzby

wojskowej

do

miejscowosci

pobliskich

ich

miejsca

zamieszkania. Szczególnie problem ten dotyczy jednostek o wyzszym
stopniu

wymagan

dotyczacyc h

wyksztalcenia

zolnierzy

(nabór

kwalifikowany), jak np. Marynarka Wojenna, Wojska Lotnicze, jednostki
lacznosci. Mimo wielokrotnego podejmowania tego problemu, np. do
Marynarki

Wojennej

w województwach
prowadzi do

kieruje

centralnych

przyjmowania

w

sie

poborowych

i

poludniowych.

szeregi

wojska

zamieszkujacych
Taka

mlodych

sytuacja
ludzi

juz

rozgoryczonych, niezadowolonych wlasnie z tego powodu. Problem ten
narasta glównie z uwagi na znacznie ograniczone mozliwosci finansowe
zolnierzy, zwlaszcza w zwiazku z odleglymi przejazdami do miejsc
zamieszkania.
b.

Zasadnicza sluzba wojskowa

Warunki sluzby, przestrzeganie prawa wsród i wobec zolnierzy
odbywajacych zasadnicza sluzbe wojskowa, tzw. stosunki miedzyludzkie

805 Ustawa z dnia 29.10.2003 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiazku obrony

Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 210,
poz. 2036).
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wojskowych swoistej subkultury), to tematyka wynikajaca ze skarg
zolnierzy przekazywanych w czasie prowadzonych przez pracowników
BRPO kontroli przestrzegania praw i wolnosci obywatelskich zolnierzy w
jednostkach wojskowych oraz ko respondencji wplywajacej do Rzecznika.
Stwierdzono zwiekszajaca sie ilosc skarg dotyczacych uciazliwosci i
monotonii

sluzby,

braku

skutecznego

systemu

pozwalajacego

na

wypoczynek zwlaszcza mlodszych sluzba zolnierzy, zmniejszanie sie
atrakcyjnosci tej sluzby przez czesto powtarzajace sie zadania zwiazane z
koniecznoscia pelnienia wart i sluzb oraz wykonywanie niekonczacych sie
czynnosci polegajacych na utrzymywaniu porzadku w jednostkach.
W dalszym ciagu nie wyeliminowano z zycia wojska problemu tzw.
„fali”,

choc

jej

przejawy

wydaja

sie

potwierdzac

tendencje

do

zmniejszania intensywnosci i zakresu wystepowania. Coraz rzadziej
zolnierze sygnalizuja fakty mogace zagrozic ich zyciu czy zdrowiu.
Problem ten jednak odradza sie nawet w jednostkach wczesniej wolnyc h
od tego rodzaju zachowan. Coraz czesciej naganne i przestepcze
zachowania zolnierzy wynikaja nie ze starszenstwa w sluzbie, a wartosci
uznawanych przez wcielane grupy poborowych zwiazane ze soba
miejscem zamieszkania badz przynaleznoscia do róznego rodzaju grup
nieformalnych – czesto z liderami z przeszloscia kryminalna. Jak twierdza
dowódcy tych zolnierzy, istnienie swoistej subkultury w szkolach,
grupach kolezenskich, klubach sportowych, zwiekszajaca sie agresywnosc
i przestepczosc wsród mlodziezy oraz czesto bezkarnosc za popelnione
czyny skutkuje takze w sluzbie wojskowej trwaniem tego zjawiska, mimo
podejmowania przez dowódców dzialan zmierzajacych do jego eliminacji
czy chocby ograniczenia.
Kolejnym,

powszechnie

podnoszony

problem

jest

wysokosc

wyplacanych zolnierzom kwot pienieznych przeznaczonych na zakup
srodków niezbednych do utrzymania higieny osobistej. Problem ten
dotyczy glównie zolnierzy mlodego rocznika i odbywajacych sluzbe w
jednostkach prowadzacych intensywne szkolenie poligonowe. Brak
mozliwosci zaopatrzenia sie w niezbedna ilosc podstawowych srodków
higieny osobistej, mimo generalnego polepszania sie w jednostkach
infrastruktury socjalnej, prowadzi do koniecznosci kierowania na ten cel
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mozliwe. Zwiekszenie wydatków na ten cel oraz rozwazenie mozliwosci
wydawania zolnierzom niezawodowym w naturze srodków higieny
osobistej jest wymogiem cywilizacyjnym o podstawowym znaczeniu.
Zglaszanym

problemem,

nabierajacym

wrecz

podstawowego

znaczenia jest zabezpieczenie w leki zolnierzy sluzby zasadniczej.
Wprowadzone ostatnio przepisy oraz ich interpretacja wynikajaca z pisma
Dyrektora Departamentu Budzetowego MON oraz Pelnomocnika Ministra
Obrony Narodowej do Spraw Resortowej Opieki Zdrowotnej prowadzi w
praktyce do koniecznosci pokrywania przez te grupe zolnierzy kosztów
zakupu znacznej ilosci, ordynowanych przez lekarzy z uwagi na ich
skutecznosc, lekarstw i srodków opatrunkowych. Srodki medyczne
umieszczone w tzw. „lekospisie” (za powolana „wykladnia”) i oznaczone
znakiem „Rp”, które sa wydawane „za darmo”, nie pozwalaja na
skuteczne medyczne ich wykorzystanie. Praktyka taka prowadzi do
rezygnacji z leków pozwalajacych na prawidlowe z punktu widzenia
sztuki medycznej leczenie. Problem ten zostal w trybie pilnym
przedstawiony Ministrowi Obrony Narodowej806, który w odpowiedzi
zapewnil, ze z uwagi na postanowienia ustawy o powszechnym
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia 807, traktujace zolnierzy
na równi z pozostalymi obywatelami, nastapi radykalna poprawa sytuacji
dopiero po zmianie przepisów tej ustawy.
Problematyka

dotyczaca

orzecznictwa

Wojskowych

Komisji

Lekarskich zwlaszcza odnoszaca sie do orzeczen stanowiacych o zwiazku
schorzen ze sluzba wojskowa, czasu ich powstania oraz skutków
wynikajacych z powyzszego byla przedmiotem kilkudziesieciu skarg
kierowanych, glównie przez zolnierzy zwolnionych ze sluzby przed
terminem lub zolnierzy rezerwy. Pogarszajacy sie stan ich zdrowia
majacy, ich zdaniem zwiazek ze sluzba wojskowa, chec uzyskania
odszkodowan oraz uprawnien wynikajacych z ustawy o inwalidach

806 RPO-453387-IX/03 z dnia 4.11.2003 r.
807 Ustawa z dnia 23.01.2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu

Zdrowia (Dz.U. Nr 45, poz. 391 ze zm.).
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i

wojskowych 808

rodza

koniecznosc

udzielania

zainteresowanym porad prawnych wskazujacych im droge dochodzenia
roszczen.

Brak

uprawnieni ach

wiedzy
prowadzi

poszkodowanych
czesto

do

o

przyslugujacych

przedawniania

roszczen

im
lub

wystepowania z nimi do niewlasciwych organów. Wprowadzone w obieg
prawny nowe unormowania ustawowe np. w sprawie odszkodowan 809
rokuja poprawe takze i w powyzszym kontekscie. Kolejna grupa spraw
wplywajacych

do

Rzecznika

sa

prosby

rodziców

o

wczesniejsze

zwalnianie ze sluzby wojskowej, które motywowane sa najczesciej ciezka
sytuacja materialna rodzin lub koniecznoscia – ich zdaniem, sprawowania
nad nimi opieki. Wprowadzona, sygnalizowana wczesniej nowelizacja
ustawy o powszechnym obowiazku obrony, taka mozliwosc wydaje sie isc
w dobrym kierunku, lecz z uwagi na upowaznienie tylko Ministra Obrony
Narodowej do podjecia przedmiotowej decyzji, przepis ten moze z uwagi
na czas oczekiwania nie spelniac swej roli.
W dalszym ciagu, choc w znacznie mniejszej skali niz w latach
poprzednich, wystepuje problem powolywania na cwiczenia wojskowe
zolnierzy rezerwy i skutków finansowych. Wyplacane przez wojsko
ekwiwalenty za udzial w cwiczeniach sa – zdaniem piszacych, zbyt nis kie
w stosunku do mozliwosci zarobkowych. Koszty np. rolników zwiazane z
koniecznoscia obslugi gospodarstwa czesto znacznie naruszaja budzet
rodziny.
Status i uprawnienia zolnierzy sluzby nadterminowej, prosby o
pomoc w przenoszeniu

do innych jednostek wo jskowych, odmowy

powolywania ich do sluzby kontraktowej, niskie uposazenie, pozbawianie
róznego rodzaju dodatków finansowych to najczesciej artykulowane
skargi tej grupy zolnierzy.

808 Ustawa z dnia 29.05.1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich

rodzin (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87 ze zm.).
swiadczeniach odszkodowawczych przyslugujacych
w razie wypadków i chorób pozostajacych w zwiazku ze sluzba wojskowa (Dz.U. Nr 83,
poz. 760).

809 Ustawa z dnia 11.04.2003 r. o
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Inwalidzi wojenni i wojskowi

Do najczesciej kierowanych problemów przez te grupe bylych
zolnierzy naleza roszczenia odszkodowawcze w zwiazku z poniesionym w
czasie sluzby uszczerbkiem na zdrowiu. Zwracajacy sie prosza o
wskazanie im mozliwosci dochodzenia roszczen odszkodowawczych810,
uzyskania

swiadczenia

rentowego,

przyznania

uprawnien

inwalidy

wojskowego czy zweryfikowania ich zgodnosci z prawem. Wplywaly
równiez

prosby

o

wzruszenie

prawomocnych

wyroków

sadowych

odmawiajacych przyznania swiadczenia rentowego z tytulu inwalidztwa
wojskowego 811.Wystepowano takze o pomoc w przyznaniu odszkodowan –
poza obowiazkiem prawnym 812 oraz udzielenie pomocy prawnej w
uzyskaniu uprawnien i swiadczenia inwalidy wojskowego w zwiazku z
pogorszeniem stanu zdrowia majacym zwiazek ze sluzba wojskowa.
Wystepujacym o pomoc prawna udzielono stosownych informacji i
wyjasnien.
Trybunal

Konstytucyjny

rozpatrzyl

wniosek

Rzecznika

o

stwierdzenie niezgodnosci art. 20 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r o
swiadczeniach przyslugujacych w razie wypadków i chorób pozostajacych
w zwiazku ze sluzba wojskowa (Dz.U. Nr 53 , poz. 342 z pózn. zm.)813.
Wskazany przepis pozbawial zolnierzy, którzy doznali w wyniku winy
nieumyslnej

trwalego

uszczerbku

na

zdrowiu

wskutek

wypadku

pozostajacego w zwiazku z pelnieniem sluzby wojskowej albo wskutek
choroby powstalej w zwiazku ze szczególnymi wlasciwosciami lub
warunkami sluzby, a takze rodziny zolnierza, który zmarl wskutek takiego
wypadku lub choroby – skutecznego dochodzenia swoich roszczen przed
sadem powszechnym, albowiem swiadczenia przyznane na podstawie
„ustawy” stanowia wynagrodzenie wszelkich szkód. Rzecznikowi w
sprawie tej chodzilo o mozliwosc uzyskania przez zolnierzy pelnego
odszkodowania.

Wyrokiem

810 RPO-451628-IX/03 z dnia
811 RPO-445151-IX/03 z dnia
812 RPO-445231-IX/03 z dnia
813 RPO-366574-IX/01 z dnia
814 Sygn. K 4/02.

z

dnia

7

lipca

2003 r.814

Trybunal

18.08.2003 r., RPO-456834-IX/03 z dnia 28.11.2003 r.
1.07.2 003 r.
10.07.2003 r.
10.01.2001 r.
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artykulem 77 w zwiazku z art. 32 Konstytucji.
d.

Zolnierze – górnicy

Najczesciej podnoszonymi problemami w nadsylanych do Rzecznika
skargach byly skutki prawne wejscia w zycie ustawy 815, nowelizujacej
ustawe z dnia 2 wrzesnia 1994 r. o swiadczeniach pienieznych i
uprawnieniach przysluguj acych zolnierzom zastepczej sluzby wojskowej
przymusowo zatrudnionym w kopalniach wegla, kamieniolomach i
zakladach wydobywania rud uranu 816, która poszerzyla zakres podmiotowy
o zolnierzy batalionów budowlanych przymusowo zatrudnianych w latach
1949 – 1959. Wplywajace pisma bylych zolnierzy tych formacji oraz ich
zwiazków i stowarzyszen, dotyczyly przyznania im od 1994 r. swiadczen
pienieznych oraz innych uprawnien wprost wynikajacych z przepisów tej
ustawy.

W

swych

listach

podnosza

problem

koniecznosci

zadoscuczynienia za poniesione krzywdy, bowiem w przeciwienstwie do
bylych

zolnierzy

sluzby

zastepczej

przymusowo

zatrudnionych

w

kopalniach wegla, kamieniolomach i zakladach rud uranu, zmuszeni byli
oczekiwac na przyznanie im analogicznych swiadczen przez okres niemal
siedmiu lat. Wprowadzone z tak duzym opóznieniem unormowanie jest
traktowane jako przejaw dyskryminacji, uzasadniajace domagania sie
uzyskania za ten okres stosownych rekompensat. Z zebranej w tej sprawie
dokumentacji wynika, ze zarówno charakter sluzby w batalionach
budowlanych, innych batalionach i obozach pracy, sposób naboru oraz
wykonywane przez tych zolnierzy obowiazki zblizone byly do objetych
przez te ustawe zolnierzy zastepczej sluzby wojskowej batalionów
górniczych, kamieniolomów i zakl adów rud uranu. W tej sprawie
Rzecznik skierowal wystapienie 817 do Przewodniczacej Komisji Polityki

815 Ustawa

z dnia 20.06.2001 r. o zmianie ustawy o swiadczeniach pienieznych i
uprawnieniach przyslugujacych zolnierzom zastepczej sluzby wojskowej przymusowo
zatrudnionym w kopalniach wegla, kamieniolomach i zakladach rud uranu oraz o podatku
dochodowym od osób fizycznych i ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczen Spolecznych (Dz.U. Nr 89, poz. 968).
816 Dz.U. z 2001 r. Nr 60, poz. 622 ze zm.
817 RPO-454164-IX/03 z dnia 23.10.2003 r.

- 333 Spolecznej i Rodziny Sejmu. W chwili obecnej oczekuje wyrazenia
stanowiska w tej kwestii.
C.

Ochrona praw funkcjonariuszy

Znaczna ilosc spraw wplywajacych do Rzecznika stanowia kwestie
zwiazane z nieprawidlowa interpretacja przepisów prawa. Przykladem
moze byc kontynuacja skargi obywatela w kwestii nierespektowania przez
Komende Glówna Panstwowej Strazy Pozarnej uprawnien do pelnienia
funkcji referenta ochrony przeciwpozarowej 818. W sprawie tej obywatel
nabyl

uprawnienia

egzaminacyjna

w

powolana

wyniku

zdania

na

podstawie

egzaminu

przed

zarzadzenia

komisja

Komendanta

Glównego Strazy Pozarnej w sprawie ustalenia wzorcowego regulaminu
organizacyjnego
ukonczeniu

Osrodka

kursu

Szkolenia

organizowanego

Pozarniczego
przez

po

pomyslnym

Towarzystwo

Wolnej

Wszechnicy Polskiej w Warszawie. Rzecznik nie uznal argumentów
Komendanta Glównego PSP wykazujac, iz taka interpretacja narusza
zasade ochrony praw nabytych stanowiaca podstawe bezpieczenstwa
prawnego obywateli. Ostatecznie sprawa zakonczyla sie przed Ministrem
Spraw Wewnetrznych i Administracji, który poinformowal, ze trwaja
prace nad nowelizacja rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie wymaga n w zakresie kwalifikacji zawodowych
oraz

dotyczacych

warunków

fizycznych

i

psychicznych

osób

zatrudnionych w jednostkach ochrony przeciwpozarowej, a takze w
zakresie kwalifikacji zawodowych osób wykonujacych czynnosci z
zakresu ochrony, w ramach której problem zwiazany z interpretacja
uprawnien nabytych na podstawie poprzednio obowiazujacych aktów
normatywnych zostanie jednoznacznie uregulowany.
Kolejna

kwestia

zwiazana

z

dokonywaniem

nieprawidlowej

interpretacji przepisów, która wzbudzila protesty byl pro blem alokacji
funkcjonariuszy Sluzby Celnej. W niniejszej sprawie funkcjonariusze byli
przenoszeni do innych izb celnych i zwalniani ze sluzby na podstawie art.
32 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich
Kolegiów Skarbowych oraz o zmiani e niektórych ustaw regulujacych
818 RPO-413851-IX/02 z dnia 13.05.2002 r.

- 334 zadania

i

kompetencje

organów

oraz

organizacje

jednostek

organizacyjnych podleglych ministrowi wlasciwemu do spraw finansów
publicznych819. Wedlug tego przepisu pracownicy lub funkcjonariusze
celni,

którym

przedstawiono

propozycje

przeniesienia

pomiedzy

jednostkami zatrudnianymi, mogli w terminie 10 dni, od dnia jej
otrzymania, zlozyc oswiadczenie o przyjeciu lub odmowie przyjecia
propozycji. Nie zlozenie oswiadczenia w tym terminie bylo równoznaczne
z odmowa przyjecia propozycji przeniesienia. Odmowa taka stanowila
podstawe

rozwiazania

z

pracownikiem

stosunku

pracy

za

wypowiedzeniem lub zwolnienia funkcjonariusza celnego ze sluzby. W
przedmiotowej

sprawie

Rzecznik

wystapil

do

Ministra

Finansów

przedstawiajac watpliwosci dotyczace zgodnosci stosowania tej normy z
przepisami prawa 820. Zwrócil uwage, ze organ ustawodawczy wydajac
przedmiotowy przepis naruszyl wywiedzione z klauzuli demokratycznego
panstwa prawa – zasady: zaufania obywateli do organów panstwa i
stanowionego przez prawa, ochrony praw nabytych i interesów w toku,
nakazu ustanawiania odpowiedniego vacatio legis, przestrzegania regul
poprawnej legislacji, w tym dostatecznej okreslonosci przepisów prawa.
Przy

dokonywaniu

alokacji

nie

respektowano

bowiem

uprawnien

zawartych w ustawie z dnia 24 lipca 1999 r. o Sluzbie Celnej821. Chodzilo
tutaj o wykonywanie obowiazków sluzbowych zgodnych z kwalifikacjami
osób przeniesionych, zapewnienie odpowiednich uposazen, zapewnienie
wlasciwych

warunków

mieszkaniowych,

wyplacanie

jednorazowy ch

swiadczen pienieznych na zagospodarowanie itp. Tymczasem w wyniku
stosowania kwestionowanego przepisu zostali oni pozbawieni tych
uprawnien. Nie mieli takze mozliwosci kwestionowania warunków
propozycji przenosin, a odmowa ich przyjecia byla równoznaczn a ze
zwolnieniem ze sluzby. Rzecznik wykazal, ze okreslenie 10 -dniowego
terminu na podjecie zyciowych decyzji o zmianie miejsca sluzby, jest nie
tylko niehumanitarne, ale przede wszystkim stoi w sprzecznosci z
unormowaniami zamieszczonymi w ustawie o Sluzbie Celnej i z prawem
pracy. Tak przeprowadzana alokacja mogla powodowac trudne do
819 Dz.U. Nr 137, poz. 1302.
820 RPO-455054-IX/03 z dnia 25.11.2003 r.
821 Dz.U. Nr 72, poz. 802 ze zm.

- 335 zaakceptowania, niekorzystne skutki spoleczne jak: utrata pracy oraz
rozpad wiezi rodzinnych i inne negatywne zjawiska.
W

odpowiedzi

Minister

Finansów

poinformowal,

iz

w

celu

skutecznego realizowania nalozonych na administracje celna nowych
zadan wynikajacych z ustawy o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów
Skarbowych (...) oraz jej przygotowania do zadan wynikajacych z akcesji
Polski do Unii Europejskiej, stalo sie konieczne dosto sowanie struktury
organizacyjnej administracji celnej do administracyjnego podzialu kraju,
w tym do wlasciwosci miejscowej innych sluzb, w szczególnosci sluzb
podatkowych. Osobiscie spotkal sie z organizacjami zwiazkowymi
dzialajacymi w Sluzbie Celnej w celu wyjasnienia zaistnialej sytuacji i
podjecia wspólnych dzialan zmierzajacych do zlagodzenia negatywnych
skutków, jakie wywolaly niektóre decyzje. Zostaly tez podjete negocjacje
z udzialem mediatora, w wyniku których osiagnieto porozumienie.
Ostatecznie ustalono, ze wszystkie przeniesienia funkcjonariuszy celnych
w ramach alokacji beda dokonywane na podstawie ustawy o Sluzbie
Celnej oraz w porozumieniu ze zwiazkami zawodowymi.
Kontynuowana

byla

sprawa

ograniczania

praw

i

wolnosci

obywatelskich funkcjonariuszy celnych w kwestii zakazu w miejscu
pelnienia sluzby posiadania i uzywania telefonów komórkowych, a takze
obowiazku

deklarowania

przynoszonych

srodków

finansowych

przekraczajacych kwote 200 zl. Po uzyskaniu odpowiedzi od Szefa Sluzby
Celnej, Rzecznik wystapil do Prezesa Rady Ministrów informujac, iz
obostrzenia te zostaly wprowadzone w zwiazku z programem rzadowym –
„Strategia

antykorupcyjna”,

który

zobowiazywal

przelozonych

poszczególnych formacji mundurowych do wprowadzenia do konca
2002 r. procedur ograniczajacych mozliwosc wystepowania przestepstw
korupcji 822. W wystapieniu tym wykazal, iz tak daleko posunieta
ingerencja organów administracji publicznej narusza dobra osobiste,
podlegajace ochronie prawnej i nasuwa watpliwosci, co do zgodnosci z
art. 31 Konstytucji. Tymczasem prawa te w tym przypadku zostaly
ograniczone na podstawie aktu wewnetrznego majacego charakter
okólnika.

Obowiazek

zglaszania

822 RPO-426316-IX/02 z dnia 1.07.2002 r.

posiadania

kwoty

pienieznej

- 336 przekraczajacej kwote 200 zl. jest takze niezgodny z art. 51 Konstytucji
stanowiacym, iz nikt nie moze byc obowiazany inaczej niz na podstawie
ustawy do ujawniania informacji dotyczacych jego osoby i stanowi
klasyczny

przyklad

naduzycia

wladzy

przez

organ

administracji

publicznej. Z kolei, zakaz uzywania telefonów prywatnych w miejsc u
sluzby nasuwa watpliwosc co do jego zgodnosci z art. 49 Konstytucji,
zapewniajacym wolnosc i ochrone tajemnicy komunikowania sie oraz
stanowiacym, iz ograniczenie takie moze nastapic jedynie w przypadkach
okreslonych

w ustawie w sposób w niej okreslony. Z odpowiedzi

otrzymanej od Sekretarza Stanu – Szefa Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów

wynika,

ze

podziela

on

poglad

o

niekonstytucyjnosci

przyjetych uregulowan w obecnej formie i dostrzega koniecznosc
rozwiazania

przedmiotowego

problemu

przez

wprowadzenie

odpowiednich zmian legislacyjnych w ustawach badz przez wprowadzenie
innych (zgodnych z prawem) rozwiazan. W tresci udzielonej odpowiedzi
brak bylo informacji w kwestii uchylenia postanowien przedmiotowego
aktu o charakterze ogólnym. W zwiazku z powyzszym Rzecznik ponownie
zwrócil sie o udzielenie w tym zakresie niezbednych wyjasnien, gdyz
pomimo uznania, ze kwestionowany akt jest niezgodny z prawem, moze
on nadal funkcjonowac w obrocie prawnym, wywierajac w stosunku do
funkcjonariuszy okreslone skutki prawne. Obecnie Rzecznik oczekuje na
odpowiedz.
Nadal niezakonczona sprawa jest kwestia duzej liczby wysluzonych
nadgodzin,

za

które

funkcjonariusze

Strazy

Granicznej

i

Sluzby

Wieziennej nie otrzymuja stosownego wynagrodzenia badz ekwiwalentu
w postaci czasu wolnego 823. Problem ten ma szersze znaczenie, gdyz
dotyczy takze i pozostalych funkcjonariuszy. Rzecznik wystepowal w tej
kwestii do Ministra Sprawiedliwosci oraz dwukrotnie do Ministra Spraw
Wewnetrznych

i

Administracji.

Otrzymane

odpowiedzi

nie

byly

satysf akcjonujace i ostatecznie zwrócil sie do Prezesa Rady Ministrów.
Podnoszony problem spowodowany jest brakiem srodków finansowych na
utworzenie dodatkowych etatów oraz regulujacymi kwestie czasu sluzby
przepisami prawnymi zawartymi w ustawach pragmatycznych sluzb
823 RPO-412420-IX/02 z dnia 21.06.2002 r. i RPO-424848-IX/02 z dnia 28.11.2002 r.

- 337 mundurowych, które w przypadku przekroczenia ustalonej ustawowo
liczby godzin sluzby, w przyjetym okresie rozliczeniowym, przewiduja
udzielanie za wysluzone nadgodziny jedynie czasu wolnego w tym samym
wymiarze, co nadpracowany. Podnoszona kwestia jest szczególnie
uciazliwa dla funkcjonariuszy takze i z tego powodu, ze nie istnieja
regulacje

prawne

w

ich

pragmatykach,

które

umozliwilyby

funkcjonariuszom uzyskanie wynagrodzenia za nadgodziny oraz skuteczne
dochodzenie roszczen przed sadem za zalegle swiadczenia finansowe.
Funkcjonariuszom wyplacane jest wynagrodzenie za nadgodziny jedynie
w

przypadku

rezygnacji

ze

sluzby

badz

odejscia

na

emeryture.

Obowiazujacy stan prawny, przy niewystarczajacej obsadzie etatowej
sluzb, powoduje ciagle zwiekszanie sie liczby nadgodzin poszczególnych
funkcjonariuszy i nie jest mozliwy do rozwiazania bez przeznaczenia na
ten cel dodatkowych srodków finansowych oraz zmiany obowiazujacych
w tym zakresie przepisów prawnych. W swoich wystapieniach do Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministra Sprawiedliwosci
Rzecznik zwracal sie o dokonanie zmian legislacyjnych dotyczacych
czasu sluzby, umozliwiajacych funkcjonariuszom dokonywanie wyboru w
postaci wykorzystania przyslugujacego im czasu wolnego w tym samym
wymiarze co dodatkowo wypracowany, badz uzyskania za nadgodziny
stosownego wynagrodzenia. Z uzyskanej odpowiedzi od Szefa Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów wynika, ze polecil on Departamentowi Kontroli
Skarg i Wniosków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zbadanie tej
sprawy i przedstawienie wniosków do realizacji. W chwili obecnej trwaja
czynnosci sprawdzajace, po których zakonczeniu Rzecznik ma zostac
powiadomiony o ich rezultatach i wyplywajacych z nich wnioskach.
Powazne nieprawidlowosci w stosowaniu prawa wystapily przy
rozwiazywaniu

stosunku

sluzbowego

funkcjonariuszy

z

Agencja

Bezpieczenstwa Wewnetrznego 824. Nie doreczono im bowiem w sposób
przewidziany prawem decyzji administracyjnych o zwolnieniu ze sluzby
przez ponad rok od momentu ich wydania, przez co nie mogli oni
skutecznie

dochodzic

swoich

praw

w

postepowaniu

sadowo -

administracyjnym. W przedmiotowej sprawie nie doreczono i nie
824 RPO-449769-IX/03 z dnia 25.08.2003 r.

- 338 zapoznano funkcjonariuszy ABW z trescia rozkazów personalnych o
zwolnieniu ze sluzby, a jedynie poinformowano ich za pomoca zwykl ego
pisma, ze wypowiedziano im stosunek sluzbowy. Z uzyskanych wyjasnien
od Szefa Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego wynika, iz tego rodzaju
sytuacja

spowodowana

byla

unikaniem

przez

zainteresowanych

dopelnienia formalnosci osobistego zapoznania sie z rozkazem. Obecnie
Rzecznik

bada

ta

sprawe

merytorycznie

i

rozwaza

mozliwosc

podejmowania w niej dalszych dzialan.
Rzecznik

otrzymuje

rocznie

kilkaset

skarg

pisanych

przez

funkcjonariuszy Policji. Wachlarz poruszanych problemów jest obszerny i
dotycza one nierespektowania wolnosci i praw osób pelniacych sluzbe w
mundurach. Nalezy podkreslic, iz Rzecznik Praw Obywatelskich jest w
bardzo wielu przypadkach ich ostatnia instancja, bowiem skarzacy
wyczerpali droge odwolan przewidziana przepisami prawa, na której nie
znalezli rzetelnego zainteresowania swoimi problemami. Szczególnie w
ostatnim czasie funkcjonariusze podnosza w skargach 825 nieetyczne, wrecz
zlosliwe traktowanie ich przez przelozonych wszystkich szczebli, których
zachowanie i reakcje na sprawy policjantów swiadcza o tym, ze zawsze
racje

ma

przelozony.

Zainicjowana

skarga 826

funkcjonariuszy

z

województwa podlaskiego kontrola przedstawicieli Rzecznika dokonana
na tym terenie ukazala niewlasciwy obraz pelnienia sluzby i zycia
policjantów podleglych Podlaskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu
Policji.

Udokumentowano

bezprawne

postepowanie

zarówno

Komendantów Komisariatów, jak i Komendanta Miejskiego Policji w B.,
akceptowane w pelni przez Komendanta Wojewódzkiego. Stwierdzono, ze
policjant na tym terenie nie jest dla przelozonych czlowiekiem godnym
szacunku, bowiem mozna uzywac w stosunku do niego slów obelzywych,
zmuszac do pelnienia sluzby w czasie choroby udokumentowanej
zwolnieniem lekarskim, mozna nakazywac policjantom dokonywania
falszerstw

dokumentów,

oszukiwac

obywateli

przy

przyjmowaniu

zameldowan o przestepstwie, falszowac statystyke sztucznie podnoszac
wskaznik tzw.: ”wykrywalnosci”. Stwierdzono, ze przyjetym sposobem

825 RPO-437165-IX/03 z dnia 27.03.2003 r.
826 RPO-420834-IX/02 z dnia 8.10.2002 r.

- 339 wymuszania

dyscypliny

sluzbowej

bylo

kierowanie

przeciwko

policjantom wniosków do prokuratur y o wszczynanie sledztw przeciw
nim,

których

przelozonego.

podstawa

bylo

Czynnosci

czesto

pomówienie

wyjasniajace

policjanta

prokuratury

ciagnely

przez
sie

miesiacami, a policjant byl zawieszany w pelnieniu obowiazków,
odbierano mu czesc uposazenia i przesylano dyskretnie informacje o jego
przestepczej dzialalnosci do zaprzyjaznionej z komenda miejscowej
gazety. Nawet wyrok sadu uniewinniajacy policjanta nie byl przez
kierownictwo respektowany. Na wniosek Rzecznika Minister Spraw
Wewnetrznych i Administracji skierowal na poczatku stycznia 2003 r.
kontrole

do

wymienionej

Komendy,

która

po

kilkumiesiecznych

dzialaniach potwierdzila zaistnialy stan rzeczy. Komendanci Wojewódzki
i Miejski zostali zwolnieni ze stanowisk nie ponoszac jednak zadnej kary
– przeniesieni zostali do dyspozycji swoich przelozonych. Nalezy
podkreslic, ze niewlasciwe kierowanie Podlaska Policja znane bylo
kierownictwu Komendy Glównej Policji, jednakze dopiero czynnosci
Rzecznika wymusily podjecie dzialan naprawczych.
Nasilenie zjawiska lamania praw funkcjonariuszy wywolalo w
srodowisku

koniecznosc obrony. Stad tez autorami licznych skarg do

Rzecznika sa komórki Niezaleznego Samorzadnego Zwiazku Zawodowego
Policjantów, na których ciazy statutowy obowiazek obrony swoich
czlonków.

Przelozeni od

komendanta

komisariatu

do

komendanta

wojewódzkiego podejmuja dzialania majace na celu ograniczenie im
mozliwosci dzialania, uciekaja sie do metod szantazowania czlonków
zwiazku dajac im do wyboru: albo awans lub skierowanie do szkoly
policyjnej,

albo

czlonkostwo

w

zwiazku.

