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Wstęp
Introduction

Wstęp

Rok 2007 był drugim rokiem V kadencji Rzeczni-
ka Praw Obywatelskich.

Od 15 lutego 2006 r. urząd ten sprawuje dr Janusz 
Kochanowski.

W roku 2007 do Rzecznika wpłynęło 57 507 
spraw, a w całym okresie działalności tej instytucji, 
od 1988 r. – 916 971 spraw. W okresie objętym in-
formacją rozpatrzono 34 199 nowych spraw, w tym 
13 194 podjęto do prowadzenia, a w 19 506 wskazano 
wnioskodawcy przysługujące mu środki działania.

W Biurze Rzecznika przyjęto 5 823 interesantów 
oraz przeprowadzono 21 696 rozmów telefonicznych, 
udzielając wyjaśnień i porad. W ponad 18% spraw 
uzyskano rozwiązania pozytywne dla obywatela, 
w ponad 13% spraw Rzecznik odstąpił od dalszego 
prowadzenia sprawy, a w ok. 68% spraw nie potwier-
dziły się zarzuty wnioskodawcy.

Rzecznik podejmuje działania nie tylko na pod-
stawie wniosków obywateli. Niezależnie od kiero-
wanych do niego skarg, wiele zagadnień podejmuje 
z własnej inicjatywy, wykorzystując szeroką gamę 
przysługujących mu środków prawnych.

Rzecznik V kadencji wyjątkowo często podejmował 
w roku 2007 sprawy z urzędu, czyli z własnej inicjaty-
wy, zarówno w sprawach indywidualnych, jak i gene-
ralnych. Spraw podjętych z urzędu było o 70% więcej 
niż w 2006 roku o 140% więcej niż w 2005 roku.

Aktywność w tym zakresie była głównie reakcją 
na doniesienia środków masowego przekazu, które 
w Biurze Rzecznika są uważnie śledzone i analizowa-
ne. Jest to nowa strategia działania Rzecznika, oparta 
na założeniu, że nie wszystkie istotne, z punktu widze-
nia ochrony praw obywatelskich, problemy znajdują 
wyraz w skargach kierowanych do Biura Rzecznika.

W okresie objętym informacją zdecydowanie wię-
cej niż w roku poprzedzającym było wystąpień o cha-
rakterze problemowym – 405 wobec 316 w 2006 r. 
i 244 w 2005 r. O 46% w porównaniu z rokiem 2006 

Introduction

Th e year 2007 was the second year of the 5th term 
of offi  ce of the Commissioner for Civil Rights Pro-
tection.

Since 15 February 2006, the offi  ce has been held 
by Dr. Janusz Kochanowski.

In 2007, a total of 57 507 complaints were sub-
mitted to the Commissioner, with 916 971 submitted 
since the establishment of the offi  ce in 1988. During 
the above-mentioned period, 34 199 new complaints 
were examined, with proceedings initiated in 13 194 
cases, and the complainants being advised on the ap-
plicable measures in 19 506 cases.

Th e Offi  ce of the Commissioner for Civil Rights 
Protection received 5 823 clients and conducted 
21 696 telephone conversations, providing explana-
tions and counseling. In 18% of cases the outcomes of 
the proceedings were favourable to the citizen, whe-
reas in more than 13% of cases the Commissioner 
withdrew from further proceedings, and in 68% of 
cases the complaints lodged were not confi rmed.

Th e Commissioner undertakes actions not only 
at the request of the citizens. Apart from examining 
complaints lodged, the Commissioner undertakes 
many actions at his own initiative, using the wide 
range of legal measures he is entitled to.

During the second year of the 5th term of offi  ce, 
namely in 2007, the Commissioner has extremely 
oft en considered cases, both individual and general, 
ex offi  cio, i.e., on his own initiative. In 2006, there 
were 70% more cases examined ex offi  cio than in 
2006, and 140% more than in 2005. 

Th e activity in this respect was mainly a reaction 
to mass media reports, which are thoroughly follo-
wed and analysed at the Offi  ce of the Commissioner. 
It is a new strategy of the Commissioner, based on 
the assumption that not all the issues signifi cant for 
human rights protection are refl ected in the claims 
submitted to the Offi  ce of the Commissioner. 
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wzrosła liczba wystąpień o podjęcie inicjatywy pra-
wodawczej, a w odniesieniu do 2005 r. – o 100%. 
Znacznie wyższa była liczba wniosków do Trybunału 
Konstytucyjnego – 26 w roku 2007 wobec 15 w roku 
2006.