Skuteczne

zastraszenie

policjantów powoduje zmniejszenie liczby czlonków organizacji, a tym
samym policjant pelniacy z wyboru funkcje zwiazkowa, nie majac
okreslonej statutem liczby czlonków, traci swa funkcje. Przykladem
takiego poste powania 827 byly dzialania Komendanta Miejskiego Policji w
B., który tak daleko posunal swa walke z organizacja zwiazkowa, ze
oprócz metod indywidualnego szykanowania policjantów postanowil
osobiscie

kierowac

zwiazkiem

827 RPO-420834-IX/02 z dnia 8.10.2002 r.

zawodowym

poprzez

wyznaczanie

- 340 terminów, miejsca i tresci odbywanych zebran. Nalezy dodac, ze czynil to
za pelna aprobata Komendanta Wojewódzkiego. Nie jest to jedyny
przyklad

niszczenia

inicjatywy

srodowiska

policyjnego.

Rzecznik

otrzymal kolejna, drastyczna skarge 828 organizacji zwiazkowej z jednej z
komend z poludnia kraju, która swiadczy o checi zlikwidowania przez
kierownictwo jednostki zwiazku zawodowego policjantów. Coraz czesciej
zdarza sie, ze indywidualne skargi policjantów829 nie zawieraja danych
personalnych osób piszacych, a jedynie ich podpisy. Swiadczy to o tym,
ze obawiaja sie restrykcji ze strony swych przelozonych, a ponadto tresc
korespondencji nie dotyczy ich spraw osobistych. W takich listach
poruszane sa problemy nieuczciwego dzialania kierowników jednostek w
zakresie

gospodarki

mieniem

komendy,

niezgodnym

z

prawem

organizowaniem przetargów itp.
Podjeta z inicjatywy Rzecznika lustracja kilku jednostek policyjnych
na terenie Warszawy 830 wykazala, ze funkcjonariusze pracuja w zlych
warunkach

socjalnych

dysponuja

sanitarnych,

wspólczesnym

oszczednosciowych
telefonicznej,

i

a

sprzetem

uniemozliwia
do

im

sporzadzania

w

ogromnej

biurowym,
sie

wiekszo sci
ze

korzystanie

dokumentacji

nie

wzgledów
z

lacznosci

zmuszeni

sa

do

poslugiwania sie prywatnym sprzetem. Czynnosci w wymienionych
sprawach sa przez Rzecznika kontynuowane.

21. Ochrona praw mniejszosci narodowych i cudzoziemców
A.

Dzialania

Rzecznika

Praw

Obywatelskich

na

rzecz

zachowania i rozwoju tozsamosci narodowej i etnicznej
mniejszosci
1. W swietle wyników prac zwiazanych z rozpoznawaniem spraw
indywidualnych oraz prowadzonych badan, pozytywnie na ogól ocenic
nalezy

polityke

wladz

centralnych

oraz

dzialalnosc

terenowej

828 RPO-437545-IX/03 z dnia 1.04.2003 r.
829 RPO-428718-IX/03 z dnia 15.01.2003 r.
830 RPO-452062-IX/03 z dnia 25.09.2003 r.; RPO-452063-IX/03 z dnia 25.09.2003 r.; RPO-

452064-IX/03 z dnia 25.09.2003 r.
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Stan

zaawansowania

prac

nad

oczekiwana

od

dawna

ustawa

o

mniejszosciach narodowych i etnicznych budzi nadzieje, iz istnieje realna
mozliwosc jej wejscia wzycie w stosunkowo niedlugim czasie. Pozwoli to
niewatpliwie na wzmocnienie gwarancji prawnych dla tej grupy obywateli
polskich. Analiza przeslanych listów i podjetych do zbadania spraw
sklania do wniosku, iz jedynie sporadycznie mówic mozemy o naruszaniu
przez organy administracji publicznej zasady równosci obywateli na tle
przynaleznosci do róznych grup mniejszosci narodowych. Osobnym
problemem, pozostajacym w zasadzie poza kompetencja Rzecznika sa
przejawy nietolerancji, pozostajace bardziej w sferze kulturowej niz
prawnej. Zauwazyc nalezy, ze mala ilosc listów w tych sprawach (w
zasadzie nie przekraczajaca 20 rocznie) utrzymuje sie od pierwszych lat
funkcjonowania urzedu RPO. Wprawdzie w ostatnich kilku latach ilosc
spraw dotyczacych mniejszosci narodowych zwiekszyla sie do ok. 30
rocznie, jednak wiekszosc tych spraw to sprawy podejmowane z urzedu
przez Rzecznika z uwagi na wieksza aktywnosc Biura RPO w docieraniu
do

srodowisk

mniejszosci

narodowych

w

Polsce,

jak

równiez

uaktywnienie sie stowarzyszen reprezentujacych poszczególne grupy
mniejszosciowe. Poniewaz jednak kazdy przejaw dyskryminacji na tle
narodowosciowym czy rasowym stanowi naruszenie praw czlowieka, nie
ilosc spraw, a ich ciezar gatunkowy sprawia ze wszelkie zglaszane
przypadki dyskryminacji na tle narodowym sa bardzo wnikliwie badane
przez RPO z uwagi na szczególne zagrozenie, jakie tworzyc moga dla
rozwoju

demokratycznego

panstwa

prawa.

Ze

wzgledu

na

range

poszanowania praw mniejszosci jako jednego z podstawowych standardów
demokratycznego panstwa prawnego oraz specyfike tej problematyki,
niezaleznie od dzialan podejmowanych w sprawach indywidualnych,
realizowane byly z wlasnej inicjatywy RPO badania nad sytuacja
mniejszosci narodowych w Polsce oraz przestrzeganiem praw obywateli
nalezacych

do

tych

mniejszosci(

wizyty

w

Tarnowie

i

Mielcu).

Intensywnosc spotkan byla jednak w minionym roku znacznie mniejsza z
uwagi

na

skromne

srodki

budzetowe,

wymuszajace

koniecznosc

oszczednosci. Rzecznik reprezentowany byl jednak stale w pracach
sejmowej Komisji Mniejszosci Narodowych i Etnicznych.
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do Rzecznika w minionym roku najwiecej spraw dotyczylo mniejszosci
romskiej. Nadal glebokie zaniepokojenie Rzecznika budzi dramatyczne
polozenie obywateli polskich narodowosci romskiej, a zwlaszcza czesci
tej

spolecznosci

zaliczajacej

sie

do

grupy

„Bergitka

Roma”,

zamieszkujacej na terenie województw malopolskiego i podkarpackiego,
ale takze w innych regionach Polski. Charakterystyczne dla tego
polozenia jest glebokie ubóstwo wynikajace z bezrobocia, oraz uragajace
ludzkiej godnosci warunki mieszkaniowe. Poprawa sytuacji polskich
Romów wymaga nie tylko przyjecia systemowych, dlugofalowych
rozwiazan ale takze zaangazowania odpowiednich srodków finansowych.
Z uznaniem nalezy stwierdzic iz sprawdza sie - prowadzony na terenie
Malopolski

–

pilotazowy

program

rzadowy,

majacy

na

celu

doprowadzenie do pelnego uczestnictwa Romów w zyciu spoleczenstwa
obywatelskiego i zniwelowanie róznic socjalnych dzielacych te grupe od
reszty spoleczenstwa 831. Rzecznik z uwaga sledzic bedzie wdrazanie tego
programu

na

terenie

calego

kraju,

a

takze

inicjatywy

organów

samorzadowyc h w tym zakresie.
Nie potwierdzily sie zarzuty dyskryminacji i opieszalego zalatwiania
spraw

mieszkaniowych

mieszkanców

Nowej

Romów

Huty

w

badane

Krakowie.
byly

w

Problemy
poprzednich

romskich
latach

i

przypomniane – jako niezalatwione – przez Prezesa Stowarzyszenia
Romów Kraków – Nowa Huta. Poproszony o wyjasnienia jakie sprawy
nie zostaly dotychczas wyjasnione nie udzielil odpowiedzi 832. Równiez w
sprawie podjetej na skutek ustnych skarg Romów w czasie wizyty
pracownika

BRPO

w

Mielcu,

Rzecznik

otrzymal

informacje

nie

potwierdzajace przejawów dyskryminacji. Rzecznik uzyskal wyjasnienia z
Urzedu

Miejskiego

w

Mielcu,

stanowiace

odpowiedz

na

zarzuty

podnoszone przez Romów w czasie wizyty na osiedlu „Miasteczko
Mlodego Robotnika” w Mielcu, a dotyczace dyskryminowania Romów
przez stosowanie w stosunku do nich zawyzonych stawek czynszu.

831 Pilotazowy

program rzadowy na rzecz spolecznosci romskiej w województwie
malopolskim na lata 2001-2003 prowadzony przez Ministerstwo Spraw Wewnetrznych
i Administracji.
832 RPO-400285-X/02.
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przekazanej Rzecznikowi dokumentacji nie narodowosc lokatorów, a
wylacznie standard lokalu stanowi o stawce czynszu 833. Niekiedy
przypisywanie administracji publicznej dzialan dyskryminujacych wynika
z braku znajomosci prawa; do Rzecznika zwrócil sie Wójt Romów
Powiatu Opatowskiego ze skarga, iz nie otrzymuje, z racji pelnionej
funkcji, zadnego wynagrodzenia od samorzadu lokalnego 834. Rzecznik
zmuszony byl wyjasnic, iz brak jest podstaw prawnych dla takiego
rozwiazania.
Podobny brak reakcji zanotowal Rzecznik ze strony Przewodniczacej
Zwiazku Litwinów w Polsce, która zasygnalizowala problem zlej sytuacji
szkól z litewskim jezykiem nauczania. Rzecznik kilkakrotnie prosil o
przekazanie szczególowej argumentacji w sprawach tych zarzutów, w tym
korespondencji

z

MENiS,

na

swoje

listy

nie

otrzymal

jednak

jakiejkolwiek odpowiedzi 835.
Nie potwierdzily sie równiez zarzuty Prezesa Zarzadu Zjednoczenia
Lemków w Polsce na opieszalosc sadu w sprawie o uznanie Nikifora
Krynickiego jako Epifaniusza Drowniaka. Z udzielonych Rzecznikowi
wyjasnien wynikalo, ze przedluzanie sie postepowania nie wynikalo z
zaniedban ani zlej woli ze strony sadu ale wiazalo sie ze znacznym
stopniem skomplikowania sprawy 836. W efekcie podjetych dzialan Sad
Rejonowy w Muszynie w marcu 2003 r. uznal ze Nikifor Krynicki i
Epifaniusz Drowniak to ta sama osoba. Tym samym zostaly formalnie
wyjasnione wszystkie watpliwosci co do rodowej tozsamosci znanego
malarza z Krynicy. W dniu 12 lipca 2003 r. nastapilo uroczyste
odsloniecie tablicy ku czci twórcy, ufundowanej przez Zjednoczenie
Lemków.
Wymaga podkreslenia, ze w znacznej czesci spraw wnioskodawcy,
zwracajac sie do Rzecznika, nie wykorzystuja przyslugujacych im
srodków dochodzenia swych praw na drodze administracyjnej jak i
cywilnej badz karnej. Zwracanie sie do Rzecznika z prosbami o

833 RPO-449320-X/03.
834 RPO-435648-X/03.
835 RPO-405034-X/02.
836 RPO-405592-X/02.
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spraw

z

pominieciem

wykorzystania

dostepnego

obywatelom trybu postepowania wynika równiez z przekonania o
znikomej skutecznosci podejmowanych przez nich dzialan przeciwko
administracji, jak równiez z ich przeswiadczenia o posiadaniu przez
Rzecznika silnych instrumentów prawnych do zwalczania biurokracji. Dla
przykladu: Rzecznik otrzymal list, w którym Przewodniczacy Zwiazku
Ukrainców w Polsce – Kolo w Zapalowie zwrócil sie o skuteczna pomoc
w uzyskaniu bylej plebanii, budowanej przez miejscowa spolecznosc
prawoslawna, na cele kulturalno oswiatowe i parafialne 837. W tej sprawie
Rzecznik zmuszony byl poinformowac, ze pomoc udzielona przez
Rzecznika dotyczyc moze jedynie tych sytuacji, gdy wskutek dzialania lub
zaniechania

organów,

organizacji

i

instytucji,

obowiazanych

do

przestrzegania i realizacji wolnosci i praw czlowieka i oby watela,
nastapilo naruszenie prawa, a takze zasad wspólzycia i sprawiedliwosci
spolecznej. Informacje przekazane przez Przewodniczacego Kola nie
pozwalaly na ocene czy w sprawie tej doszlo do naruszenia takich praw i
wolnosci przez organy administracji publicznej. Z tego wzgledu Rzecznik
prosil o uzupelnienie listu i przeslanie kopii dokumentów dotyczacych
podejmowanych dotychczas dzialan w tym korespondencji ze starosta
Jaroslawia, oraz innych odpowiedzi organów administracji publicznej.
Brak reakcji na ten list wskazuje, iz po raz kolejny zwrócono sie do
Rzecznika zanim podjeto wlasciwe dzialania na drodze administracyjnej.
3. Czesc spraw zglaszanych przez przedstawicieli mniejszosci
narodowych wymaga jednak dzialan Rzecznika, w tym równiez dzialan o
charakterze generalnym. W minionym roku do Rzecznika wplynal list od
Zwiazku Romów Polskich, zawierajacy prosbe o udzielenie pomocy
wobec bezskutecznosci dzialan polegajacych na próbach odnalezienia
dokumentów archiwalnych dotyczacych osób narodowosci romskiej,
daktyloskopowanych i fotografowanych przez milicje obywatelska838.
Informacje udzielane zainteresowanym przez rózne organy administracji
publicznej wydawaly sie byc sprzeczne ze soba i niepelne. Jak wynikalo z
informacji

Zwiazku

837 RPO-437678-X/03.
838 RPO-448697-X/03.

Romów

Polskich,

Agencja

Bezpieczenstwa
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natomiast

IPN

informujac

o

tresci

materialów

przejetych

z

b.

Departamentu Spoleczno-Administracyjnego MSW poinformowal, ze
materialy archiwalne dotyczace daktyloskopijnych i fotograficznych
rejestrów osób narodowosci romskiej powinny pozostawac w dyspozycji
poszczególnych jednostek policji. Z Komendy Glównej Policji otrzymali
jedynie ogólnikowa odpowiedz, iz materialy takie zostaly wybrakowane,
ale zasugerowano poszukiwanie dokumentów w archiwach urzedów miast
i gmin. Wobec tak przedstawionego stanu faktycznego, Rzecznik zwrócil
sie do Komendanta Glównego Policji o zbadanie sprawy i szczególowe
poinformowanie Rzecznika o dokonanych ustaleniach, w tym o informacje
na

podstawie

jakiego

aktu

administracyjnego

i

kiedy

dokonano

archiwizacji badz zniszczenia przedmiotowych dokumentów. Otrzymane,
szczególowe wyjasnienia potwierdzily iz materialy takie, sporzadzane w
latach

siedemdziesiatych

przekazane

zostaly

przy

organom

wydawaniu

dowodów

uprawnionym

do

osobistych,

wydawania

tych

dokumentów tozsamosci, a zatem jedynie tam poszukiwac mozna
dokumentacji wskazujacej na „szczególne” traktowanie Romów przez
milicje.
Prezes Zwiazku Romów Polskich z siedziba w Szczecinku zwrócil
sie

równiez

do

dyskryminujacy
Pojednanie”
dotyczyla

Rzecznika
charakter

wobec

z

prosba

dzialan

beneficjentów

wstrzymania

wyplaty

o

pomoc,

Fundacji
raty

na

„Polsko -Niemieckie

narodowosci

drugiej

wskazujac

romskiej.

Skarga

swiadczenia

osobom

narodowosci romskiej i podjeci a ponownej weryfikacji ich dokumentówwielokrotnie uprzednio juz weryfikowanych - potwierdzajacych przebyte
represje. Dzialania te mialy zwiazek z wszczeciem przez Komende
Miejska

w

Kielcach

postepowania

wobec

jednego

z

Romów,

podejrzanemu o sfalszowanie dokumentów. Zdaniem Prezesa Zwiazku
zastosowanie odpowiedzialnosci zbiorowej jest kolejnym przykladem
niesprawiedliwego traktowania i dyskryminacji schorowanych , bedacych
w podeszlym wieku Romów, a dzialania FPNP pozostaja w sprzecznosci z
Konstytucja RP i Konwencja ramowa o ochronie mniejszosci narodowych.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócil sie do Zarzadu Fundacji „PolskoNiemieckie Pojednanie” z prosba o ustosunkowanie sie do zarzutów
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Zwiazku Romów Polskich, przeslanej do wiadomosci
Przewodniczacy

Zarzadu

Fundacji

„Polsko -Niemieckie

Rzecznika,
Pojednanie”

wyjasnil powody kontroli pewnej czesci wniosków o swiadczenie, a wsród
nich takze wniosków romskich podkreslajac, ze podjete na wyrazne
zadanie policji w porozumieniu z niemiecka Fundacja Federalna dzialania
Fundacji

„Polsko -Niemieckie

Pojednanie”

sa

rutynowe

i

dotycza

wszystkich przypadków zakwestionowanych w sledztwie policyjnym, w
tym takze wniosków osób narodowosci romskiej. Podjete przez FPNP
dzialania sluza wylacznie wyjasnieniu przypadków watpliwych i w
najmniejszym chocby stopniu nie maja charakteru dyskryminacyjnego
wobec Romów.
Na poczatku minionego roku Rzecznik zwrócil sie do Prezesa Rady
Ministrów z prosba o przeslanie stanowiska w podnoszonej przez Zarzad
Glówny Zwiazku Ukrainców w Polsce sprawie braku reakcji wladz
publicznych na postulaty spolecznosci ukrainskiej dotyczace likwidacji
skutków akcji „Wisla”, w tym postulat zadoscuczynienia dla ok. 160 osób
narodowosci ukrainskiej, które bez wyroków sadów pozbawione byly
wolnosci i osadzone w latach 1947 -1949 w centralnym Obozie Pracy w
Jaworznie840. Otrzymal od Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
szczególowe wyjasnienia dotyczace stanowiska oraz przewidywanych
dzialan w sprawie rekompensat za majatki poukrainskie, przejete przez
panstwo w wyniku akcji „Wisla”, natomiast mimo kilkakrotnych monitów
w

tej

sprawie

nie

otrzymal

informacji

dotyczacej

kwestii

zadoscuczynienia za bezprawne pozbawienie wolnosci. W kolejnym
monicie zwrócil uwage Premiera na znaczny uplyw terminu oraz
koniecznosc uzyskania informacji, które pozwola na dokonanie oceny
przedstawionej sprawy. Rzecznik nadal oczekuje na odpowiedz.
Opublikowana

w

prasie

informacja

o

wystapieniu

Rzecznika

wywolala reakcje o charakterze ksenofobicznym. Rzecznik zaczal
otrzymywac listy zawierajace zarzuty pod adresem tych dzialan.
Wskazywano na koniecznosc zajecia sie przez Rzecznika przede

839 Pismo z dnia 29.12.2003 r. RPO-390271-XIII/01.
840 RPO-422775-X/03.
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Polskim i Ukrainskim841. Rozumiejac okazywane w listach wzburzenie
wywolane okrutnymi czynami, Rzecznik zmuszony byl wyjasniac, ze
powolany zostal przez Sejm tylko do obrony praw obywateli.
Rzecznik zwrócil sie w minionym roku kilkakrotnie do Prezesa
Instytutu Pamieci Narodowej. Dzialani e takie podjal m. in. w zwiazku z
zarzutami podnoszonymi przez Prezesa Zwiazku Ukrainców w Polsce p.
Mirona Kertyczaka, dotyczacymi przewleklosci w prowadzeniu przez
Oddzialy IPN postepowan w sprawach dotyczacych masowych zabójstw
obywateli polskich narodowosci ukrainskiej m. in. w: Terce, Zawadce
Morochowskiej, Sahryniu, Laskowie i innych miejscowosciach. Rzecznik
prosil równiez Prezesa IPN o ustosunkowanie sie do wniosku Zwiazku
Ukrainców w Polsce w sprawie uznania internowania osób narodowosci
ukrainski ej, w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie za zbrodnie
komunistyczne w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o
Instytucie Pamieci Narodowej – Komisji Scigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu 842.
Rzecznik

udzielil

rekomendacji

Malopolskiemu

Towarzystwu

Oswiatowemu które zgodzilo sie wystapic do Polsko -Amerykanskiej
Fundacji

Wolnosci

o

dotacje

na

realizacje

programu

dr

Hansa

Guggenheima majacego na celu wzmocnienie stosunków przyjazni i
zaufania miedzy uczniami romskimi i nie romskimi, w tym wz mocnienia
narodowej

i

porozumienia

kulturalnej
poprzez

tozsamosci

podnoszenie

i

promowanie

zdolnosci

wzajemnego

komunikacyjnych

i

promowanie tym samym wsród uczniów zrozumienia dla podstawowych
zasad spoleczenstwa obywatelskiego 843. Rzecznik zwrócil sie równ iez o
wsparcie programu do Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji jako
gospodarza „Pilotazowego programu rzadowego na rzecz spolecznosci
romskiej w województwie malopolskim na lata 2001 -2003” oraz Ministra
Edukacji i Sportu. Obydwa Urzedy przychylnie odniosly sie do inicjatywy
uznajac jej wartosc, zarówno w procesie edukacji dzieci romskich, jak i
popularyzacji wiedzy o Romach ich tradycji i kulturze.
841 Np. RPO-436973-X/03, RPO- 438385- X/03 i in.
842 Dz.U. Nr 155, poz. 1016 ze zm. (RPO- 455886-II/03).
843 RPO-423477-X/02.
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Ochrona praw cudzoziemców

Zgodnie z art. 37 Konstytucji, kto znajduje sie pod wladza
Rzeczypospolit ej Polskiej podlega i korzysta z wolnosci i praw
zapewnionych w Konstytucji. Wyjatki od tej zasady, odnoszace sie do
cudzoziemców,

okresla

ustawa.

Powyzsze

unormowanie

ustrojowe

pozostaje w pelnej zgodnosci z Konwencja dotyczaca stanu uchodzców z
dnia 28 lipca 1951 r. i obliguje polskie wladze publiczne do
przestrzegania tych uregulowan.
W minionym roku nie zmienila sie w sposób zasadniczy zarówno
ilosc wplywajacych skarg jak i wniosków od cudzoziemców znajdujacych
sie pod wladza Rzeczypospolitej Polskiej, a takze ich charakter oraz
problematyka. Tak jak w latach poprzednich priorytetowo traktowana byla
przez Rzecznika dzialalnosc dotyczaca uchodzców poszukujacych w
Polsce ochrony przed przesladowaniami. Opracowane zostaly i wydane
przez Rzecznika, w kilku jezykach, ulotki informacyjne, które przekazano
m.in. na przejscia graniczne, do instytucji i osrodków, w których
cudzoziemcy przebywaja lub zalatwiaja swe sprawy. Dzialania te
spowodowaly wiekszy naplyw skarg, szczególnie od cudzoziemców
przebywajacych w osrodkach. Wizyty pracowników Biura Rzecznika we
wrzesniu br. w Centralnym Osrodku Recepcyjnym dla Uchodzców w
Podkowie Lesnej oraz w Strzezonym Osrodku dla Cudzoziemców w
Lesznowoli, pozwolily na potwierdzenie tego, iz przekazane przez
Rzecznika materialy dotarly do zainteresowanych i ciesza sie duzym
zainteresowaniem. Wplynely tez na lepsze zapoznanie sie z warunkami
socjalnymi oraz problemami, jakie maja cudzoziemcy przebywajacy w
tych osrodkach, a takze z zachodzacymi zmianami w tym zakresie.
Naplywajace do Rzecznika skargi dotyczyly glównie znanych wczesniej
Rzecznikowi problemów takich jak: dlugotrwalosc procedur o nadanie
statusu uchodzcy oraz odmowy na pobyt w Polsce cudzoziemcom, którzy
w zamieszkuja w naszym kraju przez wiele lat, zawarli zwiazek malzenski
z obywatelem polskim, a ze zwiazku tego urodzily sie dzieci. Wydajace
decyzje w indywidualnych sprawach, organy administracji, dosc czesto
nie uwzglednialy praw polskiego wspólmalzonka a takze dobra dzieci
pochodzacych z takiego zwiazku. Podkreslic nalezy, ze w przypadku
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niekorzystnej

decyzji,

informowano

zainteresowanego

o

przyslugujacych srodkach odwolawczych, w tym równiez skardze do
Naczelnego Sadu Administracyjnego. W zdecydowanej wiekszosci spraw,
cudzoziemcy, których te decyzje dotyczyly, z mozliwosci takich
korzystali. Stosunkowo niewielka liczba skarg kierowanych do Rzecznika
przez cudzoziemców nie oddaje w pelni skali tego problemu. Znaczacymi
ograniczeniami w tym przedmiocie jest slaba znajomosc jezyka polskiego,
nieznajomosc obowi azujacych przepisów prawa oraz nieumiejetnosc
skorzystania z przyslugujacych srodków prawnych. Realny dostep tej
grupy cudzoziemców do szeroko pojetej profesjonalnej pomocy prawnej
ograniczaja ponadto wysokie koszty, a takze specyficzna i malo znana
proble matyka. Aktywnosc organizacji pozarzadowych, a w szczególnosci
Helsinskiej Fundacji Praw Czlowieka oraz wciaz rozwijajacych sie
Poradni Prawnych przy Uniwersytetach, z którymi Rzecznik utrzymuje
scisla

wspólprace,

w

istotnym

stopniu

wypelnia

istniejaca

luke.

Kontynuowano, rozpoczeta wczesniej, dobrze ukladajaca sie wspólprace z
przedstawicielem

w

Polsce

Wysokiego

Komisarza

Narodów

Zjednoczonych ds. Uchodzców.
Rozpoznany zostal przez Trybunal Konstytucyjny sygnalizowany w
ubieglorocznej Informacji844 wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o
zbadanie zgodnosci: art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r.
o cudzoziemcach845 w brzmieniu okreslonym ustawa z dnia 11 kwietnia
2001 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz o zmianie niektórych
ustaw 846 w zakresie, w jakim przepis ten róznicuje czas, przebywania
cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawniajacy do
ubiegania sie o zezwolenie na osiedlenie, w art. 32 w zwiazku z art. 2
Konstytucji; art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy powolanej wyzej w zakresie, w
jakim przepisy te okreslaja nowe, mniej korzystne w stosunku do ustawy
przed nowelizacja, warunki niezbedne dla otrzymania zezwolenia na
osiedlenie sie, bez ustanowienia w tym zakresie przepisów przejsciowych,
z konstytucyjna zasada zaufania obywateli do panstwa i stanowionego
przez nie prawa, tj. z art. 32 Konstytucji; art. 24 a ust. 1 ustawy powolanej
844 Informacja za 2002 r., str. 244.
845 Dz.U. z 1997 r. Nr 114, poz. 739.
846 Dz.U. z 2001 r. Nr 42, poz. 475.
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obywateli

polskich,

uprawnienia

do

wspólmalzonków

skladania

wniosku

cudzoziemców
o

osiedlenie

w
na

zakresie
terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej wspólmalzonka cudzoziemca, z art. 32 w
zwiazku z art. 2 Konstytucji.
W wydanym wyroku Trybunal Konstytucyjny orzekl, ze:
–

art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach
w zakresi e, w jakim przepis ten róznicuje czas przebywania
cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej, uprawniajacy do
ubiegania sie o zezwolenie na osiedlanie nie jest niezgodny z art. 32
w zwiazku z art. 2 Konstytucji;

–

art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy powolanej wyzej w zakresie, w jakim
przepisy te okreslaja nowe, mniej korzystne w stosunku do ustawy
przed nowelizacja warunki niezbedne dla otrzymania zezwolenia na
osiedlenie sie nie jest niezgodny z zasada zaufania obywateli do
panstwa i stanowionego przez nie prawa, tj. z art. 2 Konstytucji;

–

art. 24a ust.1 ustawy powolanej wyzej w zakresie, w jakim przepis ten
pozbawia obywateli polskich uprawnienia do skladania w tym trybie
wniosku o polaczenie ich z czlonkami rodziny – cudzoziemcami, jest
niezgodny z art. 32 w zwiazku z art. 2 Konstytucji.
Trybunal Konstytucyjny rozpoznal takze skarge cudzoziemca847, do

której przylaczyl sie Rzecznik, któremu Minister Spraw Wewnetrznych i
Administracji
osiedlenie

wydana

sie

w

decyzja
Polsce

a

odmówil

udzielenia

nastepnie

w

zezwolenia

wyniku

na

odwolania

zainteresowanego, utrzymal ja w mocy. Powyzsze akty administracyjne
zostaly uchylone przez Naczelny Sad Administracyjny, a na podstawie
art.77 ustawy o cudzoziemcach w wymienionych decyzjach odstapiono od
merytorycznego uzasadniania odmo wy. W nastepstwie orzeczenia NSA,
Wojewoda Mazowiecki, powolujac sie na te same podstawy prawne,
wydana decyzja, ponownie odmówil zainteresowanemu, udzielenia na
osiedlenie sie w Polsce, która to decyzja równiez zostala utrzymana w
mocy

w

instancyjnym

odwolawczego.

administracyjnym

Rozpatrujacy

ponownie

toku

sprawe

847 RPO-413339-XV/02 z dnia 3.07.2002 r. (skarga konstytucyjna).

postepowania
Naczelny

Sad
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nalezy, ze zainteresowany jest na stale zwiazany z naszym krajem. W
Polsce bowiem ukonczyl studia medyczne, tu pracuje jako lekarz,
pozostaje w zwiazku malzenskim, z którego urodzilo sie dziecko. Na
Ukrainie, gdzie dotad zamieszkiwal, traktowany jest jako Polak. W
zwiazku

z

powyzszym

zwrócil

sie

ze

skarga

do

Trybunalu

Konstytucyjnego o zbadanie zgodnosci art . 13 ust.1 oraz art. 23 ust.1 pkt
2 w zwiazku z art.19 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach
w czesci, w jakiej mialyby uzasadnic zakaz udzielenia cudzoziemcowi
polskiego pochodzenia zezwolenia na osiedlenie sie w Polsce, a w
konsekwencji wydani a mu karty stalego pobytu z art. 18 i z art. 52 ust. 5
Konstytucji oraz art. 77 wymienionej ustawy z art. 51 ust. 3 i art. 52 ust. 5
Konstytucji. W wydanym wyroku Trybunal Konstytucyjny orzekl, ze
art. 77 w zwiazku z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 c zerwca 1997 r. o
cudzoziemcach
uzasadnienia

w

zakresie,

decyzji

w

w

czesci

jakim

dopuszcza

dotyczacej

odstapienie

polskiego

od

pochodzenia

cudzoziemca jest niezgodny z art. 52 ust. 5 i z art. 51 ust. 3 w zwiazku z
art. 2 i art. 31 ust.3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W
uzasadnieniu wydanego wyroku podkresla sie, ze do sprawy przystapil
Rzecznik, uzupelniajac przez powolanie sie na art. 2 i 32 ust. 3
Konstytucji,

wskazanie

naruszonych

wzorców

konstytucyjnych.

Uzupelnienie, jak zauwazyl Trybunal Konstytucyjny, bylo trafne.
Zauwazyc nalezy, ze istotne zmiany w tym zakresie nastapily po
wejsciu w zycie z dniem 1 wrzesnia 2003 r. nowej ustawy o
cudzoziemcach848 i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej849. Pomimo, iz nie sa to akty prawne
doskonale, to jednak stanowia kolejny znaczacy krok ku pelnemu
dostosowaniu sie do standardów unijnych w tym zakresie i uwzgledniaja
wiele wniosków przedstawianych wczesniej przez Rzecznika. Podkreslic
takze nalezy, co nie jest bez znaczenia, iz sa one korzystniejsze dla
zainteresowanych, a takze to, ze wprowadzaja wiele nowych nieznanych
dotad instytucji takich jak np.: pobyt tolerowany. Precyzyjnie tez
848 Ustawa z dnia 13.06.2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. Nr 128, poz. 1175).
849 Ustawa z dnia 13.06.2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 1176).

na terytorium
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czas okreslony, wsród których wymienia sie miedzy innymi ten, iz jest
malzonkiem obywatela polskiego. Wprowadzenie takiego zapisu znacznie
ograniczy dowolnosc wydawanych decyzji a takze wplynie na lepsza
ochrone praw polskiego wspólmalzonka oraz ich dzieci. Z uwagi na
stosunkowo krótki okres funkcjonowania nowych przepisów, a takze
aktów wykonawczych, za wczesnie jest jeszcze na dokonywanie oceny ich
skutecznosci i przydatnosci. Rzecznik z duza uwaga obserwuje wszystkie
reakcje

zainteresowanych

i

wnikliwie

bada

zglaszane przez nich

problemy, po wejsciu w zycie nowych ustaw. O znaczeniu problematyki
cudzoziemców w codziennych dzialaniach Rzecznika, moze swiadczyc
spotkanie, do którego doszlo pod koniec listopada 2003 r., z inicjatywy
Rzecznika – z Prezesem Urzedu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców.
Omówione zostaly problemy skrócenia procedur, podczas prowadzonych
postepowan w sprawach przyznania statusu uchodzcy oraz wnikliwego
badania i rozpatrywania wniosków o wydanie zezwolenia na pobyt w
Polsce

tym

cudzoziemcom,

których

malzonkowie

sa

obywatelami

polskimi. Prezes Urzedu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców podzielil
poglad Rzecznika w tym wzgledzie i stwierdzil, iz podejmie dzialania do
szybkiej poprawy w tym zakresie. Zdaniem Prezesa w najblizszym czasie,
po zwiekszeniu liczby etatów, mozliwe bedzie takze skrócenie czasu
trwania prowadzonych postepowan w sprawach o przyznanie statusu
uchodzcy.
W 2003 r. – podobnie jak w latach ubieglych wplywaly do Rzecznika
wnioski dotyczace sytuacji cudzoziemców – uczestników postepo wania
karnego.

Autorami

tych

wniosków

byli

zarówno

bezposrednio

zainteresowani jak i – wystepujacy na ich rzecz – ombudsmani krajów, z
których pochodzili. Czynnosci podejmowane przez Rzecznika w sprawach
tego

rodzaju

polegaly

przede

wszystkim

na

badaniu

spraw

indywidualnych. Rzecznik Praw Obywatelskich wystapil do Ministra
Sprawiedliwosci850 w sprawie zastosowania tymczasowego aresztowania –
z powodu niestawiennictwa na rozprawe – wobec obywatela Francji, na
podstawie listu gonczego wystawionego przez sad w sprawie z oskarzenia
850 RPO-428607-II/02 z dnia 21.01.2003 r.
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siegania

przez

sad

do

najsurowszego

z

katalogu

srodków

zapobiegawczych w przedstawionej sytuacji procesowej. W odpowiedzi z
dnia 28 lutego 2003 r. Minister Sprawiedliwo sci poinformowal Rzecznika,
ze sad stosujac wobec obywatela Francji tymczasowe aresztowanie
dopuscil sie szeregu istotnych uchybien. I tak w szczególnosci: 1)
bezzasadnie przyjeto, iz oskarzony ukrywa sie i uporczywie nie stawia sie
na wezwania w sytuacji, kiedy nie zostal uprzednio przesluchany i nie
udzielono mu stosownych pouczen, a nadto nie doreczono mu odpisu aktu
oskarzenia; 2) w sytuacji, kiedy oskarzony nie wladal jezykiem polskim,
zaniechano sporzadzenia tlumaczenia na jezyk francuski dokumentów
procesowych

podlegajacych

doreczeniu

oskarzonemu

wraz

z

tlumaczeniem; 3) nie zawiadomiono wlasciwego miejscowo konsulatu o
zastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec obywatela panstwa
obcego. Minister Sprawiedliwosci zapewnil Rzecznika, iz opisany
przypadek w skali kraju ma charakter odosobniony. Rzecznik podjal
równiez dzialania w sprawie wypadku drogowego, w wyniku którego
smierc ponioslo dwoje obywateli polskich. Podejrzanym o popelnienie
tego

przestepstwa

byl

obywatel

Federacji

Rosyjskiej.

Na

skutek

odstapienia przez prokuratora od skierowania do sadu wniosku o
zastosowanie wobec podejrzanego srodka zapobiegawczego w postaci
tymczasowego aresztowania sprawa zawisla przed sadem nie moze sie
rozpoczac, albowiem nie udalo sie skutecznie doreczyc oskarzonemu aktu
oskarzenia, poniewaz nie przebywa on w miejscu zamieszkania. Kierujac
w tej sprawie wystapienie do Prokuratora Krajowego 851 Rzecznik wskazal,
ze sprawa ta ma aspekt ogólniejszy. Otóz w okolicznosciach podobnych
jak

w

omówionej

sprawie

niezastosowanie

zadnego

srodka

zapobiegawczego niesie za soba powazne niebezpieczenstwo niemoznosci
osadzenia sprawcy – nie majacego stalego miejsca zamieszkania w kraju i
w zwiazku z tym mogacego skutecznie uchylac sie od wymiaru
sprawiedliwosci. Nalezy podkreslic, iz w tego rodzaju okolicznosciach
moznosc dochodzenia przez pokrzywdzonych przyslugujacych im praw
staje sie iluzoryczna. Odpowiadajac na powyzsze wystapienie Prokurator
851 RPO-434945-II/03 z dnia 1.07.2003 r.
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odstapieniu od stosowania srodka zapobiegawczego wobec podejrzanego
cudzoziemca za nieuzasadniona. Zwazywszy na to, ze w zaistnialej
sytuacji rozpoznanie sprawy przez sad jest w zasadzie niemozliwe
Prokurator Krajowy zobowiazal Prokuratora Apelacyjnego do podjecia
dzialan zmierzajacych do przekazania scigania oskarzonego przez
wlasciwe organy Federacji Rosyjskiej.
W 2003 r. Rzecznik monitorowal takze bieg postepowania przed
Sadem Rejonowym w Chelmie w sprawie smiertelnego postrzelenia
obywatela Ukrainy 852. W powyzszej sprawie zapadl nieprawomocny wyrok
na mocy którego jeden z funkcjonariuszy policji, który smiertelnie
postrzelil pokrzywdzonego zostal

skazany m. in. na kare 2 lat

pozbawienia wolnosci. Drugi policjant za niedopelnienie obowiazków
sluzbowych zostal skazany na kare roku i 8 miesiecy pozbawienia
wolnosci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres lat 4. Jak
wynika z informacji uzyskanej przez Rzecznika w dniu 16 stycznia
2004 r. wyrok w powyzszej sprawie nie jest jeszcze prawomocny
(apelacje wniesione na korzysc oskarzonych oczekuja na rozpoznanie).
Powyzsze postepowanie znajduje sie w zainteresowaniu Pelnomocnika ds.
Praw Czlowieka Rady Najwyzszej Ukrainy.
W ocenie Rzecznika do najczestszych uchybien, do jakich dochodzi
w sprawach karnych, w których strona jest obywatel panstwa obcego,
mozna zaliczyc: 1) nie doreczanie cudzoziemcom decyzji procesowych
przetlumaczonych na zrozumialy jezyk w rozsadnych terminach; 2) nie
przekazywanie

–

przyslugujacych
przedstawicielstw

po

przetlumaczeniu

uczestnikom
wlasciwych

–

informacji

postepowania;
panstw

o

3)

fakcie

nie

o

prawach

informowanie

zatrzymania

lub

aresztowania ich obywatela. Nalezy jednak przyznac, ze skala tych
nieprawidlowosci nie jest znaczaca.

852 RPO-365705-II/01.
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22. Wspóldzialanie Rzecznika Praw Obywatelskich z organizacjami obywatelskimi
Organizacje pozarzadowe winny byc partnerem wladzy publicznej w
budowaniu spoleczenstwa obywatelsko aktywnego i odpowiedzialnego.
Dzieki temu, ze tworza sie one oddolnie i spontanicznie, maja do
spelnienia szczególne zadanie. Dzis juz nie budzi wat pliwosci, ze jako
pierwsze ujawniaja autentyczne problemy socjalne i reaguja na nie.
Stanowia

sile

opiniotwórcza

i

emancypacyjna

nowoczesnego

spoleczenstwa demokratycznego. Kapital ludzki jest tym czynnikiem,
który konstytuuje forme dzialalnosci organizacyjnej, jej misje, cele i
srodki. Istotna czesc zadan Rzecznika Praw Obywatelskich wynikajacych
z zakreslonego art. 17a ustawy o RPO obowiazku wspólpracy z
organizacjami obywatelskimi realizowana byla przez przygotowywane
konferencje,

seminaria

i

spotkania

robocze,

prowadzenie

stalego

monitoringu stanu aktywnosci obywatelskiej, a takze utrzymywanie
biezacych kontaktów z organizacjami obywatelskimi. Zwrócic nalezy
uwage

na

bardzo

liczne,

osobiste

spotkania

Rzecznika

z

ta

najaktywniejsza grupa obywateli, poza stala siedziba Biura RPO. Taka
wspólpraca

umozliwia

tez

weryfikacje

problemów

najczesciej

sygnalizowanych przez organizacje obywatelskie. W 2003 roku do takich
problemów

nalezy

zaliczyc

ocene

przygotowania

samorzadów

terytorialnych do uznania organizacji obywatelskich za pelnoprawnego
partnera, jak równiez sprawy zwiazane z wejsciem w zycie nowych
regulacji prawnych, a w szczególnosci ustawy o dzialalnosci pozytku
publicznego i wolontariacie 853 w kwestii przyznawania poszczególnym
organizacjom przez sady stat usu pozytku publicznego.
W minionym roku Rzecznik Praw Obywatelskich uznal za konieczne
zbadanie relacji we wspóldzialaniu jednostek samorzadu terytorialnego z
organizacjami obywatelskimi. Zwrócil sie do marszalków wszystkich
województw, o przeslanie infor macji jak zostala rozwiazana kwestia
wykonania art.12 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorzadzie województwa.
853 Ustawa z dnia 23.04.2003 r. o organizacjach pozytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.

Nr 96, poz. 873).
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wniosków na temat sposobu postrzegania przez samorzad terytorialny roli
organizacji sektora pozarzadowego we wspóltworzeniu samorzadnosci i
budowaniu spoleczenstwa demokratycznego. Z analizowanego materialu
wynika, ze organizacje obywatelskie tworzace tzw. Trzeci Sektor
podejmuja dzialania prawie we wszystkich dziedzinach zycia np. w
pomocy spolecznej, w kulturze, edukacji, rozwoju lokalnym, ekologii,
problemach

mniejszosci

narodowych,

rozwoju

przedsiebiorczosci.

Niezmiernie istotnym faktem jest to, ze organizacje te czesto zwracaja
uwage na najbardziej palace potrzeby mieszkanców danego regionu, sa
one zdecydowanie blizej ludzi i dzieki temu staja sie one swoistego
rodzaju posrednikiem pomiedzy mieszkancami a wladzami w danym
województwie. Z tego wzgledu tak waznym i istotnym zagadnieniem jest
wspólpraca organizacji obywatelskich z wladzami samorzadowymi.
Waznym

zadaniem

organizacji

pozarzadowych

jest

udzial

w

wypracowaniu konkretnych zasad i sposobów wspólpracy na szczeblu
gminy, powiatu i samorzadu wojewódzkiego oraz wspólpracy z organami
wladzy

panstwowej,

odpowiednio

do

zakresu

kompetencji.

Takie

inicjatywy sa juz podejmowane i niektóre województwa a takze gminy i
powiaty

moga

poszczycic

sie

odrebnymi

regulacjami

prawnymi

dotyczacymi zasad i form wspólpracy z wladzami regionalnymi. Nalezy tu
wspomniec o odrebnych regulacjach prawnych z Nowej Rudy 854,
Klodzka 855,

czy

uchwala

Sejmiku

Województwa

Malopolskiego

z

2002 r.856. Podobnych regulacji jest jeszcze jednak zbyt malo w skali
calego kraju. W kontekscie analizowanych materialów, jako przyklady
województw

malo

organizacjami

aktywnych

obywatelskimi

w

nawiazy waniu

nalezy

wymienic

wspólpracy

z

województwo

mazowieckie i zachodniopomorskie857.

854 „Noworudzka Karta Wspólpracy Miasta i Organizacji Pozarzadowych”.
855 „Karta Wspólpracy Powiatu Klodzkiego z Organizacjami Pozarzadowymi”.
856 „Zasady Wspólpracy Samorzadu Województwa Malopolskiego z Organizacjami

Pozarzadowymi”.
857 Raz jeszcze wymaga podkreslenia, ze informacje Rzecznika dotycza dzialan samorzadu

na szczeblu wojewódzkim i nie moga byc uogólniane dla innych szczebli samorzadu
terytorialnego.

- 357 Przepisy prawne nakladaja na samorzady wojewódzkie obowiazek
wspólpracy przy formulowaniu strategii rozwoju województwa i realizacji
polityki

jego

rozwoju

m.in.

z

organizacjami

pozarzadowymi 858 i

rzeczywiscie poszczególne samorzady staraja sie wypelniac ten nalozony
na nie obowiazek poprzez liczne konsultacje projektów Strategii Rozwoju
poszczególnych województw z organizacjami obywatelskimi danego
regionu. Trzeci Sektor spelnia tutaj bardzo istotna funkcje opiniodawcy
proponowanych projektów, a takze ma mozliwosc zglaszania wlasnych
propozycji i konkretnych rozwiazan. W niektórych województwach z
inicjatywy Urzedów Marszalkowskich powolywane sa specjalne zespoly
opiniodawczo -doradcze, w sklad których wchodza przedstawiciele szkól
wyzszych,

fundacji,

agencji

szkoleniowo -doradczych,
znaczeniu

kól

regionalnym,

rozwiazywaniu

regionalnego,

biznesowych

które

problemów

rozwoju
wyrazily

i

innych

wole

instytucji

organizacji

wspólpracy

spoleczno -ekonomicznych

o

przy

województwa,

pracy na rzecz rozwoju gospodarczego, szkolnictwa, udostepniania
wiedzy i rozwiazan technologicznych. Taka forma wspólpracy istnieje m.
in. w woj. lubelskim, warminsko -mazurskim, lódzkim. Natomiast w
województwie wielkopolskim i kujawsko -pomorskim, poczynajac od
2000 r. organizowane jest coroczne forum organizacji pozarzadowych, na
którym wszyscy partnerzy spoleczni maja mozliwosc wyrazania swych
opinii dotyczacych istotnych problemów w da nym regionie, a takze
przedstawiania swych osiagniec i planów dalszego rozwoju i wspólpracy.
Sluzy to takze wzajemnej integracji róznych srodowisk lokalnych.
Nowatorska

w

skali

kraju

wspólprace

województwa

inicjatywa
z

pobudzajaca

organizacjami

i

umacniajaca

pozarzadowymi

jest

Samorzadowe Centrum Informacji z Organizacjami Pozarzadowymi w
Województwie Podlaskim. Z analizowanych materialów wynika, ze
najczestsza forma wspólpracy samorzadów z Trzecim Sektorem
finansowanie
programów

z
i

budzetów

województw

przedsiewziec

poszczegó lnych

realizowanych

przez

jest

projektów,
organizacje

obywatelskie. Najwiecej srodków finansowych na dotacje dla organizacji

858 Art. 12 ust. 1 p. 4 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorzadzie województwa (Dz.U. z

2001 r. Nr 142, poz.1590 ze zm.).
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przeznaczaja

swietokrzyskiego,

wladze

malopolskiego

województw:

oraz

wielkopolskiego,

slaskiego.

Najmniej

zas

przeznaczanych jest srodków w województwach: lubuskim, kujawsko –
pomorskim, podlaskim, a takze lubelskim.
Kolejna wazna forma wspólpracy samorzadów województw z
organizacjami pozarzadowymi jest pomoc organizacyjna w realizacji
róznego rodzaj u przedsiewziec, takich jak: konferencje, seminaria,
imprezy kulturalne, pokazy, festiwale, turnieje sportowe. Nalezy przy tym
zaznaczyc, iz poszczególne wladze wojewódzkie, uwzgledniaja specyfike
danego regionu i dlatego tez wspieraja bardziej lub mniej poszczególne
przedsiewziecia.

Jako

przyklad

mozna

tu

podac

województwo

wielkopolskie które bardzo chetnie wspiera wszelkiego rodzaju inicjatywy
w zakresie sportu i rekreacji, a takze województwo lubelskie, które
wspomaga wszelkie dzialania na rzecz osób nie pelnosprawnych, w
województwie podkarpackim preznie dzialaja organizacje wspomagajace
rolników i hodowców zwierzat a takze zajmujace sie problemami
zwiazanymi z ekologia i ochrona przyrody.
Mimo

licznych

pozytywnych

przykladów

wspólpracy,

analiza

przedstawionych materialów sklania do wniosku, ze samorzad terytorialny
nie w pelni akceptuje organizacje obywatelskie jako pelnoprawnego
partnera w wypelnianiu swoich zadan. Zwrócic nalezy uwage, ze na ciagle
jeszcze niedoskonala wspólprace tych sektorów wskazuje przeslany
Rzecznikowi na poczatku br. raport NIK z kontroli prawidlowosci
udzielania dotacji przez gminy i powiaty podmiotom spoza sektora
finansów publicznych859, z którego wynika, ze „jednostki samorzadu
terytorialnego w ograniczonym zakresie korzystaly z realizacji zadan
wlasnych poprzez ich zlecanie jednostkom niepublicznym”. Wydaje sie
niezbedne w najblizszych latach kontynuowanie prac pozwalajacych na
dokonanie ocen zasad wspólpracy sektora samorzadowego z sektorem
organizacji obywatelskich takze na po zostalych poziomach samorzadu
terytorialnego

(powiatowym,

gminnym)

w

tym

równiez

sposobu

859 Informacja NIK Nr ewidencyjny 175/2003/P/03/161/LPO, przeslana pismem z dnia

19.01.2004 r. LPO-41011-2 1-2003.

- 359 wprowadzania w zycie zasad ustawy o organizacjach pozytku publicznego
i wolontariacie.
W 2003 roku ustawowa wspólpraca Rzecznika Praw Obywatelskich z
organizacjami i ruchami obywatelskimi prowadzona byla w swej istotnej
czesci w ramach nastepujacych programów:
–

Ruch Przeciw Bezradnosci Spolecznej;

–

Edukacja dla Rozwoju;

–

Poradnictwo obywatelskie i prawne;

–

Pro Publico Bono;

–

Oswiecimskie Centrum Praw Czlowieka;

–

Spoleczenst wo obywatelskie na rzecz prawa dostepu do informacji
publicznej.
W 2003 roku ramach Ruchu Przeciw Bezradnosci Spolecznej

przygotowano i przeprowadzono dwie Konwencje Ruchu. W dniu 25
stycznia 2003 roku odbyla sie w Krakowie II Konwencja Ruchu Przeciw
Bezradnosci Spolecznej w której uczestniczylo ponad 500 przedstawicieli
organizacji obywatelskich z calego kraju. Program Konwencji obejmowal
trzy równolegle przebiegajace konferencje w których wiodacymi tematami
byly: 1) wspóldzialanie organizacji pozarzadowyc h i samorzadu; 2) udzial
mlodziezy

w

samorzadnosci

lokalnej;

3) seniorzy

w

edukacji

i

poradnictwie rówiesniczym i miedzypokoleniowym 860.
W dniu 10 listopada 2003 roku odbyla sie w Krakowie III Konwencja
Ruchu Przeciw Bezradnosci Spolecznej. W III Konwencji Ruchu Przeciw
Bezradnosci Spolecznej wzielo udzial równiez okolo 500 przedstawicieli
organizacji obywatelskich z calego kraju. Tematem wiodacym III
Konwencji byly: Europa i praca. Tak jak w ubieglych latach Konwencja
byla

kluczowym

wydarzeniem

dla

Ruchu

Przeciw

Bezradnosci

Spolecznej. Spotkali sie na niej przedstawiciele organizacji obywatelskich
z calego kraju, samorzadowy i wybitni eksperci, dzielac sie swoimi
doswiadczeniami i wypracowujac kierunki dla wspólnej pracy na nastepny

860 Materialy z konwencji opublikowane zostaly w Biuletynie RPO „Materialy II Konwencji

Ruchu Przeciw Bezradnosci Spolecznej”.

- 360 rok861. W ramach III Konwenc ji Ruchu przeprowadzono trzy sesje
tematyczne. W pierwszej z nich wiodacym tematem byla „Wspólpraca
miedzy

samorzadem

a

organizacjami

pozarzadowymi

w

realizacji

programów reintegracji spolecznej862”. Uczestnicy tej sesji dyskutowali na
temat przegladu nowych ustaw, dokumentów i programów rzadowych
dotyczacych

reintegracji

spolecznej

w

aspekcie

roli

organizacji

pozarzadowych w realizacji tych programów; przegladu mozliwosci
finansowania programów reintegracji spolecznej z pieniedzy unijnych po
akcesji Polski do Unii Europejskiej; glównych kierunków dzialan
reintegracyjnych; aktualnego stan wspólpracy samorzadu i organizacji
pozarzadowych w realizacji programów reintegracyjnych oraz stanu
przygotowan organizacji pozarzadowych do korzystania ze srodków
unijnych. Tematem drugiej sesji byla „Mlodziez a samorzadnosc lokalna Europa i Praca” 863.Glównymi zagadnieniami, nad którymi dyskutowano w
czasie tej sesji byly: oferta Unii Europejskiej na rzecz mlodziezy;
wymiana

doswiadczen

miedzy

organizacjami

mlodziezowymi

dot.

poradnictwa i ksztalcenia zawodowego; ocena wspólpracy miedzy
organizacjami i inicjatywami mlodziezowymi, a samorzadem lokalnym w
zakresie realizacji lokalnych programów ksztalcenia zawodowego i
zatrudnienia mlodziezy, ale takze w zakresie zapewnienia mlo dziezy
aktywnego udzialu w zyciu spolecznosci lokalnej; zaznajomienie sie z
inicjatywami

bezrobotnej

mlodziezy

w

ramach

samopomocy;

zaznajomienie sie z programami Unii Europejskiej w tworzeniu lokalnego
rynku pracy dla bezrobotnej mlodziezy. Trzecia sesja – „Wsparcie
spoleczne dla rodzin z syndromem bezradnosci. Sieci spoleczne w
profilaktyce i programach wychodzenia z bezradnosci jednostek i ich

861 Specjalnym gosciem III Konwencji Ruchu Przeciw Bezradnosci Spolecznej byl Pan

prof. Jerzy Hausner Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki, Pracy i Polityki
Spolecznej. Honorowego patronatu dla obrad III Konwencji zechcieli udzielic Jego
Magnificencja Pan prof. Franciszek Zie jka Rektor Uniwersytetu Jagiellonskiego, Pan
Janusz Sepiol Marszalek Województwa Malopolskiego oraz Pan prof. Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa. Moderatorem sesji plenarnej byl prof. Piotr Salustowicz.
862 Moderatorem byl Pan Witold Monkiewicz z Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.
863 Moderatorem sesji byl Pan prof. Piotr Salustowicz, Doradca Rzecznika Praw
Obywatelskich.

- 361 rodzin” 864 wywolala dyskusje wokól aktualnego obrazu polskiej rodziny w
swietle badan spisowych; diagnozy wybranyc h przyczyn wykluczenia
spolecznego

rodzin

w

Polsce;

prezentacji

wybranych

inicjatyw

i

programów pomocy rodzinie w wychodzeniu z sytuacji bezradnosci;
profili socjodemograficzne i zdrowotne syndromu bezradnosci rodziny;
sieci spoleczne w profilaktyce i programach wychodzenia z bezradnosci
jednostek i ich rodzin.
W 2003 roku kontynuowany byl, rozpoczety w 2001 roku, program
„Edukacja dla Rozwoju”, którego celem jest czuwanie nad realizacja
prawa

do

edukacji,

warunkujacego

jednego

korzystanie

z

z

podstawowych

innych,

w

praw

szczególnosci

czlowieka,
prawa

do

swiadomego i aktywnego uczestniczenia w zyciu spolecznym. W ramach
programu odbyly sie w 2003 roku konferencje poswiecone m. in. roli
rodziców w systemie oswiaty poprzez uruchomienie i wieksza aktywnosc
rad rodziców, rad szkól i rad oswiatowych; roli bibliotek w budowaniu
spoleczenstwa obywatelskiego poprzez wspierane procesu edukacyjnego i
podejmowanie inicjatyw na rzecz edukacji, czytelnictwa i integracji
srodowiska lokalnego m. in. poprzez udzial w kampani i spolecznej „Cala
Polska czyta dzieciom”; a takze spotkania poswiecone inicjatywom na
rzecz organizacji mlodziezowego referendum w sprawie przystapienia
Polski do Unii Europejskiej umozliwiajacego realizacje artykulu 72.3
Konstytucji. Watkiem przewodnim prac w 2003 r. byly spotkania zespolu
ekspertów poswiecone ocenie stanu edukacji narodowej ze szczególnym
uwzglednieniem dostepnosci ksztalcenia i równosci szans, refleksji nad
zasadniczymi celami edukacji narodowej oraz koniecznoscia zapewnienia
stabilnosc i polityki edukacyjnej. Wyniki prac przedstawione zostaly
podczas

zorganizowanej

przez

RPO

konferencji

„Obywatelska

odpowiedzialnosc za edukacje narodowa” wraz z zalozeniami powolania
Rady

Edukacji

864 Moderatorami

Narodowej

–

niezaleznego

obywatelskiego

organu

sesji byli: Pan prof. Zbigniew Wozniak, Instytut Socjologii UAM
w Poznaniu, Wyzsza Szkola Psychologii Spoleczn ej w Warszawie, Pani mgr Maria
Bochenska -Seweryn, Uniwersytet Jagiellonski.

- 362 definiujace go

dlugofalowa

strategie

polityki

oswiatowej

oraz

monitorujacego stan i rozwój edukacji narodowej865.
Wspólpraca Rzecznika Praw Obywatelskich ze Zwiazkiem Biur
Porad Obywatelskich w 2003 roku byla kontynuowana i rozszerzana. W
ramach wspierania dzialan zwiazanych z poradnictwem obywatelskim
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we wspólpracy ze Zwiazkiem Biur
Porad Obywatelskich wydalo
partnerem

samorzadu”,

obywatelskiego

a

takze

broszure: „Biura Porad Obywatelskich-

która
ma

promuje

ulatwi ac

program

poradnictwa

samorzadom

nawiazywanie

wspólpracy z Biurami Porad Obywatelskich. W dniu 2 kwietnia 2003 roku
miedzy Rzecznikiem Praw Obywatelskich a Prezesem Zwiazku Biur Porad
Obywatelskich

zostalo

podpisane

porozumienie

o

wspólpracy

w

dziedzinie ochrony wolnosci i praw czlowieka i obywatela.
W 2003 byla równiez kontynuowana i rozszerzana wspólpraca
Rzecznika Praw Obywatelskich z Fundacja Academia Iuris, która jest
waznym partnerem Rzecznika Praw Obywatelskich w realizacji programu
„Poradnictwo obywatelskie i prawne”. W lipcu 2003 roku pomiedzy
Rzecznikiem Praw Obywatelskich a Fundacja Academia Juris zostalo
podpisane porozumienie o wspólpracy w dziedzinie ochrony praw i
wolnosci czlowieka i obywatela.
Rzecznik

nawiazal

wspólprace

z

osmioma

uniwersyteckimi

Poradniami Prawnymi, w których wolontariusze udzielaja bezplatnych
porad prawnych. Uniwersyteckie poradnie Prawne dzialaja na wydzialach
prawa w calej Polsce. W Poradniach Prawnych studenci prawa, pod
opieka merytoryczna pracowników naukowych, udzielaja bezplatnej
pomocy prawnej osobom, których sytuacja finansowa nie pozwala na
skorzystanie z odplatnej pomocy radcy prawnego lub adwokata. Podczas
spotkania Rzecznika z przedstawicielami Poradni Prawnych, podniesli oni
problem wystepujacych niekiedy trudnosci w dostepie do akt sadowych w
sprawach karnych, z którymi do Poradni zglaszaja sie zainteresowani.
Wskazano przede wszystkim, iz najczesciej zglaszaja sie do Poradni
osoby nie znajace prawa, badz nie potrafiace skorzystac z przyslugujacych

865 Materialy te zostaly wydane w publikacji pt. „Obywatelska odpowiedzialnosc za edukacje

narodowa”.

- 363 im uprawnien – jako stronom postepowania. W tych okolicznosciach
istotne znaczenie dla mozliwosci niesienia im pomocy prawnej –
zwlaszcza ofiarom przestepstw lub ich rodzinom – ma zaznajomienie sie
przez przedstawiciela Poradni z caloscia materialów danej sprawy, a nie
tylko z dokumentami dostarczonymi przez zainteresowanego. Wobec
powyzszego Rzecznik zwrócil sie do Ministra Sprawiedliwosci –
Prokuratora

Generalnego 866

z

prosba

o

rozwazenie

mozliwosci

zapewnienia pelniejszego dostepu przedstawicielom Poradni Prawnych do
akt sadowych w sprawach karnych – oczywiscie z uwzglednieniem
potrzeby zapewnienia niezaklóconego biegu postepowania oraz ochrony
uzasadnionego interesu stron. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Sprawiedliwosci poinformowal Rzecznika, ze prosba ta zasluguje na
poparcie. W jego ocenie dzialalnosc Uniwersyteckich Poradni Prawnych
odgrywa znaczaca role w udzielaniu bezplatnych porad prawnych osobom,
których sytuacja finansowa nie pozwala na skorzystanie z tego rodzaju
pomocy. W zwiazku z powyzszym polecono Departamentowi Sadów
Powszechnych zwrócenie sie do prezesów sadów okregowych z prosba o
umozliwienie

przedstawicielom

Uniwersyteckich

Poradni

Prawnych

wgladu do akt sadowych.
W roku 2003 odbyla sie piata edycja Konkursu na Najlepsza
Inicjatywe Obywatelska Pro Publico Bono, której patronowal Rzecznik
Praw Obywatelskich. Jubileuszowa edycja Konkursu, obok promocji
pozytywnych wzorców i modelowych inicjatyw obywatelskich poszerzona
zostala – w ramach kampanii promocyjnej – o intensywne dzialania na
rzecz umacniania prestizu i roli organizacji obywatelskich w ich lokalnym
srodowisku. Celowi temu sluzyly wizyty czlonków Kapituly Konkursu w
siedzibach laureatów poprzedniej edycji. Spotkania te, podczas których
przedstawicielom organizacji obywatelskich wreczane byly pamiatkowe
dyplomy Pro Publico Bono, staly sie okazja do zwrócenia uwagi na
potrzebe partnerstwa wladz samorzadowych i organizacji obywatelskich
przy

realizacji

zadan

publicznych

oraz

zainspirowanie

wladz

samorzadowych do lepszego wykorzystania potencjalu zwycieskich
organizacji

w

srodowisku

lokalnym;

866 RPO-453870-II/03 z dnia 29.10.2003 r.

np.

do

promocji

inicjatyw

- 364 obywatelskich na terenie swojego dzialania. Podobne wizyty planowane
sa równiez w roku 2004. Do Konkursu w roku 2003 zglosilo sie 200
organizacji

z

inicjatywy

i

calej

Polski

programy.

prezentujac

Kapitula

zrealizowane

Konkursu

przez

przyznala

siebie

nagrody

i

wyróznienia 23 organizacjom. Podobnie jak w roku ubieglym przyznane
zostaly dwie Nagrody Glówne. Nagrode Glówna dla najlepszej inicjatywy
obywatelskiej o zasiegu regionalnym otrzymal Dom spotkan im. Angelusa
Silesiusa z Wroclawia. Nagrode Glówna dla najlepszej inicjatywy
obywatelskiej o zasiegu ogólnopolskim otrzymala Federacja Polskich
Klubów Kobiet po Mastektomii „Amazonki” z Poznania. Kapitula
Konkursu chcac w sposób szczególny uczcic jubileus z pieciolecia
Konkursu postanowila przyznac Honorowe Wyróznienie „Instytucja Pro
Publico Bono” trzem organizacjom. Fundacji „Instytut Tertio Millennio” i
Fundacji

Partnerstwo

dla

Srodowiska

oraz

Polskiej

Akademii

Umiejetnosci.
Kontynuowano

prace

w

ramach

wspólpracy

Rzecznika

Praw

Obywatelskich w sprawie wzajemnej wspólpracy w celu tworzenia w
Oswiecimiu instytucji edukacyjnych i przedsiewziec, umozliwiajacych
rozwijanie w Oswiecimiu funkcji miedzynarodowego centrum praw
czlowieka. Uzgodniono i przygotowano do podpisu tekst porozumienia
pomiedzy Rzecznikiem Praw Obywatelskich a Marszalkiem Województwa
Malopolskiego w tej sprawie.
*
*

*

Odrebny problem od wspóldzialania z organizacjami obywatelskimi
stanowila tematyka dotyczaca Fundacji „Polsko -Niemieckie Pojednanie” i
realizowanych przez nia swiadczen dla osób poszkodowanych przez
nazizm zostala podniesiona w ponad 800 listach skierowanych do Biura
Rzecznika po raz pierwszy oraz w blisko 300 wtórnikach.
Najczesciej podnoszonymi przez korespondentów problemami byly:
1) skargi na przewleklosc postepowania Fundacji przy:
− rozpatrywaniu wniosków o wyplate swiadczenia z tytulu pracy
niewolniczej

i

przymusowej

ze

srodków

niemieckiej

Fundacji

„Pamiec, Odpowiedzialnosc i Przyszlosc”. W pierwszej polowie roku
skargi dotyczyly braku informacji o stanie realizacji zlozonych

- 365 wniosków i terminu wyplaty I raty niemieckiego swiadczenia.
W Polsce wyplata I raty (75% calosci swiadczenia) rozpoczela sie
28 czerwca 2001 r. i trwala do 22 wrzesnia 2003 r., otrzymalo ja ponad
475 tys. beneficjentów Fundacji. Natomiast w drugiej polowie roku
zaczely naplywac prosby o przyspieszenie wyplaty drugiej, 25 procentowej raty swiadczenia, której realizacje polska Fundacja
rozpoczela 30 pazdziernika 2003 r., a planuje zakonczyc w II kwartale
2005 r.,
− rozpatrywaniu wniosków o przyznanie swiadczenia ze wspólnych
srodków

FPNP

oraz

Funduszu

na

Rzecz

Ofiar

Przesladowan

Hitlerowskich (tzw. Funduszu Londynskiego Zlota), przeznaczonych
dla mlodocianych ofiar pracy przymusowej w miejscu zamieszkania.
Skargi dotyczyly glównie trudnosci z udokumentowaniem represji –
zgodnie

z

wymogami

Fundacji –

a w przypadku przyznania

swiadczenia, opóznien z jego wyplata (przy czym nalezy zaznaczyc, ze
juz w polowie 2003 r. Fundacja osiagnela ponad 97% stopien realizacji
tych swiadczen);
− kwalifikacji wniosków spadkobierców o przyznanie swiadczenia ze
srodków niemieckiej Fundacji. Polska Fundacja po uzgodnieniu z
Fundacja Federalna trybu wyplaty swiadczen dla nastepców prawnych
osób poszkodowanych, na wieksza skale wyplaty dla tej grupy
uprawnionych rozpoczela w I kwartale 2003 r. Bardzo dobra
wspólpraca

Biura

Rzecznika

z

Dzialem

Obslugi

Szczególnych

Spadków FPNP, którego zadaniem jest ustalenie szczególnych
nastepców prawnych oraz przeprowadzenie podzialu swiadczenia –
konsultacje przeprowadzane tak listownie, jak i przede wszystkim
telefonicznie – w wielu przypadkach przyspieszyly skompletowanie
dokumentacji pozwalajacej na dokonanie spadkobiercom wyplaty
niemieckiego swiadczenia;
2) prosby o rozszerzenie kregu osób upr awnionych do korzystania ze
swiadczen niemieckiej Ustawy:
− o osoby pracujace w obozach pracy (w tym zwlaszcza w obozach
pracy przymusowej Sluzby Budowlanej („Baudienst”) – obozy pracy
nie znajduja sie na zatwierdzonej przez niemiecka i austriacka
Fundacje liscie „innych obozów i wiezien” uprawniajacych do
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grupie poszkodowanych pewnych kwot z srodków wlasnych, ale z
braku mozliwosci finansowych ostatecznie odstapila od tego zamiaru,
− o jenców wojennych – sprawa braku uprawnien jenców wojennych –
Podchorazych Wrzesnia 1939 r. oraz Powstanców Warszawskich do
ubiegania sie o swiadczenie pieniezne na podstawie przepisów
niemieckiej ustawy stanowila juz wczesniej przedmiot zainteresowania
Rzecznika

Praw

Obywatelskich.