W roku 2007 nastąpił wyraźny wzrost wniosków 
do Trybunału Konstytucyjnego (o 73%).

Korzystając szeroko z możliwości, jakie Rzeczni-
kowi daje prawo zwracania się z wnioskiem do Try-
bunału o uznanie niekonstytucyjności aktu prawnego, 
Rzecznik V kadencji postanowił rozszerzyć użytecz-
ność tego instrumentu, zwracając się do właściwego 
organu władzy wykonawczej o rozważenie możliwo-
ści zmiany kwestionowanego rozporządzenia, zgod-
nie z treścią złożonego wniosku. Ten nowy w praktyce 
sposób rozwiązywania problemu niekonstytucyjności 
aktów prawnych prowadzić ma do wydania nowego, 
poprawionego aktu prawnego, bez potrzeby oczeki-
wania na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego.

W powyższy sposób, na mocy porozumienia 
z Ministrem Sprawiedliwości, doszło do zgodnej 
z wnioskiem zmiany rozporządzenia z 26 sierpnia 
2004 r., które dopuszczało ewentualność umieszcza-
nia skazanych w warunkach zagęszczenia poniżej 3 
m2 na osobę na czas nieokreślony.

Kontynuując w 2007 roku tego rodzaju praktykę, 
Rzecznik zwrócił się do szefa Centralnego Biura Anty-
korupcyjnego o rozważenie możliwości zainicjowania 
zmiany zakwestionowanego we wniosku do Trybuna-
łu z 1 czerwca 2007 r. rozporządzenia Rady Ministrów 
w sprawie środków przymusu bezpośredniego stoso-
wanych przez funkcjonariuszy CBA.

Podobnej procedurze Rzecznik poddał wniosek 
o usunięcie luk prawnych i  doprecyzowanie budzą-
cych wątpliwości przepisów ustawy z dnia 7 stycznia 
1993  r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludz-
kiego i warunkach dopuszczalności przerywania cią-
ży. Pomimo przygotowania wniosku do Trybunału 
Konstytucyjnego, Rzecznik zdecydował się wystąpić 
do Ministra Zdrowia i  Ministra Sprawiedliwości 

In the period analysed, the Commissioner pre-
sented a considerable number of motions concer-
ning important issues (405 in comparison with 316 
in 2006, and 244 in 2005). Th ere were also 46% more 
motions concerning undertaking legislative initiati-
ves, as compared with 2006, and 100% more as com-
pared with 2005. Also the number of applications 
fi led to the Constitutional Tribunal signifi cantly in-
creased – from 15 in 2006 to 26 in 2007.

In 2007, there was a signifi cant increase in the 
number of applications submitted to the Constitutio-
nal Tribunal (by 73%).

Vested with a competence to fi le applications to 
the Constitutional Tribunal for the adjudication on 
the unconstitutionality of legal acts, the Commissio-
ner of the 5th term of offi  ce decided to broaden the 
applicability of this entitlement by referring to the 
competent executive authority with a request to con-
sider amending the act in question, according to the 
application. Such a new way of solving the problem of 
a legal act being unconstitutional consists in the po-
ssibility of issuing a new, amended legal act without 
the necessity of waiting for the Constitutional Tribu-
nal to pass a decision.

On the basis of the agreement with the Minister of 
Justice, such arrangement facilitated the amendment, 
in line with the application fi led, of the ordinance 
of 26 August 2004 that allowed a prison population 
density of less than 3 m2 per prisoner for an unlimi-
ted period of time. 

Continuing this practice in 2007, the Commissio-
ner turned to the Head of the Central Anticorrup-
tion Bureau with a request to consider introducing 
amendments to the Ordinance of the Council of Mi-
nisters, questioned in the application to the Tribunal 
of 1 June 2007, concerning the coercive measures 
used by the CBA offi  cers.