Niestety,

propozycje

polskiej

Fundacji objecia tych grup poszkodowanych wyplata niemieckiego
swiadczenia w ramach tzw. klauzuli otwartosci, nie przyniosly
rezultatów. Jednakze chcac chocby w symboliczny sposób uhonorowac
podchorazych Wojska Polskiego 1939 r. – bylych jenców wojennych
III Rzeszy, Zarzad Fundacji w dniu 17 stycznia 2003 r. podjal uchwale
Nr

3/2003

r.,

postanawiajac

dokonac

wyplaty

dla

tej

grupy

poszkodowanych jednorazowego swiadczenia w wysokosci 1.400 zl
ze srodków wlasnych. Ponadto, Zarzad Fundacji „Polsko-Niemieckie
Pojednanie” uchwala Nr 12/2003 z dnia 26 marca 2003 r. postanowil
równiez przyznac jednorazowe swiadczenie w wysokosci 1400 zl dla
Zolnierzy Powstania Warszawskiego – wiezniów stalagów, którzy z
uwagi na postanowi enia ustawy niemieckiej o utworzeniu Fundacji
„Pamiec, Odpowiedzialnosc i Przyszlosc” i austriackiej ustawy o
utworzeniu Funduszu „Pojednanie” nie nabyli prawa do uzyskania
wymienionych tam swiadczen;
3) prosby

o

przywrócenie

terminu

ubiegania

sie

o

swiadczenia

realizowane przez FPNP zarówno ze srodków wlasnych i tzw. Funduszu
Londynskiego Zlota, jak tez na podstawie ustawy o utworzeniu
niemieckiej Fundacji „Pamiec, Odpowiedzialnosc i Przyszlosc” oraz
austriackiego Funduszu „Pojednania, Pokoju i Wspólpracy”. Rzecznik
Praw Obywatelskich nie mógl podjac dzialan w tej sprawie, gdyz termin
skladania

w

organizacjach

partnerskich

wniosków

o

swiadczenia

niemieckie czy austriackie z tytulu pracy niewolniczej i przymusowej
zostal zapisany w ustawach przyjetych przez parlamenty innych panstw,
tak wiec nie podlega on ocenie Rzecznika.
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23. Dzialania Rzecznika Praw Obywatelskich zastepujace formy
pracy pelnomocników terenowych
Rzecznik jest organem jednoosobowym, wykonujacym swoje zadania
przy pomocy Biura. Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich wyposaza
Rzecznika

w

prawo

ustanawiania,

za

zgoda

Sejmu,

swoich

pelnomocników terenowych (art. 22 ). Próby utworzenia pelnomocników
terenowych Rzecznika podejmowane byly juz od 1995 r. Koncepcjom
powolania pelnomocników terenowych towarzyszyly liczne watpliwosci,
które do dzis nie stracily na aktualnosci (obawa o dwuinstancyjnosc
dzialan RPO, brak obiektywizmu pelnomocników ze wzgledu na
róznorodne
wprowadzenia

uwarunkowania
chaosu

i

powiazania

kompetencyjnego,

lokalne,

mo zliwosci

mozliwosc
„zagubienia”

sygnalów o sprawach, które moga sie okazac wazne w skali ogólniejszej,
rozbieznosci stanowisk „centrali” i „terenu” itp.), ale ostatecznie o nie
powolywaniu pelnomocników zadecydowal Parlament nie przyznajac do
konca 2003 r. srodków budzetowych na ten cel. Wobec

zglaszanej w

wielu listach i na spotkaniach z Rzecznikiem ogromnej potrzeby
funkcjonowania Biura RPO równiez w innych regionach kraju, Rzecznik
Praw Obywatelskich zainicjowal cykl spotkan z obywatelami, poza stala
siedziba Rzecznika, których celem jest przyjmowanie przez Rzecznika
oraz

znaczna

grupe

pracowników

BRPO

reprezentujacych

rózne

specjalnosci, skarg i wniosków dotyczacych naruszen wolnosci i praw
obywatelskich. Od 1999 r. spotkania takie odbyly sie w duzych miastach
województw: wielkopolskiego, rzeszowskiego, zachodniopomorskiego,
podlaskiego, warminsko-mazurskiego, lubelskiego i lubuskiego. Wzgledy
budzetowe przesadzily o tym, ze w 2003 r. odbyla sie niestety tylko jedna
sesja wyjazdowa w Województwie Lubuskim. W dniach 4 – 5 marca
2003 r. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Zastepca Rzecznika dr hab.
Jerzy Swiatkiewicz wraz z 14 pracownikami Biura RPO rozmawiali z
mieszkancami

ziemi

lubuskiej

przyjmujac

skargi

w

sprawach

indywidualnych w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze; ponadto
Rzecznik Praw Obywatelskich wraz z Zastepca RPO
srodowiskiem

prawniczym

przedstawicielami

wizytowanego

spotkali sie ze

województwa

a

takze

z

samorzadów terytorialnych reprezentowanych przez
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sie równiez z

Zarzadem miasta Zielona Góra, zlozyl wizyte na

Uniwersytecie Zielonogórskim gdzie wyglosil wyklad dla srodowiska
akademickiego, wzial równiez udzial w dyskusji zorganizowanej przez
mlodziez licealna i akademicka Zielonej Góry. Zastepca Rzecznika
spotkal sie ponadto z przedstawicielami sluzby zdrowia województwa
lubuskiego, a takze wizytowal 5 Pulk Artylerii w Sulechowie. Spotkania
majace na celu przyjmowanie indywidualnych skarg mieszkanców ziemi
lubuskiej odbyly sie równoczesnie w dwóch miastach: Gorzowie
Wielkopolskim i Zielonej Górze. W obu miastach przyjeto lacznie osoby
zglaszajace sie w 455 sprawach, z czego 158 spraw zgloszono w
Gorzowie Wielkopolskim a pozostale w Zielonej Górze. Zdecydowana
wiekszosc spraw zglas zanych na tym terenie zalatwiono na miejscu.
Zaledwie okolo 10% wymagalo podjecia dalszych dzialan. Przewazaly
sprawy o charakterze porad prawnych. Czesto interesanci sprawdzali
rzetelnosc dzialania sadów, urzedów pracy. Dominowaly sprawy z zakresu
prawa pracy, ubezpieczen spolecznych w tym skargi na ustalenie
wysokosci

emerytury

i

wysokosci

zarobków

do

skargi

na

emerytury

trudnosci
ze

w

wzgledu

udokumentowaniu
na

zniszczenie

dokumentów placowych. Z zakresu prawa cywilnego sprawy rodzinne (np.
o podzial mie nia dorobkowego, wysokosc alimentów), spory majatkowe o
nieruchomosc, mienie zabuzanskie, spory z PZU o odszkodowanie, o rente
uzupelniajaca, zadluzenia kredytowe, a z materii prawa lokalowego
zasady sprzedazy i najmu lokali wchodzacych w sklad mieszkaniowego
zasobu gminy. Zglaszano równiez sprawy z zakresu prawa karnego, prawa
administracyjnego ( zwlaszcza prosby o wyjasnienie zasad postepowania
administracyjnego i wskazanie srodków prawnych przyslugujacych
uczestnikom tego postepowania). Przyjeto takze skargi na dzialanie:
policji, komorników, lekarzy orzeczników ZUS, sadów (przewleklosc
postepowania, stronniczosc, zbyt skape informowanie – zdaniem petentów
–

o przyslugujacych srodkach prawnych, arogancja sekretariatów,

odmowa ustanowienia adwokata z urzedu), Agencje Mienia Wojskowego
(nieuzasadnione zwolnienia z pracy), sluzb architektonicznych i nadzoru
budowlanego w zakresie udzielania pozwolen na budowe oraz cofniec
pozwolen na uzytkowanie wybudowanych obiektów budowlanych. Pelna
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Województwa Lubuskiego i wizytowanych miast 867.
Wobec pojawienia sie szansy na powolanie w 2004 r. pierwszego
pelnomocnika terenowego Rzecznik rozpoczal prace przygotowujace
mozliwosc powolania pelnomocnika w Wojewó dztwie Dolnoslaskim
majac

na

wzgledzie

wszelkie

uwarunkowania

plynace

z

dzialan

pionierskich, a zatem w znacznej mierze eksperymentalnych. O wyborze
tego terenu przesadzily przede wszystkim takie czynniki jak: znaczna
odleglosc od stalej siedziby biura, utrudniajaca, a czesto uniemozliwiajaca
bezposredni kontakt z jego pracownikami, ilosc skarg z tego terenu
wplywajaca do BRPO, a takze mozliwosc pozyskania na miejscu
wlasciwej kadry. Rzecznik zamierza kontynuowac sesje wyjazdowe w
2004 r., planujac pierwsza z nich w koncu marca 2004 r. w Województwie
Slaskim.

24. Wnioski
1. Nadal zdecydowanej reformy wymaga proces stanowienia prawa.
Tworzone akty prawne sa pelne róznych uchybien i powoduja trudnosci w
ich stosowaniu. Inflacja przepisów powoduje dezorgani zacje zycia
publicznego, poniewaz obywatele i inne podmioty nie sa w stanie
przestrzegac norm, z którymi – z uwagi na ich wielosc – w praktyce nie
maja szans nawet sie zapoznac. Szczególnej troski – na wszystkich
poziomach prawodawstwa – wymaga dostosowywanie polskiego porzadku
prawnego do norm obowiazujacych w Unii Europejskiej, której od 1 maja
2004 r. stajemy sie pelnoprawnym czlonkiem.
2. Dalszego doskonalenia wymaga przejrzystosc zycia publicznego.
Srodkiem sluzacym temu celowi nieodmiennie powinna byc ustawa o
dostepie do informacji publicznej oraz obiektywne funkcjonowanie
srodków masowego przekazu, przeciwdzialajace rozpowszechniajacemu
sie zjawisku korupcji. Wolnosc i niezaleznosc mediów w tym zakresie jest
nie do przecenienia.
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3. Konsekwentne go przestrzegania wymaga bezstronne i rzetelne
zalatwianie spraw w urzedach w rozsadnym czasie, a takze dostep do
dokumentów dotyczacych danej osoby, przy poszanowaniu zasady
poufnosci oraz innych tajemnic prawnie chronionych, jak równiez
otrzymanie uzasadnienia decyzji administracyjnej. Aktualne pozostaja
sformulowane

w

poprzedniej

Informacji

wnioski

co

do

potrzeby

wdrozenia postanowien Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji.
Kazdy urzad i jego pracowników winna cechowac kompetencja i
przyjazny stosune k do obywateli.
4. Doskonaleniu
sprawiedliwosci.

powinna

Obecnie

podlegac

w

wielu

dzialalnosc

wypadkach

wymiaru

czas

trwania

poszczególnych spraw narusza zagwarantowane w art. 45 ust. 1
Konstytucji prawo do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwloki
oraz wiazace Polske normy traktatowe. Za szczególnie niepokojacy skutek
tej przewleklosci uznac nalezy przedawnienie karalnosci w niektórych
sprawach oraz ciagnace sie latami sprawy cywilne. Powraca problem
wprowadzenia do polskiego porzadku prawnego srodka odwolawczego w
przypadku przewleklego procesu. Dotychczasowe uwagi Rzecznika do
proponowanych w projekcie normujacej te kwestie ustawy byly krytyczne,
chociaz sam kierunek zmian zasluguje na aprobate. Podobna w istocie
uwaga nasuwa sie na tle postanowienia Trybunalu Konstytucyjnego z dnia
12 marca 2003 r., sygnalizujacego Sejmowi niezbednosc podjecia dzialan
ustawodawczych w celu zapewnienia, wyeliminowanej w tymze roku z
obrotu prawnego, ochrony przed orzeczeniami sadowymi naruszajacymi
wolnosci i prawa obywateli w sprawach cywilnych. Jak dotychczas
ochrona taka nie zostala przywrócona. Pilnej reformy instytucjonalnej
wymaga prokuratura.
5. Nadal musi wzrastac aktywnosc obywatelska, traktowana jako
najlepszy

srodek

spolecznej,
generujacego

bedacej
ludzka

przeciwdzialania
najczesciej
biede

i

bezradnosci

skutkiem

nieszczescie.

i

rosnacego
Rzecznik

margi nalizacji
bezrobocia,
nieodmiennie

deklaruje wieloplaszczyznowa pomoc organizacjom obywatelskim w
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takich jak: „Ruch przeciw bezradnosci spolecznej”, „Edukacja dla
rozwoju”, „Pro Publico Bono”, „Spoleczenstwo obywatelskie na rzecz
prawa dostepu do informacji publicznej”, „Poradnictwo obywatelskie i
prawne”.
6. Problem sanacji rynku pracy wobec utrzymujacego sie bardzo
wysokiego poziomu bezrobocia nadal ma wymiar kluczowy i wymaga
spójnych dzialan ze strony wladz publicznych, pracodawców i zwiazków
zawodowych. Niebezpieczna tendencja staje sie lamanie przepisów
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz uchylanie sie pracodawców od
zaplaty za prace juz wykonana. Niepokój budzi wzrost niewykonanych
wyroków i ugód zawartych przed sadami pracy. Obecnie przestepstwem
jest tylko niewykonanie wyroku przywracajacego pracownika do pracy.
Rzecznik podziela poglad Glównego Inspektora Pracy, iz warto sie
zastanowic, czy nie rozszerzyc tej normy na wszystkie niewykonane przez
pracodawce prawomocne wyroki sadu pracy, zwlaszcza zasadzajace
swiadczenia pieniezne. Zaniechanie pracodawcy w tym zakresie stanowi o
braku elementarnego szacunku dla porzadku prawnego i razaco narusza
godnosc pracownika.
7. Obok utrzymujacego sie na wysokim poziomie bezrobocia
nasilily sie perturbacje w szeroko pojmowanym systemie ochrony
zdrowia. Dekompozycja tego systemu kwalifikuje sie jako jedna z
najbardziej dolegliwych bolaczek spolecznych. Niewystarczajacy i w
wielu wypadkach utrudniony jest dostep do swiadczen powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego. Wrecz dramatyczna stala sie sytuacja
finansowa znacznej czesci publicznych zakladów opieki zdrowotnej. Nie
sprawdzily sie rozwiazania ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ,
poddane totalnej krytyce przez Trybunal Konstytucyjny i majace zostac
wyeliminowane z obrotu prawnego z dniem 31 grudnia 2004 r. Mnoza sie
bledy w sztuce lekarskiej, a opatrznie pojmowana solidarnosc srodowiska
utrudnia poszkodowanym dochodzenie roszczen. Te nasilajace sie
niepokojace

zjawiska

sklonily

Rzecznika

Praw

Obywatelskich

do

wyodrebnienia w strukturze podleglego mu Biura nowej jednostki
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praw pacjentów oraz praw personelu medycznego sluzby zdrowia.
8. Brak stabilnosci rozwiazan cechuje sfere szeroko pojmowanego
prawa do zabezpieczenia spolecznego, z której pochodzi bardzo wiele
skarg

kierowanych

do

Rzecznika.

Spoleczny

sprzeciw

budza

w

szczególnosci dzialania zmierzajace do weryfikacji juz przyznanych
swiadczen, ich odbierania, zawieszania albo zmniejszania wysokosci.
Generalnie zabiegi te sa traktowane przez swiadczeniobiorców jako
„zamach” na prawa przez nich slusznie nabyte. Na realizacje oczekuja
zglaszane wczesniej przez Rzecznika problemy braku uregulowania tzw.
zastepczego wynagrodzenia (zastepczej podstawy wymiaru skladek na
ubezpieczenie spoleczne) w wysokosci najnizszego wynagrodzenia w
odniesieniu do pracowników zatrudnionych w pelnym wymiarze czasu
pracy za okresy ubezpieczenia, w których nie mozna wskazac faktycznej
podstawy wymiaru skladek z uwagi na brak dokumentacji placowej.
Utrzymuja sie trudnosci z finansowaniem srodkó w pomocy spolecznej,
które sa nadal niewystarczajace w stosunku do istniejacych potrzeb.
9. Usytuowanie problematyki dziecka i rodziny w róznych resortach
stawia pod znakiem zapytania skutecznosc prowadzenia przez wladze
publiczne polityki prorodzinnej. Pomijanie w róznych przedsiewzieciach,
w tym legislacyjnych, szczególnych cech rodziny wyklucza w nastepstwie
precyzyjne okreslenie funkcji zwiazanych z wychowaniem dzieci, opieka
nad ludzmi starymi i niepelnosprawnymi w rodzinie oraz dzieci nad
rodzicami

i

to

zarówno

w

kontekscie

zabezpieczenia

im

praw

podstawowych, jak i wyrównywania – gdy to jest niezbedne – szans
rozwojowych. W swietle tych uwarunkowan zasadnym jest ponowienie
postulatu wyodrebnienia w strukturze rzadu resoru wlasciwego w
sprawach rodziny. Stalego monitorowania wymaga problem przemocy w
rodzinie oraz ochrony dzieci i mlodziezy przed promocja przemocy,
wulgarnosci i przekazami obscenicznymi w srodkach masowego przekazu.
10. Szczególnie liczne braki wystepuja w prawie oswiatowym. Nie
zostala wypracowana wizja edukacyjna dotyczaca wszystkich poziomów
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demokratycznych procedur wyboru i pelnienia funkcji przez reprezentacje
rodziców w szkole oraz wypelnianie martwych zapisów o powolaniu rad
oswiatowych na szczeblach samorzadu terytorialnego. Nadal masowo
likwidowane sa (ze wzgledów ekonomicznych) male szkoly, chociaz na
obszarach wiejskich stanowia one najczesciej jedyny osrodek zycia
spolecznego. Oczekiwane jest przez Rzeczni ka ustanowienie nowego
Prawa o szkolnictwie wyzszym.
11. W Polsce brak jest rozwiazan systemowych w zakresie
budownictwa socjalnego. Uniemozliwia to skuteczna pomoc ze strony
wladz publicznych osobom dotknietym pietnem bezdomnosci. Zawile i
niespójne sa przepisy dotyczace przyznawania dodatków mieszkaniowych,
podobnie jak przepisy odnoszace sie do spóldzielni mieszkaniowych. Od
wielu

lat

niska

modyfikowanych

jakosc

jest

unormowan

charakterystyczna
ksztaltujacych

cecha

ustawicznie

zaspakajanie

potrzeb

mieszkaniowych zolnierzy zawodowych i funkcjonariuszy innych, tzw.
sluzb mundurowych. Nie zostaly, jak dotychczas zakonczone prace nad
regulacjami dotyczacymi zasady rozliczen kosztów zuzycia wody i
odprowadzania scieków pomiedzy wlascicielami budynków a osobami
zajmujacymi w nich poszczególne lokale. Wadliwy jest mechanizm
zatwierdzania obowiazujacych w tym zakresie taryf.
12. W zakresie obrotu nieruchomosciami i ochrony wlasnosci, a
takze prywatyzacji i reprywatyzacji Rzecznik reagowal na przedstawiane
problemy za pomoca przyslugujacych mu srodków prawnych, w tym
poprzez wnioski do Trybunalu Konstytucyjnego, przystepowanie do skarg
konstytucyjnych, zaskarzanie decyzji i udzial w postepowaniach sadowo –
administracyjnych oraz w drodze wystapien generalnych i wniosków
(opinii)

legislacyjnych.

Sprawy

te

zostaly

przedstawione

w

poszczególnych rozdzialach niniejszej Informacji. Rzecznik odnotowal
jednak, ze propozycje rekompensat dla tzw. „zabuzan” wywolaly powazne
kontrowersje

w

toku

prac

sejmowych,

co

do

ich

zgodnosci

z

konstytucyjnymi gwarancjami ochrony praw majatkowych. Problem ten
bedzie pozostawal w stalym zainteresowaniu Rzecznika, bowiem jego
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ogólnego zagadnienia reprywatyzacji, a w aspe kcie szczególowym –
podjecia obslugi zobowiazan wynikajacych z emitowanych przez panstwo
przed 1 wrzesnia 1939 r. papierów wartosciowych pozostajacych nadal w
dyspozycji niektórych obywateli.
13. Niewystarczajaca jest ochrona konsumencka, pomimo sieci
organów (w tym takze spolecznego dzialania) wyspecjalizowanych w tej
ochronie. Nadal, mimo wczesniejszych sygnalizacji Rzecznika Praw
Obywatelskich,

dzialaja

bezkarnie

rózni

przedsiebiorcy,

którzy

wypracowanymi metodami doprowadzaja licznych, czesto niezamo znych,
obywateli do niekorzystnego rozporzadzenia swoim mieniem (haslo
„cenna

nagroda”,

kredyt

w

systemie

„argentynskim”).

Wymaga

przeanalizowania sprawa posrednictwa róznych podmiotów na rzecz
banków w zakresie udzielania kredytów w systemie ratalnym. Zjawisko to
jest bowiem bardzo rozpowszechnione, pomimo nieuregulowania w
Prawie bankowym. Skargi obywateli dotyczyly tez pobierania przez
pobierania przez banki róznego rodzaju dodatkowych oplat. Odradza sie
lichwa.

Znaczacy

wadliwego

liczbowo

prawnie,

a

wymiar

ponadto

mialy

sygnalizacje obywateli

bezwzglednego

dzialania

firm

windykacyjnych. Wiele zastrzezen budzi funkcjonowanie zakladów
ubezpieczen,

zwlaszcza

co

do

zanizania

wyplacanych

przez

nie

odszkodowan. Jako odrebny problem kwalifikowano ochrone odbior ców
uslug telekomunikacyjnych.
14. Liczne watpliwosci zglaszal Rzecznik w zakresie nakladania
podatków,

innych

danin

publicznych

i

róznych

oplat,

okreslania

podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a takze
zasad i trybu przyznawania ul g i umorzen oraz kategorii podmiotów
zwolnionych od tych swiadczen. Mimo uplywu ponad szesciu lat od
wejscia w zycie Konstytucji nie wszystkie przepisy prawa z tych dziedzin
zostaly przystosowane do wymogów art. 217 i art. 92 Ustawy Zasadniczej.
W szczególnosci prawo daninowe nadal cechuje, oprócz innych wad,
niepewnosc i nieprzewidywalnosc rozwiazan.
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sygnalizowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich nieprawidlowosci i
naruszenia prawa w dzialalnosci tych organów nie moze przeslaniac –
niezaleznego od oficjalnych statystyk – problemu spolecznego poczucia
powszechnego

zagrozenia

przestepczoscia.

Dotyczy

to

zarówno

popelniania stosunkowo drobnych przestepstw (glównie kradziezy), jak i
tych najpo wazniejszych (zabójstw, gwaltów, porwan, wymuszen tzw.
haraczy), popelnianych z reguly przez zorganizowane grupy przestepcze.
Obywatele w kierowanych do Rzecznika listach domagaja sie szybkich i
skutecznych dzialan organów scigania. Przyczyn takiego stanu rzeczy
nalezy

upatrywac

nie

tylko

w

niedostatkach

materialnych

i

organizacyjnych z jakimi od lat borykaja sie organy prokuratury i policji,
ale takze w braku upowszechnienia lokalnych inicjatyw spolecznych
wspierajacych dzialania tych organów. Wciaz istnieje, akcentowana w
poprzedniej Informacji, potrzeba podjecia lub kontynuowania prac
legislacyjnych w celu dostosowania instytucji szeroko rozumianego prawa
karnego

do

wymogów

okreslonych

w

aktach

normatywnych

ratyfikowanych przez Polske i wykonania zalecen Komitetu Praw
Czlowieka – sformulowanych pod adresem Rzadu RP. Dotyczy to w
szczególnosci wzmocnienia pozycji osób pokrzywdzonych w procesie
karnym oraz zapewnienia im nalezytej ochrony i mozliwosci uzyskania
zadoscuczynienia. Nalezaloby przyspieszyc prace nad projektem ustawy o
panstwowym funduszu kompensacyjnym. Nadal szczególny niepokój
budzi fakt, iz sprawy dotyczace wypadków drogowych, w wyniku
pokrzywdzony poniósl smierc lub doznal ciezkiego uszczerbku na
zdrowiu oraz sprawy majace za przedmiot bledy w sztuce lekarskiej –
doniosle z punktu widzenia ochrony konstytucyjnych wartosci zycia i
zdrowia – sa prowadzone przez prokuratorów bez nalezytej starannosci i
poszanowania praw osób pokrzywdzonych.
16. Poglebia

sie

dysfunkcjonalnosc

polskiego

systemu

penitencjarnego. Swiadczy o tym przede wszystkim utrzymujace sie od
2000 r. na poziomie 16 – 19% przekroczenie dopuszczalnej pojemnosci
aresztów sledczych i zakladów karnych Do blisko 31 tysiecy wzrosla na
koniec 2002 roku liczba odroczen wykonania kar pozbawienia wolnosci.
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trudno

zapobiegac

ich

dalszej

demoralizacji

oraz

prowadzic

resocjalizacje. Istotnym elementem w tym zakresie jest to, iz z róznych
przyczyn – w tym zwlaszcza z powodu uchyl ania sie skazanych od
odbycia kary oraz odroczenia jej wykonania – wzrasta liczba kar
pozbawienia wolnosci, które nie podlegaja wykonaniu ( w dniu 31 grudnia
2003 r. na wykonanie oczekiwalo 35 221 kar dotyczacych 31 092 osób, w
tej samej dacie od odbycia kary uchylalo sie 25 576 skazanych).
Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci jest kosztowne, a zarazem malo
skuteczne

z

punktu

widzenia

ograniczenia

i

przeciwdzialania

przestepczosci. Dlatego szczególnie cenne w swiadomosci spolecznej
staje

sie

uznanie

prawidlowosci,

iz

jest

liczna

grupa

sprawców

przestepstw, którzy potrafia odkupic swoja wine i wykazac poprawe w
spolecznosci

ludzi

wolnych.

Takiej

racjonalizacji

naszej

polityki

kryminalnej sprzyja obowiazujacy Kodeks karny, który pozwala przeniesc
punkt ciezko sci z kary pozbawienia wolnosci na stosowanie tanszych i
skuteczniejszych

kar

nieizolacyjnych

(a

zwlaszcza

srodków

probacyjnych), których wykonywanie nalezy stale doskonalic.
17. Miniony rok byl kolejnym niezwykle trudnym dla zolnierzy
zawodowych. Likwi dacja wielu garnizonów i jednostek wojskowych
powodowala uzasadniona frustracje i obawy kadry co do dalszych
perspektyw pelnienia sluzby. Zaistniala sytuacje potegowala swiadomosc
o praktycznie nie dzialajacym systemie pomocy w przystosowaniu do
dalszego zycia w warunkach cywilnych. Byli zolnierze zawodowi w wielu
wypadkach nie moga odnalezc sie na cywilnym rynku pracy. W
niektórych

jednostkach

wojskowych

odrodzilo

sie,

jakkolwiek

z

mniejszym nasileniem, naganne zjawisko tzw. „fali”. Nadal krytykowane
jest

pobiezne

badanie

poborowych,

przeciazenie

dodatkowymi

obowiazkami, pelnienie sluzby z dala od miejsca zamieszkania oraz stan
higieny

osobistej.

Analiza

skarg

policjantów

i

pozostalych

funkcjonariuszy sluzb mundurowych swiadczy o tym, iz poglebia sie
proble m nie respektowania przez przelozonych praw tej grupy zawodowej,
zawartych w przepisach pragmatycznych, w tym roli i uprawnien
dzialaczy zwiazkowych. Dochodzilo do przedmiotowego traktowania
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znecania sie psychicznego. Wspólna bolaczka srodowisk mundurowych sa
warunki socjalne, spowodowane m.in. skromnymi uposazeniami i nie
respektowaniem przez decydentów zapowiedzi ich podwyzek.
18. Korespondencje przesylana do Rzecznika trudno uznac za
odzwierciedlajaca problemy osób nalezacych do grup mniejszosci
narodowych i etnicznych. Do Rzecznika pisza bowiem tylko ci, którzy o
nim wiedza i oczekuja pomocy. Zwraca uwage wyjatkowo mala, w
stosunku do wszystkich przesylanych do Rzecznika listów, ilosc skarg
dotyczacych przejawów dyskryminacji ze wzgledu na przynaleznosc do
innego narodu niz polski, a takze ekscesów swiadczacych o nietolerancji.
W swietle tych uwarunkowan pozytywnie na ogól nalezy ocenic polityke
organów wladz publicznych do zachowania pr aw do wlasnej kultury,
tradycji i jezyka ojczystego mniejszosci narodowych i etnicznych. Stan
zaawansowania prac nad projektem oczekiwanej od dawna w tym zakresie
ustawy, budzi nadzieje na szanse wejscia jej w zycie w stosunkowo
niedlugim czasie. Pozwoli to niewatpliwie na wzmocnienie gwarancji
prawnych

dla

tej

grupy

obywateli

polskich.

Wymaga

tego

w

szczególnosci, sygnalizowane przez Rzecznika od lat polozenie Romów, a
zwlaszcza zaliczanej do tej mniejszosci grupy „Bergitka Roma”.
19. Uregulowania ustaw z dnia 13 czerwca 2003 r.: o cudzoziemcach
oraz o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP stanowia
kolejny znaczacy krok ku pelnemu dostosowaniu do standardów unijnych.
Podkreslic nalezy, ze sa one znacznie korzystniejsze dla zainteresowanych
m. in. poprzez wprowadzenie wielu nowych instytucji, np. pobytu
tolerowanego. Z uwagi na stosunkowo krótki okres funkcjonowania
nowych przepisów (obie ustawy weszly w zycie z dniem 13 wrzesnia
2003 r.) jest za wczesnie na pelna ocene ich przydatnosci i skutecznosci.
Dla obronców praw czlowieka istotne wyzwanie stanowi przestrzeganie
tych praw w sytuacjach ekstremalnych, spowodowanych na przyklad
dzialaniami wojennymi, czy tez zblizonych do wojennych, skutkujacych
zwiekszonym naplywem uchodzców – co zostalo zasygnalizowane we
wnioskach zamieszczonych w Informacji RPO za 2002 rok.
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20. Podobnie jak w latach ubieglych Rzecznik reagowal na
stwierdzone

naruszenia

prawa

i

nabrzmiale

problemy

spoleczne,

wykorzystujac szeroko przyslugujace mu srodki prawne. Rozwijal takze
wspóldzialanie z organizacjami spolecznymi i ruchami obywatelskimi na
rzecz ochrony wolnosci i praw czlowieka i obywatela. Rzecznik bral
równiez czynny udzial w integracji panstw Europy. Ta integracja musi
byc oparta o wspólny dla nas wszystkich system wartosci, system, w
którym czlowiek jest zawsze celem dzialania wladzy publicznej i nigdy
nie powinien byc traktowany przedmiotowo, jako srodek do uzyskania
okreslonych rezultatów.
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Zalacznik Nr 1

Dane informacyjno -statystyczne
Wplyw spraw do Rzecznika Praw Obywatelskich

Wplyw ogólem
w tym:
nowe sprawy
Liczba odpowiedzi
na wystapienia
Rzecznika

2002

2003

1.01. – 31.12.

1.01. – 31.12.

Caly okres
funkcjonowania
instytucji RPO
(1.01.1988 – 31.12.2003

52 091

55 286

699 186

30 573

32 016

463 257

22 089

22 678

225 707

W Biurze RPO przyjeto 3 504 interesantów oraz przeprowadzono
16 244 rozmów telefonicznych, udzielajac wyjasnien i porad.
W 2003 r. Rzecznik Praw Obywatelskich skierowal:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

wystapien problemowych
– w tym o podjecie inicjatywy prawodawczej
wniosków do Trybunalu Konstytucyjnego o stwierdzenie
niezgodnosci przepisów z aktem wyzszego rzedu
pytan prawnych do Sadu Najwyzszego
skarg do Naczelnego Sadu Administracyjnego
zawiadomien do Trybu nalu Konstytucyjnego
o przystapieniu do postepowania ze skargi konstytucyjnej
rewizji nadzwyczajnych
kasacji
pozostale
− wniosek do Sadu Okregowego w sprawach
o wykroczenia

– 294
– 104
–
–
–

14
3
7

–
–
–

9
29
47

–

2
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W okresie objetym Informacja rozpatrzono 38 705 nowych spraw
indywidualnych, w tym:
– podjeto do prowadzenia
w tym, w ramach wystapienia o charakterze
generalnym
– wskazano wnioskodawcy przyslugujace mu
srodki dzialania
– przekazano wniosek wg wlasciwosci
– zwrócono sie o uzupelnienie wniosku
– nie podjeto ∗

17 352 sprawy
1 446 spraw
19 875 spraw
461 spraw
109 spraw
908 spraw

Zakonczono postepowanie w 14 732 sprawach podjetych.
Sposród 14 732 spraw zakonczonych:
1. uzyskano rozwiazanie pozytywne
2. odstapiono od dalszego prowadzenia sprawy
ze wzgledu na:
– toczace sie postepowanie w sprawie
– uplyw czasu
– nieodwracalne skutki prawne
– inne wzgledy obiektywne
3. nie uzyskano rozwiazania pozytywnego
ze wzgledu na:
– niepotwierdzenie sie zarzutu
– nieuwzglednienie wystapienia RPO
– z powodu wyczerpania przez RPO
mozliwosci dzialania
Okreslenie

„rozwiazanie

pozytywne”

w 21,0%

w
w
w
w

7,2%
0,2
0,4%
9,1%

w 58,6%
w 3,1%
w 0,4%

oznacza

rozwiazanie

indywidualne go problemu zgodnie z oczekiwaniem wnioskodawcy.

∗

Przekazane Rzecznikowi do wiadomosci wystapienia kierowane do innych organów
i pisma niezrozumialej tresci.

- 381 Przedmiot nowych spraw (wniosków) w 2003 r. (32 016 – 100%)
Prawo konstytucyjne i miedzynarodowe

2,9%

Prawo karne

18,7%

Zabezpieczenie spoleczne

17,8%

Prawo cywilne i gospodarka nieruchomosciami

11,0%

Prawo administracyjne i sprawy mieszkaniowe

10,1%

Prawo gospodarcze, daniny publiczne, ochrona praw
konsumenta
Prawo karne wykonawcze

12,3%

Prawo pracy
Prawa zolnierzy i funkcjonariuszy sluzb publicznych
i cudzoziemców
Administracja l okalna, mniejszosci narodowe
i wspólpraca z organizacjami spolecznymi
Prawo rodzinne i ochrona praw osób niepelnosprawnych

7,3%
7,5%
2,4%
2,8%
4,0%

Ochrona zdrowia

2,1%

Ochrona praw cudzoziemców i mniejszosci narodowych

0,1%

Inne

1,0%
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Wystapienia o charakterze ogólnym (systemowym)
– art. 16 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy o RPO

1.

Minister Pracy i Polityki Spolecznej (RPO-421064-XI/02) z
2.01.2003 r. – w sprawie powaznych ograniczen w wyplacaniu
swiadczen obligatoryjnych z pomocy spolecznej naleznych
dzieciom w rodzinach zastepczych oraz usamodzielnianym
pelnoletnim wychowankom placówek opieki.

2.

Prezydent Miasta Stolecznego Warszawy (RPO-415972 -IX/02) z
3.01.2003 r. – w sprawie rozwazenia mozliwosci rozszerzenia
kregu podmiotów uprawnionych do bezplatnych przejazdów
srodkami
transportu
zbiorowego
w
Warszawie,
o
cudzoziemców, którzy ukonczyli 70 lat i przebywaja w Polsce
na podstawie zezwolenia na osiedlenie sie lub zamieszkanie na
czas oznaczony albo uzyskali status uchodzcy w Polsce.

3.

Podsekretar z Stanu w Ministerstwie Infrastruktury (RPO425828-IX/02) z 6.01.2003 r. – w sprawie srodków na
uruchomienie wagi samochodowej i sfinansowania budowy
drogi celnej miedzy przejsciem granicznym a terminalem
towarowym w Swiecku.

4.

Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji (RPO-425830 XV/02) z 6.01.2003 r. – w sprawie mozliwosci utworzenia
nowych osrodków strzezonych dla cudzoziemców na bazie
zlikwidowanych jednostek wojskowych na terenie województwa
lubuskiego.

5.

Minister Obrony Narodowej (RPO-363219-IX/01) z 7.01.2003 r.
– w sprawie zrównania w prawach zolnierzy zawodowych z
innymi
funkcjonariuszami
sluzb
mundurowych
przy
podwyzszaniu emerytury ze wzgledu na stopien inwalidztwa
pozostajacy w zwiazku ze sluzba.

6.

Prezes Rady Ministrów (RPO-308964-VIII/99) z 7.01.20 03 r. – w
sprawie potrzeby prawnego uregulowania kwestii wyplaty rent
wyrównawczych, które obecnie nie moga byc wyegzekwowane,
z uwagi na likwidacje lub upadlosc zakladu pracy
zobowiazanego do wyplaty swiadczenia.

- 383 7.

Minister Sprawiedliwosci (RPO-410077 -XI/02) z 8.01.2003 r. –
w sprawie zwiekszenia uprawnien dzieci w sprawach
opiekunczych (obowiazek wysluchania i w miare mozliwosci
uwzglednienia zdania dziecka przez sad w sprawach
dotyczacych maloletniego).

8.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki
Spolecznej (RPO-425834 -III/02) z 8.01.2003 r. – w sprawie
obowiazujacego modelu orzekania o niezdolnosci do pracy
zarobkowej do celów rentowych.

9.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki
Spolecznej (RPO-426340 -III/02) z 8.01.2003 r. – w sprawie
luki
prawnej
w
przepisach
emerytalno-rentowych
(nieuwzglednienie okresu pobierania zasilku przedemerytalnego
przy ustalaniu prawa do renty z tytulu niezdolnosci do pracy).

10.

Prezes Urzedu Regulacji Energetyki (RPO-418342-V/02) z
13.01.2003 r. – w sprawie udzialu organizacji spolecznych
(konsumenckich) w postepowaniu o zatwierdzenie taryf.

11.

Minister Sprawiedliwosci – Prokurator Generalny (RPO425291-VII/02) z 14.01.2003 r. – w sprawie zaniechania
umieszczania
na
korespondencji
osób
tymczasowo
aresztowanych informacji wskazujacych na przebywanie
nadawcy korespondencji w areszcie sledczym.

12.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-428299 -XI/03) z
14.01.2003 r. – w sprawie podjecia dzialan majacych na celu
stworzenie podstaw spójnego i kompletnego systemu informacji
o realizacji obowiazku nauki przez dzieci i mlodziez.

13.

Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji (RPO-413939 IX/02) z 14.01.2003 r. – w sprawie poddawania kandydatów na
funkcjonariuszy Strazy Granicznej oraz kandydatów i
funkcjonariuszy innych sluzb mundurowych badaniom z
uzyciem poligrafu, bez odpowiednich podstaw prawnych.

14.

Prezes Rady Ministrów (RPO-426945-X/02) z 14.01.2003 r. – w
sprawie potrzeby zmiany terminu polaczenia miasta na prawach
powiatu Walbrzych z powiatem walbrzyskim i wprowadzenia w
tym zakresie nowelizacji odpowiednich przepisów pozwalajacej
na normalne funkcjonowanie wybranych w pazdzierniku 2002 r.
organów powiatu, do czasu rozstrzygniecia sprawy przez
Trybunal Konstytucyjny.

15.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (RPO-422914 VI/02) z 15.01.2003 r. – w sprawie niezapewnienia

- 384 odpowiednich warunków do realizacji uprawnienia
restrukturyzacji
naleznosci
publicznoprawnych
przedsiebiorców z tytulu podatków lokalnych.

do
od

16.

Minister Obrony Narodowej (RPO-413692-V/02) z 15.01.2003 r.
– w sprawie wylaczenia przez ustawodawce z kregu osób
uprawnionych do otrzymywania równowaznika mieszkaniowego
czlonków rodziny wspólnie zamieszkujacych z zolnierzem
(emerytem, rencista wojskowym), którzy nabyli prawo do
kwatery po jego smierci.

17.

Minister Obrony Narodowej (RPO-426702-V/02) z 17.01.2003 r.
– w sprawie odmowy wyplacenia osobom zwalnianym ze sluzby
wojskowej pelnionej jako sluzba stala, ekwiwalentu pienieznego
w zamian za rezygnacje z osobnej kwatery stalej.

18.

Minister Sprawiedliwosci – Prokurator Generalny (RPO428607-II/03) z 21.01.2003 r. – w sprawie praktyki stosowania
tymczasowego aresztowania przez sady w przypadku
niestawiennictwa oskarzonego w sprawie z oskarzenia
prywatnego.

19.

Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji (RPO-395795 X/01) z 21.01.2003 r. – w sprawie braku mozliwosci w
programie komputerowym wykorzystywanym przy wytwarzaniu
dowodów osobistych ustalenia 10 -letniego terminu waznosci
dowodu tozsamosci w sytuacji, gdy wniosek o wydanie tego
dokumentu zostal zlozony przed uzyskaniem pelnoletnosci przez
wnioskodawce.

20.

Komendant Glówny Policji (RPO-428775 -II/03) z 23.01.2003 r.
– w sprawie gwaltownego wzrostu liczby rozbojów w
Warszawie popelnianych na szkode osób pobierajacych
pieniadze w banku.

21.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej (RPO-420078 VIII/02 z 24.01.2003 r. – w sprawie wprowadzonego wylaczenia
dofinansowania z funduszu socjalnego uslug i swiadczen
socjalnych swiadczonych za granica (swiadczenia urlopowe).

22.

Prezes Rady Ministrów (RPO-426819-XI/02) z 27.01.2003 r. – w
sprawie braku koordynacji polityki spolecznej dotyczacej
dziecka i rodziny.

23.

Minister Finansów (RPO-427117 -VI/02) z 28.01.2003 r. – w
sprawie ponoszenia przez obywateli ujemnych skutków
zastosowania sie do interpretacji przepisów dokonanej przez

- 385 Ministerstwo Fi nansów, w przypadku sprzedazy
pracowniczych nabytych w drodze darowizny.

akcji

24.

Minister Zdrowia (RPO-389311-XII/01) z 28.01.2003 r. – w
sprawie ograniczenia w drodze rozporzadzenia Ministra
Zdrowia ustawowych uprawnien ubezpieczonych do ulgowego
nabywania okreslonych leków, w przypadku niewlasciwego
wystawienia recepty.

25.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-349060 -XI/00) z
28.01.2003 r. – w sprawie specjalnych osrodków szkolno wychowawczych.

26.

Prezes Urzedu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (RPO-428215 V/03) z 29.01.2003 r. – w sprawie pozbawienia, w wyniku
nowelizacji
ustawy
o
spóldzielniach
mieszkaniowych,
najemców lokali uzytkowych nie bedacych czlonkami
spóldzielni do których naleza te lokale, roszczenia wobec
spóldzielni o przeniesienie wlasnosci lokali na zasadach
obowiazujacych w ustawie.

27.

Prezes Rady Ministrów (RPO-376474-IV/01) z 30.01.2003 r. – w
sprawie niezgodnego z obowiazujacym stanem prawnym
wstrzymania
organizowania
przetargów
na
sprzedaz
nieruchomosci przez Agencje Wlasnosci Rolnej Skarbu Panstwa
i Agencje Mienia Wojskowego.

28.

Prezes Zarzadu Telewizji Polskiej S.A. (RPO-404069-VI/02) z
30.01.2003 r. – w sprawie zwiekszania natezenia dzwieku przy
emisji reklam przez Telewizje Polska S.A.

29.

Minister Sprawiedliwosci – Prokurator Generalny (RPO353935-VII/02) z 4.02.2003 r. – w sprawie potrzeby podjecia
skuteczniejszych dzialan w celu ograniczenia przeludnienia
aresztów sledczych i zakladów karnych.

30.

Minister Srodowiska (RPO-420948-X/02) z 4.02.2003 r. – w
sprawie norm ustawowych umozliwiajacych strzelani e do
zwierzat na terenach prywatnych (rolniczych) bez zgody ich
wlascicieli.

31.

Prezes Rady Ministrów (RPO-422775-X/02) z 6.02.2003 r. – w
sprawie braku reakcji wladz publicznych na postulaty
spolecznosci ukrainskiej dotyczace likwidacji skutków Akcji
„Wisla”.

32.

Minister Sprawiedliwosci – Prokurator Generalny (RPO429383-II/03) z 6.02.2003 r. – w sprawie ponoszenia kosztów

- 386 obdukcji lekarskich przez osoby pokrzywdzone w wyniku
przestepstwa.
33.

Minister Finansów (RPO/364267 -VI/01) z 10.02.2003 r. – w
sprawie potrzeby wlaczenia do ustawy o podatku od towarów i
uslug oraz o podatku akcyzowym, tych towarów i uslug, dla
obrotu którymi Minister Finansów przewidzial w drodze
rozporzadzenia obnizone stawki podatku VAT.

34.

Prezes Urzedu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (RPO-414358 V/02) z 10.02.2003 r. – w sprawie braku podstaw do zadania
przez
spóldzielnie
mieszkaniowe
uzupelniajacego
odszkodowania za zajmowanie lokalu spóldzielczego bez tytulu
prawnego od gminy, która nie wywiazuje sie z orzeczonego
wyrokiem sadowym obowiazku dostarczenia dluznikowi lokalu
socjalnego.

35.

Minister Sprawiedliwosci – Prokurator Generalny (RPO422456-II/02) z 11.02.2003 r. – w sprawie uchybien majacych
miejsce podczas prowadzenia postepowan przygotowawczych.

36.

Czlonek Rady Ministrów (RPO-422750-I/02) z 12.02.2003 r. – w
sprawie niedostepnosci dla osób gluchych telewizyjnej kampanii
informacyjnej w sprawie przystapienia Polski do Unii
Europejskiej.

37.

Prezes Rady Ministrów (RPO-431881-XI/03) z 12.02.2003 r. – w
sprawie zagrozen dla realizacji reformy systemu opieki nad
dziecmi pozbawionymi opieki rodziców.

38.

Prezes Rady Ministrów (RPO-430673-XV/03) z 12.02.2003 r. –
w sprawie potrzeby uregulowania statusu prawnego Czeczenów
przebywajacych w Polsce.

39.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej (RPO-431715 III/03) z 13.02.2003 r. – w sprawie nowych zasad w zakresie
zawieszalnosci swiadczen wypadkowych i z tytulu choroby
zawodowej, w zwiazku z osiaganiem przychodu.

40.

Komendant Glówny Policji (RPO-179236-VII/95) z 13.02.2003 r.
– w sprawie braku rozporzadzenia regulujacego sposób
postepowania
organów
i
instytucji
panstwowych
i
samorzadowych z osobami w stanie nietrzezwosci oraz
rozporzadzenia
regulujacego
sytuacje
prawna
osób
zatrzymanych w pomieszczeniach jednostek organizacyjnych
Policji.

41.

Minister Sprawiedliwosci – Prokurator Generalny (RPO429461-II/03) z 14.02.2003 r. – w sprawie pobierania zbyt

- 387 wysokich oplat kancelaryjnych
dokumentów z akt sprawy.
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42.

Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji (RPO-432175 II/03) z 17.02.2003 r. – w sprawie interwencji funkcjonariuszy
Policji podczas protestu rolników.

43.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej (RPO-402428 V/02) z 18.02.2003 r. – w sprawie zakresu odpowiedzialnosci
odbiorcy energii elektrycznej za bezpieczenstwo ukladów
pomiarowo -rozliczeniowych.

44.

Dyrektor Generalny Sluzby Wieziennej (RPO-427320-IX/02) z
18.02.2003 r. – w sprawie pelnienia przez funkcjonariuszy
Sluzby Wieziennej dodatkowych dyzurów polegajacych na
pozostawaniu w dyspozycji, za które nie otrzymuja
wynagrodzen.

45.

Prezes Rady Ministrów (RPO-424916-VI/02) z 19.02.2003 r. – w
sprawie potrzeby wprowadzenia wymogu sygnalizowania przez
Prezesa UOKiK Ministrowi Gospodarki, Pracy i Polityki
Spolecznej decyzji o dopuszczeniu do koncentracji mogacej
powodowac ograniczenie zatrudnienia w pr zejetych zakladach
produkcyjnych.

46.

Komendant Glówny Policji (RPO-423495-VII/02) z 19.02.2003 r.
– w sprawie niezapewnienia odpowiednich warunków bytowych
osobom tymczasowo aresztowanym, przebywajacym w
pomieszczeniach policyjnych przeznaczonych do czasowego
zatrzymania osób konwojowanych etapowo.

47.

Komendant Glówny Policji (RPO-432950-XV) z 20.02.2003 r. –
w sprawie zagrozenia bezpieczenstwa ukrainskich podróznych
na dworcach komunikacyjnych w Krakowie.

48.

Minister Finansów (RPO-227317 -VI/96) z 25.02.2003 r. – w
sprawie koniecznosci normatywnego uregulowania kwestii nie
podjetej obslugi papierów wartosciowych wyemitowanych lub
gwarantowanych przez Panstwo w okresie miedzywojennym.

49.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-398701 -XI/02) z
25.02.2003 r. – w sprawie przepisów dotyczacych zawieszenia
w pelnieniu czynnosci sluzbowych dyrektora szkoly oraz
wymagan wobec osób zajmujacych stanowiska dyrektorów
szkól.

50.

Minister Infrastruktury (RPO-405001-X/02) z 25.02.2003 r. – w
sprawie nieproporcjonalnie wysokich kar pienieznych za zajecie
pasa drogowego bez zezwolenia.

- 388 51.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej (RPO-425275 IX/02) z 25.02.2003 r. – w sprawie obowiazku posiadania
zezwolenia na podjecie pracy przez cudzoziemskich
wspólmalzonków obywateli polskich.

52.

Minister Sprawiedliwosci (RPO-421803-IV/02) z 25.02.2003 r. –
w sprawie braku srodków finansowych na prowadzenie
postepowania dowodowego w procesach cywilnych.

53.

Minister Zdrowia (RPO-430716-I/03) z 25.02.2003 r. – w
sprawie obciazania swiadczeniodawców obowiazki em ustalenia
uprawnien
do
swiadczen
powszechnego
ubezpieczenia
zdrowotnego osób korzystajacych ze swiadczen zdrowotnych.

54.

Glówny Inspektor Inspekcji Handlowej (RPO-431865-VI/03) z
25-02.2003 r. – w sprawie kontroli jakosci paliwa na stacjach
benzynowych.

55.

Mi nister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-433536-VIII/03) z
26.02.2003 r. – w sprawie ciaglych zmian ustawy z dnia
26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela.

56.

Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji (RPO-427033 X/02) z 26.02.2003 r. – w sprawie problemów zwiazanych z
wypelnianiem obowiazku przez wlascicieli nieruchomosci
uprzatania sniegu, lodu i innych zanieczyszczen z chodników
polozonych wzdluz nieruchomosci.

57.

Prezes Urzedu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (RPO-432160 V/03) z 4.03.2003 r. – w sprawie zasad odpowiedzialnosci
czlonków organów spóldzielni.

58.

Minister Skarbu Panstwa (RPO-410920-XI/02) z 5.03.2003 r. –
w sprawie stypendiów dla dzieci bylych pracowników PGR.

59.

Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji (RPO-413939 IX/02) z 6.03.2003 r. – w sprawie badan poligraficznych
kandydatów na funkcjonariuszy Strazy Granicznej.

60.

Minister Obrony Narodowej (RPO-408555-IX/02) z 6.03.2003 r.
– w sprawie zastrzezen dotyczacych dzialan przelozonych
podejmowanych wobec zolnierzy Zandarmerii Wojskowej.

61.

Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji (RPO-405857 X/02) z 11.03.2003 r. – w sprawie pomocy pszenicznej dla gmin
w województwie malopolskim, poszkodowanych w wyniku
powodzi.

62.

Minister Zdrowia (RPO-432156 -VI/03) z 13.03.2003 r. – w
sprawie uprawnien lekarzy prowadzacych indywidualne

- 389 praktyki lekarskie do zakupu szczepionek w hurtowniach
medycznych.
63.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej (RPO-410440 III/02) z 13.03.2003 r. – w sprawie potrzeby zmiany przepisów
polegajacej na wprowadzeniu najnizszego wynagrodzenia jako
zastepczej podstawy wymiaru skladek na ubezpieczenie
spoleczne, w przypadku braku dokumentacji placowej
wymaganej do celów emerytalno-rentowych.

64.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej (RPO-423674 III/02) z 13.03.2003 r. – w sprawie zawieszenia waloryzacji
podstawy wymiaru renty inwalidzkiej w okresie kilkuletniego
podnoszenia kwoty podstawy wymiaru tej renty.

65.

Minister Zdrowia (RPO-418846-XII/02) z 14.03.2003 r. – w
sprawie realizacji ustawowego prawa dostepu do dokumentacji
medycznej.

66.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-435566 -XI/03) z
14.03.2003 r. – w sprawie udzialu dzieci niepelnosprawnych w
zajeciach szkolnych.

67.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i
Polityki Spolecznej (RPO-426340 -III/02) z 14.03.2003 r. – w
sprawie potrze by uregulowania prawa do zabezpieczenia
spolecznego osób uznanych za niezdolne do pracy w czasie
pobierania zasilku przedemerytalnego, przypadajacym po 18
miesiacach od ustania ubezpieczenia.

68.

Prezes Rady Ministrów (RPO-431801-XI/03) z 19.03.2003 r. – w
spr awie powaznych ograniczen w wyplacaniu obligatoryjnych
swiadczen z pomocy spolecznej na czesciowe pokrycie kosztów
utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastepczych oraz
swiadczen
naleznych
usamodzielnianym
pelnoletnim
wychowankom tych rodzin.

69.

Prezes Urzedu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (RPO-416270 V/02) z 20.03.2003 r. – w sprawie koniecznosci zmiany art. 691
§ 1 Kc, zawezajacego krag osób bliskich najemcy wstepujacych
w stosunek najmu po smierci najemcy.

70.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-410544-XII/02) z
20.03.2003 r. – w sprawie stosowania przemocy wobec dzieci
autystycznych w niektórych osrodkach terapeutycznych.

71.

Prezes Urzedu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (RPO-360555 V/00) z 21.03.2003 r. – w sprawie zasad rozliczania pomiedzy

- 390 lokatorami a wlascicielem (zarzadca) budynku kosztów zuzycia
wody i odprowadzania scieków.
72.

Minister Skarbu Panstwa (RPO-425231-VI/02) z 21.03.2003 r. –
w sprawie postanowien zawartych w statucie spólki,
ograniczajacych udzial pracowników w sprawowaniu wladzy
korporacyjnej.

73.

Przewodniczaca Sejmowej Komisji Polityki Spolecznej i
Rodziny (RPO-420078-VIII/02) z 21.03.2003 r. – w sprawie
wprowadzonego wylaczenia dofinansowania z funduszu
socjalnego uslug i swiadczen socjalnych swiadczonych za
granica.

74.

Minister Obrony Narodowej (RPO-428331-VIII/03) z 21.03.
2003 r. – w sprawie zapewnienia bylym zolnierzom sluzby
kontraktowej prawa do zasilku dla bezrobotnych.

75.

Prezes Urzedu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (RPO-434508 V/03) z 24.03.2003 r. – w sprawie zwrotu kaucji osobom, które
zawarly umowe najmu lokalu mieszkalnego nalezacego do
zasobu mieszkaniowego TBS, a nastepnie opuscily zajmowany
lokal.

76.

Komendant Glówny Strazy Granicznej, Dyrektor Generalny
Sluzby Wieziennej, Komendant Glówny Policji (RPO426316-IX/02) z 24.03.2003 r. – w sprawie wewnetrznych
przepisów ograniczajacych prawa funkcjonariuszy sluzb
mundurowych.

77.

Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (RPO-433031-V/03) z
26.03.2003 r. – w sprawie charakteru prawnego zadatku
pobieranego przez Wojskowa Agencje Mieszkaniowa na
pokrycie kosztów przygotowania do sprzedazy kwatery (lokalu
mieszkalnego).

78.

Minister Kultury (RPO-427012-IV/02) z 26.03.2003 r. – w
sprawie obowiazujacej regulacji ustawowej dotyczacej
zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi i prawami
pokrewnymi.

79.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej (RPO-431865 VI/03) z 27.03.2003 r. – w sprawie sfinansowania kontroli
jakosci paliw sprzedawanych na stacjach paliwowych.

80.

Minister Zdrowia (RPO-437163-XII/03) z 28.03.2003 r. – w
sprawie zadluzenia publicznych zakladów opieki zdrowotnej.

81.

Podsekretarz Stanu – Glówny Rzecznik Dyscypliny Finansów
Publicznych w Ministerstwie Finansów (RPO-436550-VI/03)

- 391 z 28.03.2003 r. – w sprawie powolywania nowych urzedów
skarbowych.
82.

Prezes Rady Ministrów (RPO-404182-I/02) z 1.04.2003 r. – w
sprawie zasad pobierania oplat za Polskie Normy.

83.

Prezydent Miasta Stolecznego Warszawy (RPO-413908 -VI/02) z
1.04.2003 r. – w sprawie potrzeby podjecia nowej uchwaly
regulujacej kwestie dodatkowego oznaczenia taksówek
warszawskich.

84.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej (RPO-422343 III/02) z 1.04.2003 r. – w sprawie swiadczen przyznawanych
przez Prezesa ZUS w trybie wyjatkowym.

85.

Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji (RPO-426891 X/02) z 2.04.2003 r. – w sprawie wysokosci oplat pobieranych
za udostepnianie danych ze zbiorów meldunkowych.

86.

Glówny Geodeta Kraju (RPO-405215-IV/02) z 2.04.2003 r. – w
sprawie braku przepisów umozliwiajacych zwolnienie osób
bedacych w trudnej sytuacji materialnej z oplat za wydanie
wyrysu lub wypisu z operatu katas tralnego.

87.

Prezes Rady Ministrów (RPO-398773-XI/03) z 2.04.2003 r. – w
sprawie potrzeby przystapienia do realizacji zalozen pilotazu
programu
rzadowego
„Wczesna,
wielospecjalistyczna,
skoordynowana i ciagla pomoc dziecku zagrozonemu
niepelnosprawnoscia lub niepelnosprawnemu oraz jego
rodzinie”.

88.

Prezes Urzedu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (RPO-420397 V/02) z 3.04.2003 r. – w sprawie utrudnionego dostepu do drogi
sadowej czlonków spóldzielni mieszkaniowych w sporze ze
spóldzielnia o wysokosc oplat.

89.

Minister Srodowiska (RPO-424854-X/02) z 3.04.2003 r. – w
sprawie trudnosci z zarejestrowaniem posiadanych przez
obywateli chronionych gatunków roslin i zwierzat.

90.

Minister Sprawiedliwosci (RPO-438198 -IV/03) z 9.04.2003 r. –
w sprawie braku systemowego unormowania sro dków
zaskarzenia prawomocnych orzeczen sadowych w sprawach
cywilnych naruszajacych konstytucyjne wolnosci i prawa
czlowieka i obywatela.

91.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej (RPO-426944 III/02) z 11.04.2003 r. – w sprawie nierespektowania uchwaly
Sadu Najwyzszego przez Oddzialy ZUS przy ustalaniu

- 392 wysokosci emerytury osobom majacym wczesniej ustalone
prawo do renty z tytulu niezdolnosci do pracy.
92.

Minister Sprawiedliwosci – Prokurator Generalny (RPO421296-VII/02) z 14.04.2003 r. – w sprawie dostosowania
przepisów dotyczacych prowadzenia korespondencji przez
osoby pozbawione wolnosci, nie posiadajace srodków
pienieznych, do mozliwosci finansowych administracji
penitencjarnej.

93.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej (RPO-427801 III/03) z 15.04.2003 r. – w sprawie trybu wyplaty i zasad
rozliczen czeskich swiadczen emerytalnych pobieranych na
podstawie umowy dwustronnej przez osoby uprawnione
zamieszkale w Polsce.

94.

Minister Finansów (RPO-438663 -VI/03) z 15.04.2003 r. – w
sprawie zasad opodatkowania osób prowadzacych pozarolnicza
dzialalnosc gospodarcza uzyskujacych jednoczesnie przychody
z tytulu umów najmu dzierzawy lub innych umów o podobnym
charakterze.

95.

Minister Infrastruktury (RPO-431187-I/03) z 15.04.2003 r. – w
sprawie wysokosci skladek czlonkowskich oraz obowiazku
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej czlonków
samorzadu zawodowego architektów, inzynierów budownictwa
oraz urbanistów.

96.

Minister Finansów (RPO-438625 -VI/03) z 15.04.2003 r. – w
sprawie ponoszenia przez podatników kosztów zwrotu nadplaty
podatku dochodowego od osób fizycznych.

97.

Prezes Rady Ministrów (RPO-437713-VI/03) z 15.04.2003 r. – w
sprawie stanu polskiego kolejnictwa.

98.

Minister Sprawiedliwosci – Prokurator Generalny (RPO437664-II/03) z 15.04.2003 r. – w sprawie niewlasciwego
gospodarowania
srodkami
pochodzacymi
z
nawiazek
zasadzanych przez sady na rzecz stowarzyszen zajmujacych sie
pomoca ofiarom wypadków drogowych.

99.

Minister Zdrowia (RPO-355719 -XI/00) z 16.04.2003 r. – w
sprawie potrzeby nowelizacji ustawy o wychowaniu w
trzezwosci
i
przeciwdzialaniu
alkoholizmowi
oraz
wyeliminowania nieprawidlowosci zwiazanych z realizacja
orzeczen sadowych o obowiazku poddania sie leczeniu
odwykowemu i ograniczen w dostepie do lecznictwa
odwykowego.
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Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-398701 -XI/02) z
23.04.2003 r. – w sprawie potrzeby doprecyzowania regulacji
zabezpieczajacej przed powierzeniem stanowiska dyrektora
szkoly osobie podejrzanej o popelnienie przestepstwa.

101.

Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji (RPO-214968 II/96) z 23.04.2003 r. – w sprawie przechowywania kart
daktyloskopijnych i zdjec sygnalitycznych osób uniewinnionych
prawomocnymi wyrokami sadowymi oraz w stosunku do
których prawomocnie umorzono postepowania przygotowawcze.

102.

Dyrektor Generalny Sluzby Wieziennej (RPO-432948-VII/03) z
24.04.2003 r. – w sprawie warunków bytowych w Zakladzie
Karnym w Zabrzu.

103.

Prezes Urzedu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (RPO-438606 V/03) z 29.04.2003 r. – w sprawie mozliwosci tworzenia
wspólnot mieszkaniowych przez wlascicieli lokali znajdujacych
sie w nieruchomosciach spóldzielczych i zapewnienia tym
wlascicielom realnego wplywu na sprawowanie zarzadu
nieruchomosciami wspólnymi.

104.

Prezes ZUS (RPO-332420-III/00) z 5.05.2003 r. – w sprawie
obowiazku wstecznego oplacenia skladek na ubezpieczenia
spoleczne za 1999 r. przez zolnierzy zawodowych i
funkcjonariuszy sluzb mundurowych prowadzacych dodatkowa
dzialalnosc gospodarcza.

105.

Prezes ZUS (RPO-332233-III/00) z 5.05.2003 r. – w sprawie
obowiazku wstecznego oplacenia skladek na ubezpieczenia
spoleczne za 1999 r. przez górników pobierajacych swiadczenia
socjalne lub zasilek socjalny i prowadzacych dzialalnosc
gospodarcza.

106.

Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji (RPO-403870 V/02) z 5.05.2003 r. – w sprawie nowelizacji ustawy o Policji.

107.

Minister Obrony Narodowej (RPO-426702-V/02) z 5.05.2003 r.
– w sprawie potrzeby wprowadzenia zmian w ustawie o
zakwaterowaniu Sil Zbrojnych RP prowadzacych do przyjecia,
ze wszystkim zolnierzom zwalnianym z zawodowej sluzby
wojskowej w przypadku wypowiedzenia stosunku sluzbowego
przez wlasciwy organ wojskowy z powodu przeniesienia,
przeksztalcenia lub likwidacji jednostki wojskowej na skutek
restrukturyzacji Sil Zbrojnych przysluguje prawo do kwatery.
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Prezes Urzedu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (RPO428054-VI/03) z 6.05.2003 r. – w sprawie polaczen abonentów
TP S.A. z numerami 0 -700.

109.

Prezes Rady Ministrów (RPO-402816-VIII/02) z 7.05.2003 r. – w
sprawie
potrzeby
ujednolicenia
trybu
postepowania
dyscyplinarnego
w
poszczególnych
pragmatykach
pracowniczych i zapewnienia drogi odwolawczej do sadu
powszechnego
od
prawomocnych
orzeczen
komisji
dyscyplinarnych.

110.

Minister Infrastruktury (RPO-428205-VI/03) z 13.05.2003 r. –
w sprawie ustalenia i pobierania przez organy rejestrujace
pojazdy wysokich oplat za wydanie kart pojazdów
sprowadzanych z zagranicy i rejestrowanych na terytorium RP
po raz pierwszy.

111.

Minister Sprawiedliwosci (RPO-432160 -V/03) z 14.05.2003 r. –
w sprawie zasad odpowiedzialnosci czlonków zarzadów i rad
nadzorczych spóldzielni.

112.

Komendant Glówny Policji (RPO-439771 -II/03) z 14.05.2003 r.
– w sprawie dzialan podejmowanych przez Policje w celu
zapewnienia bezpieczenstwa w szkolach.

113.

Minister Sprawiedliwosci (RPO-440618-I/03) z 15.05.2003 r. – w
sprawie wymogów dla kandydatów na lawników.

114.

Prezydent Miasta Stoleczn ego Warszawy (RPO-438241-VIII/03)
z 16.05.2003 r. – w sprawie formy ustania stosunków pracy
pracowników samorzadowych przewidzianej w ustawie o
ustroju Miasta Stolecznego Warszawy.

115.

Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji (RPO-424250 V/02) z 16.05.2003 r. – w sprawie zróznicowanej wysokosci
równowaznika pienieznego za brak lokalu mieszkalnego dla
funkcjonariuszy Policji, Strazy Granicznej i Biura Ochrony
Rzadu.

116.

Przewodniczacy Komisji Nadzoru Ubezpieczen i Funduszy
Emerytalnych (RPO-415607-VI/02) z 16.05.2003 r. – w
sprawie dyskryminujacych postanowien ogólnych warunków
umów ubezpieczenia na zycie wylaczajacych odpowiedzialnosc
odszkodowawcza ubezpieczyciela w stosunku do osób chorych
na AIDS.

117.

Minister Obrony Narodowej (RPO-433031-V/03) z 19.05.2003 r.
– w sprawie charakteru prawnego zadatku pobieranego przez
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przygotowania do sprzedazy kwatery (lokalu mieszkalnego).
118.

Minister Sprawiedliwosci (RPO-393095-XI/01) z 21.05.2003 r. –
w sprawie kuratorskich osrodków pracy z mlodzieza.

119.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej (RPO-432836 VI/03) z 21.05.2003 r. – w sprawie ulg dla inwalidów
wojennych i wojskowych oraz kombatantów – inwalidów w
oplacaniu skladek na ubezpieczenia komunikacyjne.

120.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RPO-420948-X/02) z
21.05.2003 r. – w sprawie norm ustawowych umozliwiajacych
strzelanie do zwierzat na terenach prywatnych (rolniczych) bez
zgody ich wlascicieli.

121.

Minister Finansów (RPO-227317 -VI/96) z 21.05.2003 r. – w
sprawie potrzeby uregulowania kwestii obslugi zobowiazan
wynikajacych z emitowanych lub gwarantowanych przez
Panstwo przed 1.09.1939 r. papierów wartosciowych.

122.

Prezes Zarzadu PKP S.A. (RPO-428865-VI/02) z 22.05.2003 r. –
w sprawie zapewnienia bezpieczenstwa pasazerów PKP.

123.

M i nister Sprawiedliwosci (RPO-415804-XI/02) z 26.05.2003 r. –
w sprawie ochrony dzieci bedacych ofiarami przestepstw w
rodzinie.

124.

Minister Infrastruktury (RPO-432027-VI/03) z 27.05.2003 r. –
w sprawie warunków uzyskania licencji na wykonywanie
transportu drogo wego taksówka.

125.

Prezes Rady Ministrów (RPO-389127-V/01) z 27.05.2003 r. – w
sprawie niewydania rozporzadzenia regulujacego m.in. kwestie
umarzania naleznosci czynszowych przez Wojskowa Agencje
Mieszkaniowa.

126.

Minister Sprawiedliwosci – Prokurator Generalny (RPO248049-II/97) z 27.05.2003 r. – w sprawie prac nad projektem
ustawy o zasadach przyznawania kompensaty dla ofiar
przestepstw.

127.

Minister Sprawiedliwosci (RPO-428945-I/03) z 27.05.2003 r. – w
sprawie wymogów, które musza spelniac osoby ubiegajace sie o
pelnienie funkcji bieglego sadowego.

128.

Minister Infrastruktury (RPO-441261-VI/03) z 28.05.2003 r. –
w sprawie luk w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym.

129.

Wojewodowie (RPO-442077-II/03) z 28.05.2003 r. – w sprawie
stworzenia szczególowej informacji o lokalnej i ogólnopolskiej

- 396 sieci pomocy dla ofiar przestepstw swiadczonej przez instytucje,
urzedy oraz organizacje rzadowe i pozarzadowe.
130.

Prokurator Krajowy (RPO-429383-II/03) z 28.05.2003 r. – w
sprawie
ponoszenia
kosztów
obdukcji
przez
osoby
pokrzywdzone
w
wyniku
przestepstwa,
nie
objete
ubezpieczeniem zdrowotnym i nie majace srodków na oplacenie
wizyty lekarskiej.

131.

Minister Sprawiedliwosci – Prokurator Generalny (RPO429461-II/03) z 28.05.2003 r. – w sprawie wysokosci oplat
kancelaryjnych za uwierzytelnione odpisy i kserokopie
dokumentów z akt spraw karnych.

132.

Prezes Urzedu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (RPO-428217 V/03) z 29.05.2003 r. – w sprawie kryteriów przyznawania
dodatków mieszkaniowych.

133.

Minister Sprawiedliwosci (RPO-438762-III/03) z 3.06.2003 r. –
w sprawie przewleklosci postepowania przed sadami
rozstrzygajacymi sprawy z zakresu ubezpieczen spolecznych.

134.

Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji (RPO-435179 X/03) z 3.06.2003 r. – w sprawie statusu solectw.

135.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej (RPO-431954 III/03) z 3.06.2003 r. – w sprawie potrzeby wprowadzenia
regulacji umozliwiajacej dochodzenie przed sadem roszczen
wynikajacych z prawa do terminowej wyplaty swiadczen
pienieznych.

136.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej (RPO-438241 VIII/03) z 11.06.2003 r. – w sprawie budzacego zastrzezenia
stosowania w ustawach szczególnych instytucji wygasniecia
stosunku pracy.

137.

Prezes Urzedu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (RPO-443381 V/03) z 11.06.2003 r. – w sprawie podwyzszania czynszu przez
wlascicieli lokali mieszkalnych.

138.

Minister Zdrowia (RPO-389311-XII/01) z 12.06.2003 r. – w
sprawie ograniczenia w drodze rozporzadzenia Ministra
Zdrowia ustawowych uprawnien ubezpieczonych do ulgowego
nabywania okreslonych leków, w przypadku niewlasciwego
wystawienia recepty – prosba o ponowne zajecie stanowiska.

139.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej (RPO-441265 VIII/03) z 12.06.2003 r. – w sprawie wymiaru czasu pracy w
tygodniu, w którym wystepuje swieto w dniu nie bedacym
niedziela.
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Minister Gospodar ki, Pracy i Polityki Spolecznej (RPO-440229 VIII/03) z 12.06.2003 r. – w sprawie zawieszania prawa do
swiadczenia emerytalnego osobom otrzymujacym diety i inne
naleznosci z tytulu pelnienia obowiazków spolecznych i
obywatelskich.

141.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej (RPO-413442 III/02) z 12.06.2003 r. – w sprawie ponownego ustalania przez
organ rentowy prawa do wczesniejszej emerytury z tytulu opieki
nad dzieckiem specjalnej troski, z powolaniem sie na odmienna
ocene dowodów zalaczonych do wniosku rentowego.

142.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej; Prezes
Zarzadu Telewizji Polskiej S.A. (RPO-439401-XI/03) z
12.06.2003 r. – w sprawie ochrony prawa do prywatnosci dzieci
– bohaterów telenoweli dokumentalnej realizowanej w
placówkach socjali zacyjnych.

143.

Kierownik Urzedu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
(RPO-364163-III/01) z 12.06.2003 r. – w sprawie uprawnien
osób represjonowanych z tytulu deportacji do pracy
przymusowej do III Rzeszy oraz osób podlegajacych represjom
na zeslaniu w ZSRR.

144.

Przewodniczacy Sejmowej Komisji Obrony Narodowej (RPO363219-IX/01) z 12.06.2003 r. – w sprawie potrzeby zrównania
w prawach zolnierzy zawodowych z innymi funkcjonariuszami
sluzb mundurowych przy podwyzszaniu emerytury ze wzgledu
na stopien inwalidztwa po zostajacy w zwiazku ze sluzba.

145.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej (RPO-422814 IX/02) z 12.06.2003 r. – w sprawie luki prawnej
uniemozliwiajacej objecie ubezpieczeniem emerytalnym i
rentowym wyodrebnionej (ze wzgledu na date wstapienia do
sluzby) grupy zolnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego i Agencji Wywiadu,
Strazy Granicznej, Panstwowej Strazy Pozarnej, Biura Ochrony
Rzadu oraz Sluzby Wieziennej.

146.

Minister Sprawiedliwosci – Prokurator Generalny (RPO421296-VII/02) z 12.06.2003 r. – w sprawie korespondencji
prowadzonej przez osoby pozbawione wolnosci.

147.

Minister Zdrowia (RPO-442829-XII/03) z 13.06.2003 r. – w
sprawie odpowiedzialnosci aptekarzy za prawidlowosc danych
znajdujacych sie na recepcie oraz w sprawie zróznicowanych
cen okreslonych leków.
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Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-441521-VIII/03) z
13.06.2003 r. – w sprawie pracy nauczycieli w panstwowej
komisji egzaminacyjnej.

149.

Prezes Urzedu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (RPO-434179 V/03) z 16.06.2003 r. – w sprawie niestabilnosci przepisów
dotyczacych przeniesienia odrebnej wlasnosci lokali na
czlonków spóldzielni.

150.

Minister Sprawiedliwosci (RPO-428351 -V/03) z 17.06.2003 r. –
w sprawie wad regulacji prawnych odnoszacych sie do zasad
zwrotu róznicy w oplatach czynszowych wnoszonych przez
funkcjonariuszy, emerytów lub rencistów Sluzby Wieziennej
zajmujacych lokale nie bedace w administracji jednostki
organizacyjnej Sluzby Wieziennej.

151.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej (RPO-442404 VIII/03) z 17.06.2003 r. – w sprawie niemoznosci otrzymania
wyplaty naleznych swiadczen pracowniczych z Funduszu
Gwarantowanych Swiadczen Pracowniczych przez pracowników
zatrudnionych u pracodawców, którzy skierowali wnioski do
sadu gospodarczego o ogloszenie upadlosci.

152.

Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji (RPO-424848 IX/02)z 23.06.2003 r. – w sprawie nieotrzymywania przez
funkcjonariuszy
Sluzby
Granicznej
wynagrodzenia
za
nadgodziny.

153.

Przewodniczacy Sejmowej Komisji Samorzadu Terytorialnego
i Polityki Regi onalnej (RPO-436018 -X/03) z 23.06.2003 r. – w
sprawie nieprawidlowego wykonywania przez administracje
samorzadowa
obowiazków
wobec
wspólnot
lokalnych
wynikajacego
ze
zlego
systemu
finansowania
zadan
samorzadowych.

154.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i
Polityki Spolecznej (RPO-440033 -III/03) z 24.06.2003 r. – w
sprawie ubezpieczenia spolecznego wspólników spólek jawnych
zajmujacych sie wylacznie produkcja rolnicza.

155.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i
Polityki Spolecznej (RPO-438770 -III/03) z 24.06.2003 r. – w
sprawnie
nierównego
traktowania
osób
pobierajacych
gwarantowany zasilek okresowy w zakresie prawa do renty z
tytulu niezdolnosci do pracy.

156.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i
Polityki Spolecznej (RPO-440136 -III/03) z 25.06.2003 r. – w

- 399 sprawie okresu przedawnienia naleznosci z tytulu skladek na
ubezpieczenia spoleczne.
157.

Minister Zdrowia (RPO-444628-XII/03) z 26.06.2003 r. – w
sprawie trudnosci w realizacji zasady swobodnego dostepu do
swiadczen oraz wolnego wyboru swiadczeniodawcy.

158.

Prezes ZUS (RPO-441585-III/03) z 27.06.2003 r. – w sprawie
odmowy przez ZUS objecia ubezpieczeniem spolecznym kobiet,
które podpisaly umowe o prace bedac w ciazy lub zaszly w
ciaze w krótkim czasie po zawarciu takiej umowy.

159.

Mi nister Sprawiedliwosci (RPO-439856-I/03) z 27.06.2003 r. – w
sprawie nieprawidlowosci niektórych rozwiazan zawartych w
rozporzadzeniu Ministra Sprawiedliwosci z dnia 8.03.2002 r. w
sprawie badan lekarskich i psychologicznych kandydatów do
objecia urzedu sedziego.

160.

Prezydent Miasta Krakowa (RPO-445095-XI/03) z 1.07.2003 r.
– w sprawie wstrzymanej realizacji programu stanowiacego
wykonanie uchwaly Rady Miasta Krakowa z dnia 4.07.2001 r. w
sprawie kierunków przeksztalcen organizacyjnych systemu
opieki nad rodzi na i dzieckiem.

161.

Prezes Rady Ministrów (RPO-426316-IX/02) z 1.07.2003 r. – w
sprawie przepisów wewnetrznych ograniczajacych prawa
funkcjonariuszy Sluzby Celnej.

162.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej (RPO-404154 III/02) z 2.07.2003 r. – w sprawie zróznicowanego wieku
emerytalnego kobiet i mezczyzn.

163.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej (RPO-442520 III/03) z 3.07.2003 r. – w sprawie nabywania prawa do renty
inwalidzkiej przez osoby bedace ofiarami represji politycznych.

164.

Minister Zdrowia (RPO-420745-XII/02) z 8.07.2003 r. – w
sprawie dostepu ubezpieczonych do rzadkich swiadczen
zdrowotnych udzielanych poza systemem powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego.

165.

Minister Sprawiedliwosci – Prokurator Generalny (RPO429730-VI/03) z 8.07.2003 r. – w sprawie wadliwej praktyki
pobierania przez niektóre sady zróznicowanych oplat przy
wydawaniu kserokopii dokumentów z akt spraw cywilnych.

166.

Minister Srodowiska (RPO-352819-X/00) z 9.07.2003 r. – w
sprawie potrzeby przeznaczenia dodatkowych srodków
finansowych na budowe zbiornika „Swinna Poreba”.
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Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej (RPO-445736 XI/03) z 9.07.2003 r. – w sprawie reformy systemu opieki nad
dzieckiem.

168.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej (RPO-441825 XII/03) z 15.07.2003 r. – w sprawie niewydania czesci aktów
wykonawczych do ustawy o rehabilitacji zawodowej i
spolecznej oraz zatrudnianiu osób niepelnosprawnych.

169.

Minister Zdrowia (RPO-445090 -VI/03) z 15.07.2003 r. – w
sprawie przepisów pozbawiajacych lekarzy prowadzacych
praktyke lekarska poza zakladami opieki zdrowotnej mozliwosci
nabywania w hurtowniach farmaceutycznych produktów
leczniczych bez ograniczen asortymentu.

170.

Minister Sprawiedliwosci – Prokurator Generalny (RPO445687-II/03) z 16.07.2003 r. – w sprawie Polskiego
Narodowego Planu dla Ofiar Przestepstw.

171.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej (RPO-444178 III/03) z 17.07.2003 r. – w sprawie braku uprawnien do
emerytury przez osoby, które po dluzszym okresie pobierania
swiadczenia rentowego zostaly uznane za zdolne do pracy.

172.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej (RPO-442222 XI/03) z 18.07.2003 r. – w sprawie naplywajacych do Rzecznika
skarg dotyczacych zaprzestania przez ZUS wyplaty swiadczen z
funduszu alimentacyjnego na rzecz osób, które uzyskaly
pelnoletnosc.

173.

Komendant Glówny Policji (RPO-446391 -II/03) z 22.07.2003 r.
–
w sprawie tresci „Pouczenia pokrzywdzonego o
podstawowych uprawnieniach i obowiazkach” stanowiacego
zalacznik do protokolu przesluchania pokrzywdzonego.

174.

Minister Srodowiska (RPO-433674-X/03) z 23.07.2003 r. – w
sprawie problemu kradziezy metali kolorowych z linii
kolejowych, telefonicznych i elektrycznych.

175.

Prezes Rady Ministrów (RPO-308964-VIII/99) z 23.07.2003 r. –
w sprawie koniecznosci rozwiazania kwestii ustanowienia
nastepcy prawne go podmiotu dotychczas zobowiazanego do
swiadczenia renty wyrównawczej, w razie ustania jego bytu
prawnego.

176.

Przewodniczaca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (RPO404069-VI/02) z 24.07.2003 r. – w sprawie naglego zwiekszania
natezenia dzwieku przez nadawców telewizyjnych w trakcie
emisji reklam.
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Przewodniczaca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (RPO433170-VI/03) z 29.07.2003 r. – w sprawie braku dostepu do
programów regionalnych telewizji publicznej w niektórych
regionach Polski.

178.

Minister Zdrowia (RPO-306646-XII/99) z 29.07.2003 r. – w
sprawie potrzeby zmiany rozporzadzenia Ministra Zdrowia i
Opieki Spolecznej z dnia 26.09.1990 r. w sprawie postepowania
w przedmiocie odpowiedzialnosci zawodowej lekarzy.

179.

Prezydent Miasta Stolecznego Warszawy (RPO-438241-VIII/03)
z 29.07.2003 r. – w sprawie pojawiajacych sie zarzutów
niekonstytucyjnosci ustawy z dnia 15.03.2002 r. o ustroju
miasta stolecznego Warszawy z powodu braku przepisu
gwarantujacego odprawy pracownikom odchodzacym z pracy.

180.

Komendant Glówny Policji (RPO-443836 -II/03) z 30.07.2003 r.
– w sprawie efektywnosci monitorowania ulic przy pomocy
kamer policyjnych.

181.

Prezes Rady Ministrów (RPO-398773-XI/02) z 31.07.2003 r. – w
sprawie zapewnienia sprawniejszej wspólpracy nad przyjeciem i
wdrozeniem programu wielospecjalistycznej pomocy dziecku
niepelnosprawnemu i jego rodzinie.

182.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej (RPO-303514 III/99) z 5.08.2003 r. – w sprawie stopniowej likwidacji róznic
w wysokosci swiadczen emerytalno -rentowych powstalych w
wyniku zróznicowania kwot bazowych przyjmowanych do
ustalenia wysokosci swiadczen.

183.

Prezes Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezes
Urzedu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (RPO-447994 VI/03) z 7.08.2003 r. – w sprawie ograniczen wprowadzonych
przez Telekomunikacje Polska S.A. w wyborze operatora uslug
miedzystrefowych i miedzynarodowych.

184.

Prezes Urzedu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (RPO-420397 VI/02) z 8.08.2003 r. – w sprawie potrzeby umozliwienia
czlonkom spóldzielni bezposredniego wystapienia do sadu w
sporze ze spóldzielnia dotyczacym zasadnosci zmiany
wysokosci oplat, bez koniecznosci uprzedniego wyczerpania
drogi postepowania wewnatrzspóldzielczego.

185.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-398701 -XI/02) z
8.08.2003 r. – w sprawie potrzeby doprecyzowania regulacji
zabezpieczajacej przed powierzeniem stanowiska dyrektora
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ponowne zajecie stanowiska.
186.

Minister Sprawiedliwosci – Prokurator Generalny (RPO448914-VII/03) z 14.08.2003 r. – w sprawie potrzeby zmiany
rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 9.06.2003 r. w
sprawie standardów obciazenia praca kuratora zawodowego.

187.

Prezes ZUS (RPO-442520-III/03) z 21.08.2003 r. – w sprawie
postepowania niektórych lekarzy orzeczników ZUS wobec ofiar
represji politycznych.

188.

Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji (RPO-393100 X/01) z 22.08.2003 r. – w sprawie podzialu gminy Trzcianka.

189.

Pelnomocnik Rzadu ds. Osób Niepelnosprawnych (RPO440040-XII/03) z 22.08.2003 r. – w sprawie uzalezniania
udzieleni a pomocy instytucjonalnej osobom niepelnosprawnym
od zlozenia podpisu przez adresata swiadczen lub jego
ubezwlasnowolnienia.

190.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RPO-440033-III/03) z
22.08.2003 r. – w sprawie zbiegu przepisów ubezpieczenia
spolecznego rolnikó w z ubezpieczeniem w ramach systemu
powszechnego.

191.

Komendant Stoleczny Policji (RPO-448569-II/03) z 25.08.
2003 r. – w sprawie dzialan Policji majacych na celu
zmniejszenie liczby kradziezy samochodów na terenie
Warszawy.

192.

Minister Zdrowia (RPO-421293 -XI/02) z 26.08.2003 r. – w
sprawie niewydania rozporzadzen dotyczacych przeciwdzialania
narkomanii.

193.

Minister Sprawiedliwosci (RPO-377276-XI/01) z 28.08.2003 r. –
w sprawie potrzeby wprowadzenia zapisu do Kodeksu
rodzinnego i opiekunczego o obowiazku poszanowania godnosci
dziecka
jako
jednego
z
fundamentalnych
wymogów
wykonywania wladzy rodzicielskiej.

194.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej (RPO-450020 VIII/03) z 2.09.2003 r. – w sprawie zapowiadanej nowelizacji
ustawy o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu
osób
niepelnosprawnych,
w
zakresie
tworzenia
i
funkcjonowania zakladów pracy chronionej.

195.

Prezes ZUS (RPO-442222-XI/03) z 3.09.2003 r. – w sprawie
naplywajacych do Rzecznika skarg dotyczacych zaprzestania
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rzecz osób, które uzyskaly pelnoletnosc.
196.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-437157 -I/03) z
5.09.2003
r.
–
w
sprawie
ograniczen
wiekowych
obowiazujacych
nauczycieli
akademickich
uczelni
panstwowych.

197.

Minister Sprawiedliwosci (RPO-445104-IV/03) z 10.09.2003 r. –
w sprawie mozliwosci zasadzania odsetek od naleznosci z tytulu
kosztów sadowych w postepowaniu cywilnym, karnym i
sadowo -administracyjnym, na wypadek nieuiszczenia ich w
terminie prawomocnosci orzeczenia.

198.

Prezes Najwyzszej Izby Kontroli (RPO-442981-VI/03) z
10.09.2003 r. – w sprawie przebiegu prywatyzacji Funduszu
Wczasów Pracowniczych.

199.

Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (RPO-450381-V/03) z
11.09.2003 r. – w sprawie zmiany zasad ustalania kolejnosci
zawierania umów o wyplate ekwiwalentu pienieznego w zamian
za rezygnacje z kwatery stalej.

200.

Prezes Najwyzszej Izby Kontroli (RPO-426841-VI/02) z
15.09.2003 r. – w sprawie przebiegu prywatyzacji Fabryki
Maszyn „Glinik” S.A.

201.

Minister Sprawiedliwosci (RPO-442404-VIII/03) z 17.09.2003 r.
– w sprawie niemoznosci otrzymania wyplaty naleznych
swiadczen pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych
Swiadczen Pracowniczych przez pracowników zatrudnionych u
pracodawców, którzy skierowali wnioski do sadu gospodarczego
o ogloszenie upadlosc i.

202.

Minister Obrony Narodowej (RPO-450381-V/03) z 18.09.2003 r.
– w sprawie regulacji prawnej dotyczacej pierwszenstwa w
wyplacaniu ekwiwalentu pienieznego w zamian za rezygnacje z
kwatery.

203.

Prezes Urzedu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (RPO-442881 V/03) z 19.09.2003 r. – w sprawie trybu zatwierdzania taryf za
wode i scieki.

204.

Minister Finansów (RPO-449393 -VI/03) z 19.09.2003 r. – w
sprawie przepisu art. 21 ust. 4 ustawy o VAT dotyczacego
zwrotu nadwyzki podatku.

205.

Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji (RPO-424848 IX/02) z 23.09.2003 r. – w sprawie nieotrzymywania przez
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Sluzby
Granicznej
wynagrodzenia
nadgodziny – prosba o ponowne zajecie stanowiska.

za

206.

Minister Sprawiedliwosci – Prokurator Generalny (RPO412420-IX/02) z 24.09.2003 r. – w sprawie nadgodzin w Sluzbie
Wieziennej.

207.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i
Polityki Spolecznej (RPO-395515 -III/01) z 24.09.2003 r. – w
sprawie braku regulacji w zakresie prawa do renty z tytulu
niezdolnosci do pracy osób, u których inwalidztwo powstalo
przed 18 rokiem zycia.

208.

Minister Finansów (RPO-451947 -VI/03) z 24.09.2003 r. – w
sprawie
opodatkowania
swiadczenia
finansowego
przyznawanego zolnierzom zawodowym na pokrycie kosztów
najmu lokalu mieszkalnego.

209.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i
Polityki Spolecznej (RPO-365604 -III/01) z 25.09.2003 r. – w
sprawie zasad ustalania kapitalu poczatkowego.

210.

Prezes Rady Ministrów (RPO-449522 -XII/03) z 30.09.2003 r. –
w sprawie potrzeby uregulowania problemu ponoszenia kosztów
swiadczen zdrowotnych udzielanych osobom bezdomnym i
zapewnienia zwrotu tych kosztów podmiotom udzielajacym
swiadczen.

211.

Minister Zdrowia (RPO-383323-XII/01) z 1.10.2003 r. – w
sprawie
dostepu
ubezpieczonych
do
lecznictwa
uzdrowiskowego.

212.

Prezes Rady Ministrów (RPO-431801 -XI/03) z 1.10.2003 r. – w
sprawie utrzymujacej sie sytuacji niedoboru srodków
finansowych na wyplate obligatoryjnych swiadczen dla rodzin
zastepczych i ich wychowanków.

213.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej (RPO-360555 V/00) z 2.10.2003 r. – w sprawie potrzeby wydania przepisów
regulujacych
zasady
rozliczania
z
indywidualnymi
uzytkownikami kosztów ciepla dostarczanego do lokali.

214.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i
Polityki Spolecznej (RPO-451418-III/03) z 6.10.2003 r. – w
sprawie zróznicowania uprawnien wiezniów politycznych
wiezien i obozów stalinowskich oraz wiezniów niemieckich
wiezien i obozów koncentracyjnych.

215.

Minister Finansów (RPO-433599-IV/03) z 6.10.2003 r. – w
sprawie braku podstaw prawnych do ubiegania sie o umorzenie,
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uzytkowania wieczystego.
216.

Minister Sprawiedliwosci (RPO-393095 -XI/01) z 8.10.2003 r. –
w sprawie profilaktycznej funkcji osrodków kuratorskich.

217.

Minister Srodowiska (RPO-364291-X/01) z 10.10.2 003 r. – w
sprawie oplat za usuniecie drzew lub krzewów.

218.

Minister Infrastruktury (RPO-431187-I/03) z 10.10.2003 r. – w
sprawie wysokosci skladek czlonkowskich oraz obowiazku
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej czlonków
samorzadu zawodowego architektów, inzynierów budownictwa
oraz urbanistów – prosba o ponowne zajecie stanowiska.

219.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej (RPO-448906 XII/03) z 10.10.2003 r. – w sprawie krytycznej sytuacji systemu
ochrony zdrowia.

220.

Minister Obrony Narodowej (RPO-451559-IX/03) z 10.10.
2003 r. – w sprawie stanu przestrzegania praw obywatelskich i
warunków sluzby w 1 eskadrze lotnictwa taktycznego i 23 Bazie
Lotniczej w Minsku Mazowieckim.

221.

Minister Sprawiedliwosci – Prokurator Generalny (RPO447621-II/03) z 10.10.2003 r. – w sprawie potrzeby
wprowadzenia
obowiazku
umozliwienia
tymczasowo
aresztowanemu podejrzanemu oraz jego obroncy zapoznania sie
z materialami postepowania przygotowawczego, na których
oparta zostala decyzja o zastosowaniu lub przedluzeniu
tymczasowego aresztowania.

222.

Minister Sprawiedliwosci – Prokurator Generalny (RPO445475-II/03) z 10.10.2003 r. – w sprawie dochodzenia przez
bieglego na drodze sadowej wynagrodzenia za opinie wydana na
zlecenie prokuratora w postepowaniu przygotowawczym.

223.

Minister Zdrowia (RPO-412955-XII/02) z 14.10.2003 r. – w
sprawie potrzeby okreslenia kryteriów, którymi powinna
poslugiwac sie okregowa rada przy wydawaniu zezwolenia na
indywidualna praktyke lekarzowi bedacemu czlonkiem innej
okregowej izby lekarskiej.

224.

Komendant Glówny Policji (RPO-449052 -II/03) z 14.10.2003 r.
– w sprawie dzialan Policji wobec problemu zaginiec osób.

225.

Minister Finansów (RPO-453038 -VI/03) z 14.10.2003 r. – w
sprawie podatku od rent wyrównawczych.
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Minister Sprawiedliwosci – Prokurator Generalny (RPO4330 19-II/03) z 14.10.2003 r. – w sprawie zapewnienia
sprawnosci postepowania sadów karnych w przypadkach, gdy
konieczne jest przeprowadzenie czynnosci z udzialem osób
przebywajacych poza granicami Polski.

227.

Minister Sprawiedliwosci – Prokurator Generalny (RPO451997-II/03) z 15.10.2003 r. – w sprawie interpretacji przepisu
art. 180 § 2 Kpk umozliwiajacego przesluchanie co do faktów
objetych tajemnica zawodowa.

228.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RPO-447059-IV/03) z
17.10.2003 r. – w sprawie przewleklosci postepowa n
administracyjnych w sprawach wymagajacych wydania decyzji
administracyjnej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

229.

Komendant Glówny Policji (RPO-453515 -II/03) z 21.10.2003 r.
– w sprawie gromadzenia przez Policje danych osobowych.

230.

Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji (RPO-438197 X/03) z 22.10.2003 r. – w sprawie oplaty za wydanie nowego
dowodu osobistego.

231.

Minister Finansów (RPO-448116 -VI/03) z 22.10.2003 r. – w
sprawie zwrotu nadplaty podatku.

232.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Pol ityki
Spolecznej (RPO-451217-XI/03) z 22.10.2003 r. – w sprawie
maloletnich i nieletnich umieszczanych w nieprzystosowanych
dla nich domach pomocy spolecznej.

233.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i
Polityki Spolecznej (RPO-446436 -III/03) z 24.10.2003 r. – w
sprawie zasad wyplacania rent rodzinnych studentom ostatniego
roku studiów.

234.

Prezes ZUS (RPO-452890-III/03) z 24.10.2003 r. – w sprawie
wyplaty rent socjalnych.

235.

Minister Sprawiedliwosci (RPO-434183-XI/03) z 24.10.2003 r. –
w sprawie nieletnich umieszczanych w Policyjnych Izbach
Dziecka niezgodnie z trescia art. 40 ustawy o postepowaniu w
sprawach nieletnich.

236.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-430842-X/03) z
27.10.2003 r. – w sprawie niewystarczajacych subwencji
oswiatowych przekazywa nych na zadania realizowane przez
powiaty.
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Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (RPO-431357-V/03) z
27.10.2003 r. – w sprawie skarg dotyczacych wysokich doplat z
tytulu rozliczenia za energie cieplna.

238.

Prezes Rady Ministrów (RPO-436415-X/03) z 29.10.2003 r. – w
sprawie udzielania urlopów bezplatnych urzednikom sluzby
cywilnej.

239.

Minister Sprawiedliwosci – Prokurator Generalny (RPO453870-II/03) z 29.10.2003 r. – w sprawie dostepu
przedstawicieli Poradni Prawnych do akt sadowych w sprawach
karnych.

240.

Minister Sprawiedliwosci – Prokurator Generalny (RPO448914-VII/03) z 29.10.2003 r. – w sprawie potrzeby zmiany
rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 9.06.2003 r. w
sprawie standardów obciazenia praca kuratorów zawodowych –
prosba o ponowne zajecie stanowiska.

241.

Minister Sprawiedliwosci – Prokurator Generalny (RPO449946-I/03) z 29.10.2003 r. – w sprawie praktyki prowadzenia
postepowan dyscyplinarnych przeciwko prokuratorom, a takze
braku jawnosci tych postepowan.

242.

Prezes Instytutu Pamieci Narodowej (RPO-452772-I/03) z
29.10.2003 r. – w sprawie praktyki wystawiania przez IPN
zaswiadczen, iz okreslona osoba nie jest osoba pokrzywdzona w
rozumieniu art. 6 ustawy o Instytucie Pamieci Narodowej –
Komisji Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

243.

Podsekretarz St anu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i
Polityki Spolecznej (RPO-451631 -III/03) z 30.10.2003 r. – w
sprawie braku odpowiedniej korelacji pomiedzy przepisami
emerytalno-rentowymi regulujacymi zasady ustalania stazu
ubezpieczeniowego
i
przepisami
o
zatrudnieniu
i
przeciwdzialaniu bezrobociu.

244.

Prezes Zarzadu Krajowej Rady Spóldzielczej (RPO-420816 V/02) z 31.10.2003 r. – w sprawie kosztów lustracji spóldzielni
przeprowadzanych przez zwiazki rewizyjne spóldzielni
mieszkaniowych.

245.

Minister Obrony Narodowej (RPO-453387-IX/03) z 4.11.2003 r.
– w sprawie kontroli stanu przestrzegania praw i wolnosci
obywatelskich w 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej –
Tomaszów Mazowiecki.

246.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i
Polityki Spolecznej (RPO-442925-III/03) z 4.11.2003 r. – w
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chorobowego przez organy rentowe.

wymiaru

zasilku

247.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (RPO419559-VI/02) z 4.11.2003 r. – w sprawie przekazywania
spólkom windykacyjnym danych osobowych abonentów przez
operatorów telekomunikacyjnych.

248.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej (RPO-448111 VIII/03) z 4.11.2003 r. – w sprawie braku mozliwosci uzyskania
prawa do zasilku dla bezrobotnych przez osoby dochodzace
prawa do renty na drodze postepowania sadowego.

249.

Minister Sprawiedliwosci – Prokurator Generalny (RPO385002-VII/01) z 5.11.2003 r. – w sprawie korespondencji
kierowanej przez sady do osób pozbawionych wolnosci.

250.

Minister Sprawiedliwosci – Prokurator Generalny (RPO446637-II/03) z 5.11.2003 r. – w sprawie dlugotrwalosci
postepowania
przygotowawczego
spowodowanej
przedluzajacym sie okresem oczekiwania na sporzadzenie opinii
przez bieglych.

251.

Minister Infrastruktury (RPO-452332 -IV/03) z 7.11.2003 r. – w
sprawie braku podstawy prawnej do zadania prze z wlasciciela
nieruchomosci zajetej pod budowe autostrady odszkodowania za
korzystanie z jego nieruchomosci przed wywlaszczeniem.

252.

Przewodniczaca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (RPO358356-XI/00) z 12.11.2003 r. – w sprawie przedluzajacych sie
prac na projektem ustawy o zakazie promowania przemocy w
srodkach masowego przekazu.

253.

Minister Zdrowia (RPO-361663-XII/00) z 12.11.2003 r. – w
sprawie nierównego traktowania podmiotów udzielajacych
swiadczen zdrowotnych.

254.

Dyrektor Generalny Sluzby Wieziennej (RPO-452786 -VII/03) z
12.11.2003 r. – w sprawie postepowania funkcjonariuszy Sluzby
Wieziennej wobec osadzonych zaliczonych do kategorii
niebezpiecznych.

255.

Minister Sprawiedliwosci – Prokurator Generalny (RPO453872-II/03) z 13.11.2003 r. – w sprawie przemocy w rodzinie.

256.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i
Polityki Spolecznej (RPO-422343 -III/02) z 17.11.2003 r. – w
sprawie rent wyjatkowych.
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (RPO-452705-XII/03)
z 21.11.2003 r. – w sprawie kwalifikacji wymaga nych od
techników medycznych.

258.

Komendant Glówny Policji (RPO-448697-X/03) z 24.11.2003 r.
– w sprawie archiwalnych dokumentów dotyczacych osób
narodowosci romskiej.

259.

Prezes Instytutu Pamieci Narodowej (RPO-455886-II/03) z
25.11.2003 r. – w sprawie mozliwosci uznania internowania
osób narodowosci ukrainskiej w Centralnym Obozie Pracy w
Jaworznie za zbrodnie komunistyczne.

260.

Prezes Rady Ministrów (RPO-412420-IX/02) z 25.11.2003 r. – w
sprawie nadgodzin w Sluzbie Wieziennej i Strazy Granicznej.

261.

Minister Finansów (RPO-455054 -IX/03) z 25.11.2003 r. – w
sprawie nieprawidlowosci zwiazanych z alokacja w Sluzbie
Celnej.

262.

Prezes Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (RPO436099-V/03) z 25.11.2003 r. – w sprawie rozliczen miedzy
odbiorca a dostawca energii elektrycznej.

263.

Minister Sprawiedliwosci (RPO-367902-IV/01) z 26.11.2003 r. –
w sprawie postepowania dyscyplinarnego w stosunku do
adwokatów i aplikantów adwokackich.

264.

Minister Finansów (RPO-455706 -VI/03) z 26.11.2003 r. – w
sprawie zawiadamiania urzedów skarbowych o dokonaniu
wymiany dowodu osobistego.

265.

Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji (RPO-349299 V/00) z 26.11.2003 r. – w sprawie uregulowan prawnych
dotyczacych schronów.

266.

Minister Sprawiedliwosci – Prokurator Generalny (RPO454434-II/03) z 26.11.2003 r. – w sprawie stosowania
tymczasowego aresztowania.

267.

Przewodniczaca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (RPO449843-VI/03) z 26.11.2003 r. – w sprawie braku odbioru
regionalnych programów radiowych i telewizyjnych w powiecie
wieruszowskim.

268.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia (RPO-456705-XII/03) z
27.11.2003 r. – w sprawie utrudnionego dostepu do lekarzy.

269.

Minister
Zdrowia,
Minister
Spraw
Wewnetrznych
i
Administracji (RPO-451431-X/03) z 29.11.2003 r. – w sprawie

- 410 zakazu laczenia funkcji w oddzialach Narodowego Funduszu
Zdrowia z mandatem radnego.
270.

Minister Sprawiedliwosci (RPO-434099 -IV/03) z 1.12.2003 r. –
w sprawie organizacji obslugi interesantów w sekretariatach
sadowych.

271.

Przewodniczaca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (RPO438965-VI/03) z 2.12.2003 r. – w sprawie umozliwienia odbioru
programów telewizji publicznej na terytorium calego kraju.

272.

Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (RPO-450381-V/03) z
3.12.2003 r. – w sprawie zmiany zasad ustalania kolejnosci
zawierania umów o wyplate ekwiwalentu pienieznego w zamian
za rezygnacje z kwatery stalej – prosba o ponowne zajecie
stanowiska.

273.

Minister Sprawiedliwosci – Prokurator
437520-VII/03) z 3.12.2003 r. – w sprawie
sposobie sprawowania przez kuratorów
okresu próby wobe c skazanych, którym sad
wykonanie kary.

274.

Minister Sprawiedliwosci – Prokurator Generalny (RPO454786-I/03) z 4.12.2003 r. – w sprawie nieprawidlowosci w
dzialaniach prokuratury wobec przypadków propagowania i
rozpowszechniania publikacji o tresci antysemickiej.

275.

Marszalek Sejmu RP, Generalny Inspektor Nadzoru
Bankowego (RPO-457193-I/03) z 5.12.2003 r. – w sprawie zbyt
rygorystycznych przepisów dotyczacych formy wplat na rzecz
komitetów wyborczych w wyborach samorzadowych.

276.

Komendant Glówny Policji, Prokurator Krajowy (RPO-457113 II/03) z 5.12.2003 r. – w sprawie przeszukiwania przez Policje
mieszkan osób podejrzanych o uzywanie nielegalnych
programów komputerowych.

277.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia (RPO-456706-XII/03) z
8.12.2003 r. – w sprawie Rzeczników Praw Pacjenta.

278.

Komendant Stoleczny Policji (RPO-455890-II/03) z 8.12.2003 r.
– w sprawie wzrostu przestepczosci w podwarszawskiej
Magdalence i okolicznych miejscowosciach.

279.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej (RPO-457111 VIII/03) z 9.12.2003 r. – w sprawie zróznicowanego zakresu
wyplaty swiadczen dla pracowników Zakladu Górniczego
„Bytom I” Sp. z o.o. i Przedsiebiorstwa Robót Górniczych
„Myslowice” Sp. z o.o.

Generalny (RPOnieprawidlowosci w
sadowych kontroli
warunkowo zawiesil

- 411 280.

Minister Srodowiska (RPO-448302-X/03) z 9.12.2003 r. – w
sprawie nieuregulowania w ustawie – Prawo lowieckie kwestii
zgody wlasciciela nieruchomosci na przeprowadzanie polowan
oraz wydzierzawienie gruntów prywatnych kolom lowieckim
bez wynagrodzenia dla wlasciciela.

281.

Minister Sprawiedliwosci – Prokurator Generalny (RPO437520-VII/03) z 9.12.2003 r. – w sprawie wykonywania kary
ograniczenia wolnosci oraz pracy spolecznie uzytecznej
orzeczonej w zamian za niesciagalna grzywne.

282.

Minister Zdrowia (RPO-457442-XII/03) z 10.12.2003 r. – w
sprawie nowych zasad nabywania leków.

283.

Minister Zdrowia (RPO-457756-XII/03) z 10.12.2003 r. – w
sprawie zasad korzystania z pogotowia ratunkowego.

284.

Minister Finansów (RPO-451697 -VI/03) z 10.12.2003 r. – w
sprawie polskich marynarzy, którzy osiagneli wynagrodzenie z
tytulu pracy najemnej na rzecz dunskiego armatora przed
wejsciem w zycie Konwencji miedzy Rzeczpospolita Polska a
Królestwem
Danii
w
sprawie
unikania
podwójnego
opodatkowania i zapobiegania uchylaniu sie od opodatkowania
w zakresie podatków od dochodu i majatku.

285.

Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski (RPO454786-I/03) z 11.12.2003 r. – w sprawie tolerancji i
przeciwdzialania antysemityzmowi, ksenofobii i rasizmowi.

286.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i
Polityki Spolecznej (RPO-453266 -III/03) z 16.12.2003 r. – w
sprawie przepisów ograniczajacych wysokosc podstawy
wymiaru zasilku chorobowego przyslugujacego za okres po
ustaniu tytulu ubezpieczenia chorobowego.

287.

Minister Zdrowia (RPO-449934-XII/03) z 17.12.2003 r. – w
sprawie
przepisu
wylaczajacego
bylych
zolnierzy
i
funkcjonariuszy sluzb publicznych pobierajacych przez rok po
zwolnieniu ze sluzby swiadczenie pieniezne opodatkowane
zryczaltowanym podatkiem dochodowym z prawa do odliczania
od podatku skladki na ubezpieczenie zdrowotne.

288.

Minister Sprawiedliwosci – Prokurator Ge neralny (RPO458401-VII/03) z 18.12.2003 r. – w sprawie potrzeby
rozszerzenia zatrudnienia kapelanów wieziennych na etatach
wieziennictwa.

289.

Przewodniczaca Sejmowej Komisji Polityki Spolecznej i
Rodziny (RPO-454164 -IX/03) z 18.12.2003 r. – w sprawie

- 412 swiadcze n dla bylych zolnierzy batalionów budowlanych
zatrudnianych przymusowo w latach 1949 -1959 r.
290.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (RPO-453038 VI/03) z 19.12.2003 r. – w sprawie rozwazenia mozliwosci
zaniechania poboru podatku od rent wyrównawczych w
stosunku do czlonków rodzin pracowników, których smierc
spowodowana byla wypadkiem przy pracy lub choroba
zawodowa.

291.

Minister Sprawiedliwosci (RPO-160907-VI/94) z 22.12.2003 r. –
w sprawie koniecznosci zwalczania lichwy pienieznej.

292.

Przewodniczaca Sejmowej Komisji Zdrowia (RPO-456580 VIII/03) – w sprawie postulowanego przez lekarzy wliczania
czasu pelnienia dyzuru do czasu pracy.

293.

Zastepca
Prezesa
Urzedu
Ochrony
Konkurencji
i
Konsumentów (RPO-425208-VI/02) z 23.12.2003 r. – w
sprawie badan rynku prowadzonych w formie wywiadów
telefonicznych.

294.

Minister Infrastruktury (RPO-441941-VI/03) z 30.12.2003 r. –
w
sprawie
wprowadzonych
ograniczen
dzialalnosci
gospodarczej w zakresie szkolenia kandydatów na kierowców.

- 413 Zalacznik Nr 3

Wnioski do Trybunalu Konstytuc yjnego
– art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy o RPO

1.

RPO-427779 -V/03 z 7.01.2003 r. – ustalanie i pobieranie oplat
abonamentowych za uzywanie odbiorników radiofonicznych i
telewizyjnych. Sprawa w toku – sygn. akt K 2/03.

2.

RPO-410665 -V/02 z 11.02.2003 r. – przydzial lokalu
mieszkalnego na rzecz policjanta. Sprawa w toku – sygn. akt
U 1/03.

3.

RPO-423846 -VI/02 z 17.02.2003 r. – zmiany wprowadzone w
ustawie – Ordynacja podatkowa i ustawie o NSA odnosnie
postepowania podatkowego oraz postepowania sadowego z
zakresu podatków. Sprawa w toku – sygn. akt K 4/03.

4.

RPO-421066 -XI/02 z 6.03.2003 r. – podreczniki i egzaminy
szkolne. Sprawa w toku – sygn. akt K 7/03.

5.

RPO-433534 -VI/03 z 18.03.2003 r. – wspólne rozliczanie
naleznosci z tytulu podatku dochodowego od osób fizycznych
podatników, których malzonkowie zmarli w ciagu roku
podatkowego lub przed zlozeniem wspólnego zeznania
podatkowego. Sprawa w toku – sygn. akt K 8/03.

6.

RPO-400304 -III/02 z 28.05.2003 r. – zasady przyznawania
dodatku mieszkaniowego. Sprawa w toku – sygn. akt
K 16/03.

7.

RPO-401381 -IV/02 z 2.07.2003 r. – apelacja w postepowaniu
uproszczonym. Sprawa w toku – sygn. akt SK 10/03 (wniosek
RPO dolaczony do skargi konstytucyjnej „Trans -Goya”
Sp. z o.o.).

8.

RPO-433057 -X/03 z 23.07.2003 r. – przepisy antykorupcyjne
dotyczace osób pelniacych funkcje publiczne w organach
samorzadowych. Sprawa w toku – sygn. akt K 20/03.

9.

RPO-419629 -IV/02 z 7.08.2003 r. – przejmowanie na rzecz
Skarbu Panstwa nie podjetych depozytów. Sprawa w toku –
sygn. akt K 22/03.

10.

RPO-430895 -VI/03 z 25.08.2003 r. – ograniczenie prawa
podatników VAT do obnizenia podatku naleznego oraz

- 414 przerzucenie obowiazku kontroli z organu podatkowego na
podatnika VAT. Sprawa w toku – sygn. akt K 24/03.
11.

RPO-448212 -III/03 z 18.09.2003 r. – rozliczenie przychodów
emerytów i rencistów w 1999 r. Sprawa w toku – sygn. akt
K 27/03.

12.

RPO-453630 -IX/03
z
29.10.2003
r.
–
swiadczenia
odszkodowawcze dla funkcjonariuszy sluzb mundurowych.
Sprawa w toku – sygn. akt K 29/03.

13.

RPO-428215 -V/03 z 19.11.2003 r. – ograniczenia zwiazane z
czlonkostwem w s póldzielni mieszkaniowej. Sprawa w toku –
sygn. akt K 32/03.

14.

RPO-448325 -VI/03 z 10.12.2003 r. – ustawa o biopaliwach.
Sprawa w toku – sygn. akt K 33/03.

Zlozone wczesniej – rozpoznane przez TK
w okresie 1.01.2003 r. – 31.12.2003 r.
1.

RPO-359645 -XI/00 z 2.01.2001 r. – pomoc pieniezna dla dzieci w
rodzinach zastepczych. Czesciowo uwzgledniony wyrokiem z dnia
26.02.2003 r. – sygn. akt K 1/01.

2.

RPO-363572 -I/01 z 13.02.2001 r. – procedura lustracyjna –
zakres podmiotowy i tryb odwolawczy. Czesciowo
uwzgledniony wyrokiem z dnia 5.03.2003 r. – sygn. akt
K 7/01.

3.

RPO-373590 -V/01 z 13.06.2001 r. – nieobjecie niektórych
najemców mieszkan przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r.
o zasadach zbywania mieszkan bedacych wlasnoscia
przedsiebiorstw panstwowych, niektórych spólek handlowych
z udzialem Skarbu Panstwa, panstwowych osób prawnych
oraz niektórych mieszkan bedacych wlasnoscia Skarbu
Panstwa. Czesciowo oddalony i czesciowe umorzenie
postepowania wyrokiem z dnia 6.01.2003 r. – sygn. akt
K 24/01.

4.

RPO-382792 -V/01 z 10.07.2001 r. – zwrot kosztów procesu w
postepowaniu
przed
sadem
antymonopolowym.
Uwzgledniony wyrokiem z dnia 2.07.2003 r. – sygn. akt
K 25/01.

- 415 5.

RPO-365976 -V/01 z 9.10.2001 r. – tryb egzekwowania naleznosci
z tytulu czynszu i oplat wynikajacych z zajmowania kwat ery
lub lokalu mieszkalnego WAM. Uwzgledniony wyrokiem z
dnia 14.07.2003 r. – sygn. akt K 35/01.

6.

RPO-345119 -IX/00 z 7.11.2001 r. – zróznicowanie wymogów
uprawniajacych cudzoziemców do otrzymania zezwolenia na
osiedlenie sie na terytorium RP. Czesciowo uwzgledniony
wyrokiem z dnia 19.05.2003 r. – sygn. akt K 39/01.

7.

RPO-380352 -III/01 z 21.11.2001 r. – zróznicowanie zakresu
swiadczen
z
tytulu
ubezpieczenia
wypadkowego
przyslugujacych pracownikom i osobom prowadzacym
pozarolnicza
dzialalnosc
gospodarcza.
Postepowanie
umorzone postanowieniem z dnia 22.01.2003 r. – sygn. akt
K 44/01.

8.

RPO-392969 -IV/01 z 13.12.2001 r. – taksa notarialna.
Uwzgledniony wyrokiem z dnia 10.12.2003 r. – sygn. akt
K 49/01.

9.

RPO-366574 -IX/01
z
10.01.2002
r.
–
swiadczenia
odszkodowawcze dla zolnierzy z tytulu wypadku lub choroby
pozostajacych w zwiazku ze sluzba wojskowa. Uwzgledniony
wyrokiem z dnia 7.10.2003 r. – sygn. akt K 4/02.

10.

RPO-387026 -V/01 z 17.04.2002 r. – wyplata równowazników
mieszkaniowych na mocy ustawy o zakwaterowaniu Sil
Zbrojnych RP. Uwzgledniony wyrokiem z dnia 20.05.2003 r.
– sygn. akt K 56/02.

11.

RPO-405812 -XI/02 z 24.04.2002 r. – uznanie dziecka. Czesciowo
uwzgledniony wyrokiem z dnia 28.04.2003 r. – sygn. akt
K 18/02.

12.

RPO-397760 -V/02 z 29.04.2002 r. – odpowiedzialnosc
odszkodowawcza organów wladzy publicznej. Uwzgledniony
wyrokiem z dnia 23.09.2003 r. – sygn. akt K 20/02.

13.

RPO-409174 -X/02 z 20.06.2002 r. – referendum lokalne.
Oddalony wyrokiem z dnia 26.02.2003 r. – sygn. akt K 30/02.

14.

RPO-390047 -I/01 z 31.07.2002 r. – ograniczenie kregu partii
politycznych uprawnionych do przestawiania stanowiska w
wezlowych sprawach publicznych za posrednictwem
publicznego radia i telewizji. Umorzenie postepowania
postanowieniem z dnia 17.03.2003 r. – sygn. akt U 12/02.

- 416 15.

RPO-262273 -IX/97 z 22.10.2002 r. – wydawanie zezwolen na
wyjazd zolnierzy za granice. Oddalony wyrokiem z dnia
3.06.2003 r. – sygn. akt K 43/02.

16.

RPO-288842 -IV/98 z 5.11.2002 r. – informacje ujawniane w
wyciagach z operatu szacunkowego. Umorzenie postepowania
postanowieniem z dnia 8.01.2003 r. – sygn. akt U 15/02.

17.

RPO-411768 -VIII/02 z 20.12.2002 r. – terminy zalatwienia
sprawy
orzekania
o
niepelnosprawnosci.
Umorzenie
postepowania postanowieniem z dnia 25.08.2003 r. – sygn.
akt U 17/02.

18.

RPO-423661 -IV/02 z 23.12.2002 r. – reemisja programów w
telewizji kablowej. Oddalony wyrokiem z dnia 16.09.2003 r.
– sygn. akt K 55/02.

- 417 Zalacznik Nr 4

Zgloszenia przez RPO udzialu
w sprawach skarg konstytucyjnych
– art. 51 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

a) Zgloszone w okresie 1.01.2003 r . – 31.12.2003 r.

1.

RPO-424015 -IV/02 z 20.01.2003 r. – uchwala Rady Gminy w
sprawie
zatwierdzenia
miejscowego
planu
ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy, w czesci dotyczacej
zasad zagospodarowania nieruchomosci. Sprawa w toku – sygn.
akt SK 42/02.

2.

RPO-427049 -IV/02
z
14.02.2003
r.
–
ograniczenia
dopuszczalnosci kasacji w sprawach cywilnych. Sprawa w
toku – sygn. akt SK 26/02.

3.

RPO-428715 -IV/03
z
14.02.2003
r.
–
ograniczenia
dopuszczalnosci kasacji w sprawach cywilnych. Sprawa w
toku – sygn. akt SK 26/02.

4.

RPO-428716 -IV/03
z
14.02.2003
r.
–
ograniczenia
dopuszczalnosci kasacji w sprawach cywilnych. Sprawa w
toku – sygn. akt SK 26/02.

5.

RPO-435569 -IV/03
z
24.04.2003
r.
–
ograniczenia
dopuszczalnosci kasacji w sprawach cywilnych. Skarga
czesciowo uwzgledni ona wyrokiem z dnia 9.06.2003 r. –
sygn. akt SK 12/03.

6.

RPO-436609 -IV/03 z 14.05.2003 r. – koszty sadowe w
postepowaniu wieczystoksiegowym. Sprawa w toku – sygn.
akt SK 16/03.

7.

RPO-439882 -IV/03 z 16.06.2003 r. – odpowiedzialnosc
odszkodowawcza komornika sado wego jako organu wladzy
publicznej. Sprawa w toku – sygn. akt SK 26/03.

8.

RPO-442051 -IV/03 z 16.07.2003 r. – koszty sadowe w sprawach
cywilnych. Skarga oddalona wyrokiem z dnia 16.12.2003 r. –
sygn. akt SK 34/03.

- 418 9.

RPO-449715 -IV/03 z 21.10.2003 r. – brak mozliwosci
wznowienia postepowania zakonczonego postanowieniem nie
rozstrzygajacym sprawy co do istoty w przypadku, gdy
Trybunal Konstytucyjny orzekl o niekonstytucyjnosci aktu
normatywnego stanowiacego podstawe wydania takiego
postanowienia. Sprawa w toku – sygn. akt SK 53/03.

b) Zgloszone wczesniej – rozpoznane w okresie
1.01.2003 – 31.12.2003 r.
1.

RPO-393160 -IV/01 z 7.01.2002 r. – odmowa przyjecia do
rozpoznania kasacji wniesionych przed dniem 1.07.2000 r. Skarga
uwzgledniona wyrokiem z dnia 28.01.2003 r. – sygn. akt SK
37/01.

2.

RPO-393162 -II/01 z 9.01.2002 r. – wprowadzenie istotnej zmiany
tresci art. 156 § 1 Kk naruszajace zasade nullum crimen sine lege.
Skarga uwzgledniona wyrokiem z dnia 7.07.2003 r. – sygn. akt SK
38/01.

3.

RPO-401607 -IV/02 z 17.04.2002 r. – ograniczenia mozliwosci
wznowienia postepowania cywilnego. Skarga oddalona wyrokiem
z dnia 20.05.2003 r. – sygn. akt SK 10/02.

4.

RPO-413339 -IX/02 z 16.07.2002 r. – ograniczenie prawa do
osiedlenia sie na stale w Polsce cudzoziemca polskiego
pochodzenia. Skar ga czesciowo uwzgledniona wyrokiem z dnia
13.05.2003 r. – sygn. akt SK 21/02.

5.

RPO-413866 -IV/02 z 7.08.2002 r. – niezapewnienie Kosciolowi
Chrzescijan Baptystów w RP i jego osobom prawnym
ekspektatywy przywrócenia wlasnosci nieruchomosci lub ich
czesci bedacych we wladaniu tych osób prawnych dzialajacych na
obecnym terytorium RP w dniu 1.09.1939 r. Pismem z dnia
21.10.2003 r. RPO wycofal sie z udzialu w tym postepowaniu –
sygn. akt SK 25/02.

- 419 Zalacznik Nr 5

Wnioski do Sadu Najwyzszego o odpowiedz na pyt anie prawne
– art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy o RPO

1.

RPO-400797 -II/02 z dnia 26.02.2003 r. – w sprawie
odpowiedzialnosci karnej za przestepstwa wojskowe zolnierzy
uznanych ex post za niezdolnych do pelnienia sluzby zastepczej.
Odmowa podjecia uchwaly przez Sad Najwyzszy (postanowienie z
dnia 17.04.2003 r. – sygn. akt WZP 1/03).

2.

RPO-399751 -II/02 z dnia 6.03.2003 r. – w sprawie wymogu
sporzadzania pisemnego uzasadnienia oddalenia, jako
oczywiscie bezzasadnej, kasacji wniesionej przez RPO.
Odmowa
podjecia
uchwaly
przez
Sad
Najwyzszy
(postanowienie z dnia 29.05.2003 r. – sygn. akt I KZP 15/03).

3.

RPO-413442 -III/02 z dnia 18.03.2003 r. – w sprawie ponownego
ustalania prawa do wczesniejszych emerytur przez organ
rentowy, z powolaniem sie na odmienna ocene dowodów
zalaczonych do wniosku rentowego. Uchwala w skladzie 7
sedziów Sadu Najwyzszego z dnia 5.06.2003 r. – sygn. akt III
UZP 5/03.

- 420 Zalacznik Nr 6

Rewizje nadzwyczajne i kasacje

I. Rewizje
a) Zlozone w okresie 1.01.2003 r. – 31.12.2003 r.

Lp.

Nr sprawy

Data
wniosku

Data
rozpoznania

Sygnatura
orzeczenia

Wynik

1.

RPO-425216-IX/02

07.01.2003 03.10.2003

III RN 3/03

uwzgl.

2.

RPO-405750-V/02

06.02.2003

III RN 10/03

w toku

3.

RPO-420521-VI/02

18.02.2003

III RN 13/03

w toku

4.

RPO-420677-VI/02

18.02.2003

III RN 14/03

w toku

5.

RPO-429878-VI/03

26.02.2003

III RN 18/03

w toku

6.

RPO-425800-VI/02

17.03.2003

III RN 34/03

w toku

7.

RPO-427362-VI/02

17.03.2003

III RN 32/03

w toku

8.

RPO-427365-VI/02

17.03.2003

III RN 33/03

w toku

9.

RPO-427368-VI/02

17.03.2003

III RN 35/03

w toku

10. RPO-427371-VI/02

17.03.2003

III RN 31/03

w toku

11. RPO-427374-VI/02

17.03.2003

III RN 30/03

w toku

12. RPO-397812-IV/02

16.04.2003 22.07.2003

III RN 47/03

uwzgl.

13. RPO-424840-X/02

25.04.2003

III RN 58/03

w toku

14. RPO-433822-V/03

29.04.2003

III RN 61/03

w toku

15. RPO-434651-VI/03

01.07.2003

III RN 83/03

w toku

16. RPO-437249-IV/03

09.07.2003

III RN 86/03

w toku

17. RPO-440726-VI/03

22.07.2003

III RN 104/03

w toku

18. RPO-440727-VI/03

04.08.2003

III RN 110/03

w toku

19. RPO-439661-VI/03

12.08.2003

III RN 114/03

w toku

20. RPO-441689-IV/03

29.08.2003

III RN 131/03

w toku

21. RPO-437900-VI/03

10.09.2003

III RN 142/03

w toku

22. RPO-445446-IV/03

10.09.2003

III RN 140/03

w toku

23. RPO-443236-VI/03

02.10.2003

III RN 151/03

w toku

- 421 24. RPO-451853-VI/03

28.10.2003

III RN 168/03

w toku

25. RPO-450037-IX/03

04.11.2003

III RN 173/03

w toku

26. RPO-422591-VI/02

05.11.2003

III RN 175/03

w toku

27. RPO-439387-IV/03

05.11.2003

III RN 174/03

w toku

28. RPO-347276-IV/00

26.11.2003

III RN 198/03

w toku

29. RPO-455987-IX/03

18.12.2003

III RN 221/03

w toku

b) Zlozone wczesniej – rozpoznane w okresie
1.01.2003 r. – 31.12.2003 r.

Lp.

Nr sprawy

Data
wniosku

Data
rozpoznania

Sygnatura
orzeczenia

Wynik

1. RPO-379966-I/01

02.10.2001 27.03.2003

III RN 203/01

oddal.

2. RPO-381223-X/01
3. RPO-388283-IV/01

04.12.2001 08.01.2003

III RN 236/01

uwzgl.

11.12.2001 08.01.2003

III RN 237/01

uwzgl.

4. RPO-391656-VI/01

08.02.2002 07.03.2003

III RN 29/02

oddal.

5. RPO-387550-IV/01
6. RPO-389744-VI/01

13.02.2002 23.01.2003

III RN 30/02

uwzgl.

26.02.2002 07.03.2003

III RN 34/02

uwzgl.

7. RPO-389627-VI/01

26.02.2002 07.03.2003

III RN 33/02

uwzgl.

8. RPO-397415-VI/02
9. RPO-397846-VI/02

27.02.2002 07.03.2003

III RN 37/02

uwzgl.

27.05.2002 08.05.2003

III RN 71/02

uwzgl.

10. RPO-394841-I/01

09.07.2002 24.06.2003

III RN 95/02

uwzgl.

11. RPO-405115-IX/02
12. RPO-405114-IX/02

11.07.2002 12.08.2003

III RN 100/02

uwzgl.

11.07.2002 12.08.2003

III RN 99/02

uwzgl.

13. RPO-385934-IX/01

11.07.2002 12.08.2003

III RN 98/02

uwzgl.

14. RPO-406537-IX/02
15. RPO-400982-IV/02

11.07.2002 12.08.2003

III RN 97/02

uwzgl.

15.07.2002 03.10.2003

III RN 101/02

uwzgl.

16. RPO-392769-IX/01

23.07.2002 12.08.2003

III RN 105/02

uwzgl.

17. RPO-408146-IX/02
18. RPO-405036-IX/02

23.07.2002 12.08.2003

III RN 114/02

uwzgl.

23.07.2002 12.08.2003

III RN 112/02

uwzgl.

19. RPO-405149-IX/02

23.07.2002 12.08.2003

III RN 111/02

uwzgl.

20. RPO-405032-IX/02
21. RPO-405028-IX/02

23.07.2002 12.08.2003

III RN 109/02

uwzgl.

23.07.2002 12.08.2003

III RN 108/02

uwzgl.

22. RPO-405109-IX/02

23.07.2002 12.08.2003

III RN 107/02

uwzgl.

- 422 23. RPO-408147-IX/02
24. RPO-411574-IX/02

23.07.2002 12.08.2003

III RN 106/02

uwzgl.

23.07.2002 12.08.2003

III RN 104/02

uwzgl.

25. RPO-408148-IX/02

23.07.2002 12.08.2003

III RN 113/02

uwzgl.

26. RPO-408149-IX/02
27. RPO-411225-IV/02

23.07.2002 12.08.2003

III RN 110/02

uwzgl.

05.08.2002 10.06.2003

III RN 117/02

uwzgl.

28. RPO-415337-IX/02

10.09.2002 03.10.2003

III RN 130/02

uwzgl.

29. RPO-411947-VI/02

17.10.2002 25.02.2003

III RN 147/02

uwzgl.

II. Kasacje
a) Zlozone w okresie 1.01.2003 r. – 31.12.2003 r.

Lp.

Nr sprawy

Data
wniosku

Data
rozpoznania

Sygnatura
orzeczenia

Wynik

1. RPO-305176-II/99

08.01.2003

w toku

2. RPO-408437-II/02
3. RPO-414326-II/02

08.01.2003

w toku

14.01.2003

w toku

4. RPO-416104 -II/02

22.01.2003

w toku

5. RPO-421058-II/02
6. RPO-410719-II/02

04.02.2003

w toku

05.02.2003 02.12.2003

III KK 71/03

oddal.

7. RPO-419499-II/02

14.02.2003 09.06.2003

WK 6/03

uwzgl.

8. RPO-335544-II/00
9. RPO-396260-II/01

14.02.2003 16.05.2003

II KK 43/03

uwzgl.

19.02.2003 27.08.2003

V KK 62/03

uwzgl.

10. RPO-408993-II/02

25.02.2003 13.11.2003

III KK 101/03

uwzgl.

11. RPO-403963-II/02
12. RPO-420374-II/02

13.03.2003 03.06.2003

IV KK 96/03

uwzgl.

18.03.2003 11.09.2003

III KK 134/03

oddal.

13. RPO-423821-II/02

02.04.2003 16.05.2003

II KK 83/03

uwzgl.

14. RPO-414287-II/02
15. RPO-404231-II/02

02.04.2003

16. RPO-420116-II/02

15.04.2003

17. RPO-427312-II/02
18. RPO-435564-II/03

15.04.2003 12.11.2003

V KK 139/03

uwzgl.

13.05.2003 27.06.2003

III KK 218/03

uwzgl.

19. RPO-432114-II/03

21.05.2003 04.11.2003

V KK 174/03

oddal.

20. RPO-410724-II/02

22.05.2003 03.07.2003

II KK 136/03

uwzgl.

03.04.2003 10.06.2003

w toku
II KK 87/03

uwzgl.
w toku

- 423 21. RPO-426410-II/02
22. RPO-426349-II/02

28.05.2003 01.09.2003

V KK 184/03

uwzgl.

12.06.2003 10.12.2003

V KK 195/03

oddal.

23. RPO-427139-II/02

01.07.2003 01.10.2003

II KK 183/03

cz. uwzgl.

24. RPO-411926-II/02
25. RPO-429186-II/03

03.07.2003 19.08.2003

II KK 190/03

uwzgl.

26. RPO-423609-II/02

15.07.2003 22.09.2003

IV KK 269/03

uwzgl.

27. RPO-426176-II/02
28. RPO-410818-II/02

23.07.2003 22.09.2003

IV KK 277/03

uwzgl.

23.07.2003 07.10.2003

V KK 229/03

oddal.

29. RPO-434598-II/03

23.07.2003 22.10.2003

V KK 228/03

uwzgl.

30. RPO-317835-II/99
31. RPO-438392-II/03

29.07.2003 22.09.2003

IV KK 286/03

uwzgl.

31.07.2003

w toku

32. RPO-437837-II/03

07.08.2003

w toku

33. RPO-437870-II/03
34. RPO-404452-II/02

08.08.2003

w toku

12.09.2003

w toku

35. RPO-442808 -II/03

15.09.2003

w toku

36. RPO-419104-II/02
37. RPO-420110-II/02

16.09.2003

w toku

38. RPO-428001-II/03

15.10.2003

w toku

39. RPO-353473-II/00
40. RPO-438079-II/03

04.11.2003

w toku

26.11.2003

w toku

41. RPO-453968-III/03

27.11.2003

w toku

42. RPO-430633-II/03
43. RPO-454064-III/03

28.11.2003

w toku

02.12.2003

w toku

44. RPO-425560-II/02

09.12.2003

w toku

45. RPO-343808-II/00
46. RPO-440278-II/03

18.12.2003

w toku

29.12.2003

w toku

47. RPO-323230-II/99

30.12.2003

w toku

08.07.2003

w toku

10.10.2003 27.11.2003

V KK 301/03

uwzgl.

b) Zlozone wczesniej – rozpoznane w okresie
1.01.2003 r. – 31.12.2003 r.

Lp.

Nr sprawy

1. RPO-362092-III/00

Data
wniosku

Data
rozpoznania

03.10.2001 21.05.2003

Sygnatura
orzeczenia
II UKN 511/01

Wynik
odrzucona

- 424 2. RPO-381630-III/01
3. RPO-359570-II/00

11.12.2001 21.05.2003

II UKN 576/01

10.04.2002 13.05.2003

WK 19/02

uwzgl.

4. RPO-392522-II/01

13.06.2002 29.04.2003

II KK 188/02

uwzgl.

5. RPO-363827-II/01
6. RPO-396116-II/01

21.08.2002 07.01.2003

III KK 343/02

uwzgl.

25.09.2002 08.01.2003

IV KK 361/02

uwzgl.

7. RPO-386678-II/01

02.10.2002 29.04.2003

IV KK 368/02

uwzgl.

8. RPO-360452-II/00
9. RPO-402477-II/02

29.10.2002 14.01.2003

WK 41/02

12.11.2002 23.01.2003

II KK 368/02

uwzgl.

10. RPO-418281-II/02

19.11.2002 23.01 .2003

II KK 370/02

uwzgl.

11. RPO-413862-II/02
12. RPO-291933-II/98

19.11.2002 27.05.2003

IV KK 428/02

uwzgl.

27.11.2002 29.04.2003

II KK 374/02

bez rozp.

13. RPO-404572-II/02

27.11.2002 03.02.2003

II KK 376/02

uwzgl.

14. RPO-401291-II/02
15. RPO-411335-II/02

29.11.2002 08.05.2003

III KK 491/02

oddal.

29.11.2002 27.02.2003

III KK 487/02

uwzgl.

16. RPO-385446-II/01

03.12.2002 15.01.2003

IV KK 446/02

uwzgl.

17. RPO-396789-II/02
18. RPO-303164-II/99

04.12.2002 02.06.2003

III KK 497/02

oddal.

04.12.2002 03.02.2003

II KK 384/02

uwzgl.

19. RPO-422899-II/02

04.12.2002 03.02.2003

II KK 383/02

uwzgl.

20. RPO-408095-II/02
21. RPO-411825-II/02

17.12.2002 05.03.2003

IV KK 458/02

cz. uwzgl.

18.12.2002 08.05.2003

III KK 518/02

uwzgl.

22. RPO-304310-II/99

19.12.2002 04.02.2003

IV KK 479/02

uwzgl.

23. RPO-408644-II/02

31.12.2002 02.06.2003

II KK 391/02

uwzgl.

odrzucona

cz. uwzgl.
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Skargi do Naczelnego Sadu Administracyjnego

Wniesione w okresie 1.01.2003 r. – 31.12.2003 r.

1.

RPO-414810 -V/02 z dnia 27.01.2003 r. – na decyzje Prezydenta
Miasta odmawiajaca przyznania dodatku mieszkaniowego z
powodu niezamieszkiwa nia w lokalu. Sprawa w toku.

2.

RPO-423354 -X/02 z dnia 18.02.2003 r. – skargi RPO na
postanowienia uchwaly Rady Miasta w sprawie zmiany taryfy
oplat za przejazdy srodkami komunikacji zbiorowej
organizowanej przez Miejski Zarzad Komunikacyjny MZK, w
czesci dot yczacej wprowadzenia oplaty dodatkowej za
czynnosci zwiazane z ustaleniem tozsamosci pasazera przy
pomocy funkcjonariuszy Policji oraz uchwaly Rady Miasta w
sprawie stosowania przepisów porzadkowych przy przewozie
osób i bagazu podrecznego w srodkach komunikacji
zbiorowej, w czesci dotyczacej wprowadzenia oplaty
dodatkowej za nieprzestrzeganie przepisów porzadkowych w
zakresie
przewozu
osób.
Postepowanie
umorzone
(postanowienie z dnia 31.07.2003 r. – sygn. akt II SA/Ka
434/03).

3.

RPO-425727 -X/02 z dnia 10.10.2003 r. – skarga na
postanowienia uchwaly Zarzadu Komunikacyjnego Zwiazku
Komunalnego Górnoslaskiego Okregu Przemyslowego, w
sprawie Taryfy przewozu osób i bagazu w komunikacji
miejskiej, w czesci dotyczacej wprowadzenia oplaty
dodatkowej za podwóz na Policje i za czynnosci zwiazane z
ustaleniem tozsamosci pasazera przy pomocy funkcjonariuszy
Policji lub Strazy Miejskiej. Sprawa w toku.

4.

RPO-416691 -V/02 z dnia 24.10.2003 r. – skarga na
postanowienia uchwaly Rady Miejskiej w sprawie zasobu
mieszkaniowego
oraz
zasad
wynajmowania
lokali
wchodzacych w sklad mieszkaniowego zasobu Gminy
Miejskiej. Sprawa w toku.

- 426 5.

RPO-447339 -V/03 z dnia
postanowienia zalacznika
sprawie ustalenia zasad
wlasnosc Miasta. Sprawa w

31.10.2003 r. – skarga na
do uchwaly Rady Miejskiej w
sprzedazy lokali stanowiacych
toku.

6.

RPO-454121 -IV/03 z dnia 12.12.2003 r. – skarga na bezczynnosc
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawa w toku.

7.

RPO-447862 -V/03 z dnia 23.12.2003 r. – skarga na
postanowienia uchwaly Rady Miasta w sprawie sprzedazy
komunalnych lokali mieszkalnych. Sprawa w toku.
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Wystapienia legislacyjne

1.

Przewodniczacy Sejmowej Komisji Infrastruktury (RPO420073-VI/02) z dnia 10.01.2003 r. – doprecyzowanie
upowaznienia ustawowego zawartego w ustawie z dnia
15.11.1984 r. – Prawo przewozowe.

2.

Marszalek Sejmu RP (RPO-431341-I/03) z dnia 11.02.2003 r. –
uwagi do poprawki zgloszonej podczas prac nad rzadowym
projektem
ustawy
o
zmianie
ustawy
–
Prawo
telekomunikacyjne.

3.

Przewodniczaca Sejmowej Komisji Polityki Spolecznej i
Rodziny (RPO-416884-VIII/02) z dnia 12.02.2003 r. –
wymiar urlopu macierzynskiego w przypadku przyjecia na
wychowanie wiecej niz jednego dziecka.

4.

Marszalek Sejmu RP, do wiadomosci: Przewodniczaca Sejmowej
Podkomisji Stalej ds. Dzieci i Mlodziezy, Przewodniczacy
Sejmowej
Komisji
Edukacji,
Nauki
i
Mlodziezy,
Przewodniczaca Sejmowej Komisji Polityki Spolecznej i
Rodziny (RPO-411155- XI/02) z dnia 31.03.2003 r. – uwagi
dotyczace próby przywrócenia do systemu oswiaty placówek
opiekunczo- wychowawczych i resocjalizacyjnych funkcjonujacych
w systemie pomocy.

5.

Prezes Rzadowego Centrum Legislacji (RPO- 424762- VI/02) z dnia
10.04.2003 r. – upowaznienie zawarte w ustawie o transporcie
drogowym do okreslenia aktem podustawowym wymiaru kary
pienieznej za czyny niedozwolone w transporcie drogowym.

6.

Przewodniczaca Sejmowej Komisji Polityki Spolecznej i Rodziny
(RPO- 407573- III/02) z dnia 13.05.2003 r. – uwagi do projektu
ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu spolecznym rolników
oraz niektórych innych ustaw.

7.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwosci (RPO-365780II/01) z dnia 18.07.2003 r. – uwagi do projektu ustawy o skardze
na naruszenie prawa strony do rozpoznania w rozsadnym terminie
sprawy w postepowaniu sadowym.

- 428 8.

Marszalek Sejmu RP (RPO- 442894- I/03) z dnia 21.07.2003 r. –
umozliwienie osobom niepelnosprawnym pelnej realizacji
czynnego prawa wyborczego.

9.

Minister Kultury, Przewodniczaca Krajowej Rady Radiofonii
Telewizji, Przewodniczacy Sejmowej Komisji Kultury
Srodków Przekazu (RPO-358356- XI/00) z dnia 3.09.2003 r.
ochrona dzieci i mlodziezy przed przemoca i demoralizacja
mediach.

i
i
–
w

10.

Przewodniczacy Sejmowej Komisji Obrony Narodowej (RPO448473- V/03) z dnia 23.09.2003 r. – brak jednoznacznego
uregulowania w ustawie o zakwaterowaniu Sil Zbrojnych RP
statusu prawnego rozwiedzionego malzonka nie bedacego osoba
uprawniona do kwatery.

11.

Przewodniczaca Sejmowej Komisji Polityki Spolecznej i Rodziny
(RPO- 453781- XI/03) z dnia 23.10.2003 r. – uwagi do projektu
ustawy o pomocy spolecznej, w czesci dotyczacej opieki nad
dzieckiem i rodzina.

12.

Przewodniczacy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (RPO418864- XI/02) z dnia 11.12.2003 r. – uwagi dotyczace przepisów
o ubezwlasnowolnieniu.

13.

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów (RPO-410920- XI/02) z dnia
12.12.2003 r. – stypendia dla dzieci bylych pracowników PGR.

14.

Marszalek Sejmu RP (RPO- 420948- X/02) z dnia 18.12.2003 r. –
strzelanie do zwierzat na terenach prywatnych (rolniczych) bez
zgody ich wlascicieli.
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Wizyty Rzecznika Praw Obywatelskich w terenie

Organy samorzadu terytorial nego, urzedy administracji terenowej

1.

Spotkanie z Rada Miasta Wroclawia

29-30.01.2003 r.

2.

Wizyta w Koszalinie. Spotkanie z Prezydentem Miasta

27.02.2003 r.

3.

Wizyta RPO i Zastepcy RPO w woj. lubuskim.

4.03.2003r.

Spotkanie z Wojewoda Lubuskim, Marszalkiem
Województwa, Prezydentami Miast Gorzów
Wielkopolski i Zielona Góra
4.

Spotkanie z wladzami gminy Malbork

25.04.2003 r.

5.

Wizyta na Helu, spotkanie z burmistrzem.

3-5.06.2003 r

Placówki opiekunczo -wychowawcze resocjalizacyjne dla nieletnich,
badanie prze strzegania praw wychowanków

1.

Wizytacja Mlodziezowego Osrodka Wychowawczego

29-30.01.2003 r.

we Wroclawiu
2.

Wizytacja placówek Mlodziezowego Osrodka

4-5.06.2003 r.

Wychowawczego i Specjalnego Osrodka Szkolno
Wychowawczego w Lwówku Slaskim i Walbrzychu
3.

Wizytacja placówek opiekunczo- wychowawczych

3-4.07.2003 r.

i domów dziecka w Krakowie

Szpitale – badanie i ocena przestrzegania praw pacjenta,
spotkania z przedstawicielami sluzby zdrowia
1.

Spotkanie w Lubuskiej Kasie Chorych
z przedstawicielami sluzby zdrowia

4.03.2003 r.

- 430 2.

Izby lekarskie, Poznan – analiza procesu orzekania
w zakresie odpowiedzialnosci lekarzy pod katem
skutecznej ochrony praw pacjentów

23-28.03.2003.r.

3.

23.06.2003 r.

4.

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Starogardzie Gdanskim
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

5.

w Drewnicy.
Szpital Sródmiejski w Warszawie

25.06.2003 r.
30.06.2003 r.
i 2.07.2003 r.

6.

Spotkanie z Koordynatorem Programów HIV/AIDS
i Rozwoju Spolecznego nt. problemów ochrony praw
osób chorych i nosicieli wirusa HIV, Warszawa

8.07.2003 r.

7.

Spotkanie z kierownictwem Szpitala Marynarki
Wojennej w Helu, Dyrektorem Pomorskiego Oddzialu
Wojewódzkiego NFZ w Gdansku i Rzecznikiem Praw

17-18.07.2003 r.

8.

Pacjenta tego Oddzialu
Spotkanie z przewodniczacym Ogólnopolski ego
Zwiazku Zawodowego Lekarzy nt. sytuacji personelu

14.08.2003 r.

9.

medycznego
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Gostyninie

21.08.2003 r.

10. Samodzielny Publiczny Zaklad Lecznictwa Otwartego
w Warszawie
11. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych w Stroniu Slaskim
12. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych w Lubiazu
13. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Toszku.
14. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Suwalkach

26-27.08.2003 r.
16.09.2003 r.
17.09.2003 r.
13-14.10.2003 r.
27-28.10.2003 r.

15. Spotkanie z Rzecznikiem Praw Pacjenta NFZ – ocena
29.10.2003 r.
aktualnej sytuacji i podstawowych zagrozen w zakresie
ochrony praw pacjenta, Warszawa
16. Wojewódzki Samodzielny Psychiatryczny Zespól
Publicznych Zakladów Opieki Zdrowotnej
w Pruszkowie

25.11.2003 r.
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Areszty sledcze, policyjne izby zatrzyman i zaklady karne
– badanie i ocena poszanowania praw osób pozbawionych wolnosci
1.

Areszt Sledczy w Lodzi

27-30.01.2003 r.

2.

Zaklad Karny w Zabrzu

24-26.02.2003 r.

3.

Zaklad Karny w Kwidzyniu

7-9.04.2003 r.

4.

Areszt Sledczy w Poznaniu – oddzial dla wiezniów

28-29.04.2003 r.

niebezpiecznych, Izba Wytrzezwien w Poznaniu
5.

Areszt Sledczy i Policyjna Izba Zatrzyman w Jeleniej

20-23.05.2003 r.

Górze, Sad Rejonowy – badanie przebiegu wykonania
kary ograniczenia wolnosci
6.

Zaklad Karny w Strzelinie

30.06.2003 r.2.07.2003 r.

7.

Areszt Sledczy w Nisku oraz spotkanie ze

10.07.2003 r.

srodowiskiem sedziowskim okregu tarnobrzeskiego
8.

Zaklad Karny w Zarebie, Policyjna Izba Zatrzyman

1-4.09.2003 r.

w Zgorzelcu
9.

Areszt Sledczy w Radomiu – oddzial dla wiezniów

9.10.2003 r.

niebezpiecznych
10. Zaklad Karny w Raciborzu

13-15.10.2003 r.

11. Zaklad Karny we Wroclawiu

19.10.2003 r.

12. Areszt Sledczy w Poznaniu – sprawdzenie realizacji

22.10.2003 r.

wniosków pokontrolnych
13. Zaklad Karny w Glogowie, Areszt Sledczy w Lesznie

17-20.11.2003 r.

i Nowej Soli
Jednostki wojskowe, Strazy Granicznej i Panstwowej Strazy Pozarnej
– kontrola przestrzegania praw i wolnosci zolnierzy i funkcjonariuszy
1.

15 Brygady Zmechanizowanej w Orzyszu

27-28.02.2003 r.

2.

5 Pulk Artylerii w Sulechowie

5.03.2003 r.

3.

I Gdanska Brygada Strazy Granicznej i Wojewódzka

9-11.04.2003 r.

Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej, Gdansk
4.

Jednostka Marynarki Wojennej na Helu

3-5.06.2003 r.
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I Eskadra Lotnictwa Mysliwskiego w Minsku

18.09.2003 r.

Mazowieckim
6.

25 Brygada Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie

17.10.2003 r.

Mazowieckim
Osrodki dla uchodzców oraz areszty deportacyjne
– badanie przestrzegania praw cudzoziemców
1. Centralny Osrodek dla Uchodzców w Podkowie Lesnej,

25.09.2003 r.

Strzezony Osrodek Deportacji w Lesznowoli
Wyjazdy terenowe Rzecznika Praw Obywatelskich
– przyjmowanie skarg obywateli w terenie
1.

Gorzów Wielkopolski Zielona Góra

4-5.03.2003 r.

- 433 Zalacznik Nr 10

Wazniejsze konferencje i seminaria organizowane lub wspólorganizowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich

1.

Konferencja „Rola mediów w ksztaltowaniu
spoleczenstwa obywatelskiego”

21.01.2003 r.

2.

Jubileuszowa Sesja Naukowa „Godnosc czlowieka a
prawa ekonomiczne i socjalne”
Konferencja wspólorganizowana ze Stowarzyszeniem

22.01.2003 r.

3.

23.01.2003 r.

Dziennikarzy Polskich „Spoleczenstwo obywatelskie
dla realizacji obywatelskiego prawa dostepu do
informacji publicznej”
4.
5.

Seminarium „Szkola osrodkiem rozwoju wsi –
stowarzyszenie rozwoju w kazdej wsi”
Konferencja „Praca dzieci w indywidualnych

19.03.2003 r.
25.03.2003 r.

6.

gospodarstwach rolnych”
Konferencja wspólorganizowana z Komendantem
Glównym Policji „Rola Policji w spoleczenstwie

16.04.2003 r.

7.

obywatelskim”
Konferencja „Antykorupcyjne zmiany w
ustawodawstwie samorzadowym”.

24.04.2003 r

8.
9.

Konferencja „Biuro Porad Obywatelskich i samorzad:
partnerzy w przelamywaniu bezradnosci spolecznej”
Konferencja zorganizowana przy ws póludziale wladz

10.

lokalnych „Aktywizacja spoleczenstwa w walce
z bezrobociem”. Kielce
Konferencja organizowana wspólnie z Fundacja im.

11.

Marka Kotanskiego jako propozycja ksztaltowania
postaw wspólczesnej mlodziezy – „Dotkniecie dobra”
Konferencja w ramach Programu Edukacja dla Rozwoju 10.06.2003 r.

12.

„Obywatelska odpowiedzialnosc za edukacje
narodowa”
Seminarium „Rola nauczyciela w spoleczenstwie
obywatelskim”

6.05.2003 r.
20.05.2003 r.

22.05 .2003 r.

14.01.2003 r.
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Honorowy patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad 24.10.2003 r.
II edycja akcji informacyjno-edukacyjnej TVN „Zly
dotyk”

14.

III Konwencja Ruchu przeciw Bezradnosci Spolecznej
„Europa – Praca”. Wspólgospodarzem Konwencji byl
Rzecznik Praw Obywatelskich. Kraków

10.11.2003 r.

15.

Jubileuszowa Gala Finalowa Konkursu na Najlepsza
Inicjatywe Obywatelska Pro Publico Bono polaczona
z ogloszeniem wyników Konkursu w roku 2003

11.11.2003 r

16.

12.11.2003 r.

17.

Konferencja „Poprawa bezpieczenstwa dzieci i
mlodziezy szkolnej”
Konferencja pod honorowym patronatem Rzeczni ka

18.

Praw Obywatelskich „Przestepczosc zorganizowana.
Nowe wyzwania dla teorii i praktyki”. Olsztyn
Konferencja terenowa Rzecznika Praw Obywatelskich

18.11.2003 r.

19.

w ramach programu „Aktywizacja spoleczenstwa w
walce z bezrobociem”. Bydgoszcz
Konferencja zorganizowana z Prezesem Fundacji ABC

25.11.2003 r.

20.

XXI „Rola bibliotek w budowaniu spoleczenstwa
obywatelskiego”
Konferencja wspólorganizowana przez Rzecznika Praw 30.11.-

21.

14-15.11.2003 r.

Obywatelskich „Zapobieganie i zwalczanie
przestepczosci w Polce przy zastosowaniu
probacyjnych srodków karania”

2.12.2003 r.

Konferencja zorganizowana przez Rade Europy
we wspólpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich
i Ministerstwem Spraw Wewnetrznych i Administracji

4.12.2003 r.

„Prawo do dobrej administracji”
Ponadto Rzecznik Praw Obywatelskich, jego Zastepcy oraz
przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich uczestniczyli w
ponad 200 spotkaniach, sympozjach, seminariach i konferencjach
organizowanych na terenie kraju.
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Wazniejsze dzialania Rzecznika na forum miedzynarodowym

Wyjazdy zagraniczne Rzecznika Praw Obywatelskich lub jego Zastepców
1.

Spotkanie zorganizowane przez Komisarza Praw
Czlowieka Rady Europy nt. przygotowan do Okraglego
Stolu Ombudsmanów, Paryz

12-13.01.2003 r.

2.

16-17.01.2003 r.

3.

Posiedzenie Zarzadu Europejskiego Instytutu
Ombudsmana, Moguncja
Wyjazd Zastepcy RPO w roli konsultanta w projekcie

18.04.2004 r.

4.

UNDP pomocy dla instytucji Ombudsman Republiki
Kirgistanu, Kirgistan.
Uroczystosc nadania tytulu do ktora honoris causa

5.

Uniwersytetu Wilenskiego Rzecznikowi Praw
Obywatelskich, Wilno.
Konferencja „Ombudsman a ochrona praw w Unii

6.
7.
8.
9.

Europejskiej”, Ateny
Udzial w uroczystosci nadania tytulu doktora honoris
causa Kardynalowi Konigowi, Wieden
Wizyta w Czechach na zaproszenie Publicznego
Obroncy Praw Republiki Czeskiej, Brno
Konferencja „Model instytucji ombudsmana w starych
i nowych demokracjach”, Innsbruck
Posiedzenie Zar zadu Europejskiego Instytutu
Ombudsmana, Innsbruck

10. Seminarium „Krajowe mechanizmy wizytacji
na swiecie”, Genewa
11. III Seminarium Ombudsmanów Rady Panstw Morza
Baltyckiego, Tallin
12. Konferencja nt. ustawy o ombudsmanie Armenii,
zorganizowana przez OBWE i Rade Europy, Erewan
13. Miedzynarodowa konferencja nt. instytucji
Ombudsmana, Erewan

30.03.2003-

4.04.2003 r.

7-8.04.2003 r.
17-18.06.2003 r.
23-25.03.2003 r.
26.06.20003 r.
27.06.2003 r.
3-6.07.2003 r.
27-30.08.2003 r.
31.08.-4.09.2004 r.
10-11.10.2003 r.

- 436 14. Posiedzenie Zarzadu Europejskiego Instytutu
Ombudsmana, Sarajewo
15. Spotkanie Europejskich Ombudsmanów zorganizowane
przez Komisarza ds. Praw Czlowieka Rady Europy
i Parlamentarnego Ombudsmana Norwegii, Oslo
16. Konferencja zorganizowana przez Biuro Wysokiego

27-28.10.2003 r.
3-5.11.2003 r.

12-16.11.2003 r.

Komisarza Narodów Zjednoczonych nt. wymiaru
sprawiedliwosci i krajowych instytucji praw czlowieka,
Kopenhaga
17. Konferencja „Prawa czlowieka jako kryterium
20.11.2003 r.
konstytucyjnosci ustawodawstwa i orzecznictwa”, Berlin
18. Konferencja ombudsmanów „Miejsce obywatela
29.11-2.12.2003 r.
w systemie spr awiedliwosci”, Strasburg
Wyjazdy zagraniczne przedstawicieli Biura RPO
1.

Misja obserwacyjna wyborów parlamentarnych
organizowana przez Stowarzyszenie Instytucji Ochrony

8-14.01.2 003 r.

2.

Praw Czlowieka Sfery Frankofonskiej, Republika
Dzibuti
Spotkanie w ramach projektu Sprawiedliwosc, Prawa

12-16.02.2003 r.

3.

i Uczestnictwo dla Osób z Niepelnosprawnoscia
Intelektualna, Bruksela
Konferencja Ombudsmanów Federacji Rosyjskiej,

27-28.03.2003 r.

4.

Kaliningrad
Szkolenie w ramach programu PHARE – „Ofiary”,
Dublin

2-4.04.2003 r.

5.

Posiedzenie Rady Administracyjnej Stowarzyszenia
Instytucji Ochrony Praw Czlowieka Sfery
Frankofonskiej, Genewa

17.04.2003 r.

6.

Konferencja organizowana przez Stowarzyszenie
Instytucji Ochrony Praw Czlowieka Sfery
Frankofonskiej i Rzad Republiki Konga, Republika

25-28.04.2003 r.

7.

Konga-Brazaville
Miedzynarodowa konferencja nt. spolecznej integracji
niepelnosprawnych, Bruksela

11.10.2003 r.
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Wizyta studyjna w ramach projektu „Wzmocnienie
polityki równego traktowani a kobiet i mezczyzn”,
Kopenhaga

14-19.10.2003 r.

Wizyty gosci zagranicznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

1.

Wizyta Ombudmana Republiki Kirgistanu

14.02.2003 r.

2.

Wizyta delegacji Komisji ds. Petycji Izby Poselskiej

14.02.2003 r.

Parlamentu Republiki Czeskiej
3.

Wizyta Sekretarza Generalnego Swiatowej Federacji

14.02.2003 r.

Kombatantów
4.

Wizyta dzialaczy z Bialorusi

20.03.2003 r.

5.

Wizyta Ombudsmana Praw Zolnierza Departamentu

2.04.2003 r.

Obrony Narodowej Kanady
6.

Wizyta stazystów z Biura Omb udsmana w Kosowie

7-11.04.2003 r.,
14-18.04.2003 r.

7.

Wizyta ekspertów Komitetu Doradczego Rady Europy

16.04.2003 r.

w sprawie Konwencji ramowej o ochronie mniejszosci
narodowych
8.

Wizyta delegacji Trybunalu Konstytucyjnego Rumunii

13.05.2003 r.

9.

Wizyta delegacji Komisji ds. Petycji Parlamentu Kraju

21.05.2003 r.

Zwiazkowego Nadrenia-Palatynat
10.

Wizyta pracownika naukowego Austriackiej Akademii

22.05.2003 r.

Nauk
11.

Wizyta delegacji dokonujacej w ramach programu

28.05.2003 r.

SIGMA przegladu sluzby cywilnej oraz s ystemu
prawno-administracyjnego w Polsce
12.

Konferencja ombudsmanów panstw kandydujacych

29-30.05.2003 r.

do Unii Europejskiej „Ombudsman a prawo Unii
Europejskiej”, zorganizowana w Biurze RPO
13.

Wizyta Ministra ds. Dzieci i Rodziny Norwegii

4.06.2003 r.

14.

Wizyta przedstawicieli prokuratorów i sedziów

6.10.2003 r.

z Ukrainy
15.

Wizyta funkcjonariuszy Sluzby Wieziennej
z Kazachstanu

7.10.2003 r.
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Wizyta funkcjonariuszy Sluzby Wieziennej

16.10.2003 r.

z Uzbekistanu i pracowników Biura Ombudsmana
Uzbekistanu oraz przedstawicieli organizacji
pozarzadowych
17.

Wizyta przedstawicieli mlodziezówek bialoruskich partii 7.11.2003 r.
opozycyjnych w celu zapoznania sie z ochrona praw
obywatelskich w Polsce

18.

Wizyta grupy Rosjan w celu zapoznania sie

1.12.2003 r.

z funkcjonowaniem instytucji Rzecznika Praw
Obywatelskich
19.

Wizyta dyplomatów z Ambasady Danii, Finlandii,

9.12.2003 r.

Norwegii i Szwecji w celu omówienia problematyki
dotyczacej uchodzców
20.

Wizyta Ambasadora Albanii

18.12.2003 r.

21.

Wizyta Ombudsmana Kosowa

18.12.2003 r.