Th e Commissioner instituted a similar procedure 
with respect to the application to remove the legal lo-
opholes and defi ne precisely the doubtful provisions 
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o dokonanie zmian w ustawie bez ingerencji Trybu-
nału. Ministerstwo Zdrowia zareagowało pozytyw-
nie, zapowiadając wprowadzenie do przepisów kra-
jowych procedury odwoławczej w razie odmowy le-
karza dokonania aborcji z przyczyn przewidzianych 
w ustawie. Projekt ustawy o  ochronie indywidual-
nych i zbiorowych praw pacjenta oraz o Rzeczniku 
Praw Pacjenta został przedstawiony w Sejmie jako 
projekt poselski. Pozostałe kwestie związane z do-
precyzowaniem w przepisach stanów potencjalnego 
zagrożenia życia lub zdrowia kobiety ciężarnej pozo-
stają otwarte.

W roku 2007 nie zmniejszył się poziom dysfunk-
cjonalności prawa, spowodowanym przede wszyst-
kim nadmiarem regulacji, oraz instrumentalnym po-
dejściem do stosowania i stanowienia prawa. Za dużo 
jest „złego” prawa, za dużo wydaje się być też regulacji 
normatywnych w ogóle. Za kryzys prawa odpowie-
dzialność ponosi w pierwszym rzędzie nadmierny 
interwencjonizm państwa. Władza wykonawcza po-
dejmując się zbyt wielu działań, niewiele z nich jest 
w stanie należycie wykonać, ponadto kryzys ów wy-
nika ze stanowiącej uwarunkowanie tego interwen-
cjonizmu, pozytywistycznej teorii prawa, zgodnie 
z  którą wszystko musi być zapisane w przepisach.

Jakości prawa szkodzi swoiście rozumiana rola 
parlamentu, który traktuje się jako rodzaj fabryki 
przepisów. W oparciu o tę diagnozę w roku 2007 
Rzecznik przygotował propozycje reformy procesu 
legislacyjnego, m.in. poprzez powołanie Rady Stanu, 
do której to idei będzie przekonywał podmioty po-
siadające inicjatywę ustawodawczą.

W roku 2007 Sejm przyczynił się do poszerzenia 
skuteczności działań Rzecznika przez wyrażenie zgo-
dy na powołanie trzeciego pełnomocnika terenowego 
oraz otworzenie zespołu terenowego w Katowicach. 
Pełnomocnik obejmuje zakresem swojej właściwości 
woj. śląskie, małopolskie i świętokrzyskie. Statystyki 
wskazują, że z tych województw wpływa do Rzeczni-
ka ponad 20% spraw.

of the Act of 7 January 1993 on the family planning, 
human embryo protection and conditions of per-
missibility of abortion. Despite the application to the 
Constitutional Tribunal, the Commissioner decided 
to apply to the Minister of Health and the Minister of 
Justice to amend the Act without any intervention of 
the Tribunal. Th ere was a favourable response from 
the Ministry of Health, which announced that an ap-
peal procedure will be introduced into national regu-
lations to be followed in case of the doctor’s refusal to 
perform abortion under the conditions stipulated in 
the Act. Th e draft  act on the protection of individual 
and collective patients’ rights and the Patients’ Rights 
Ombudsman was presented in the Sejm as a parlia-
mentary draft  act. Th e remaining issues connected 
with defi ning precisely the potential life or health 
threatening situation for a pregnant woman are still 
open for discussion.

In 2007, there was no decrease in the dysfunction of 
the provisions of law resulting mainly from the abun-
dance of regulations, as well as from instrumental ap-
proach towards the application and establishment of 
the law provisions. Th ere seems to be too many “bad” 
provisions of law and too many legal norms generally. 
Th e excessive state interventionism is mainly to bla-
me for the legal crisis. Th e executive authorities take 
too many actions, with little capacity for performing 
them all thoroughly. Moreover, the crisis results from 
the legal positivism, which consists in the belief that 
everything needs to be laid down in the norms.

Th e particular role of the parliament, perceived as 
a kind of factory producing legal provisions, is also 
harmful to the quality of law. Based on this diagnosis, 
in 2007, the Commissioner developed reform propo-
sals of the legislative procedure, including the appo-
intment of the Council of State – the idea to which 
the Commissioner will strive to convince the bodies 
having legislative initivative.

In 2007, the Sejm helped improve the eff ectiveness 
of the Commissioner’s operation by giving consent to 
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Obok znacznie zwiększonej liczby spraw podej-
mowanych przez Rzecznika V kadencji z własnej 
inicjatywy oraz wprowadzenia wspomnianego wyżej 
negocjacyjnego sposobu rozwiązywania problemu 
niekonstytucyjności aktów prawnych, który ma pro-
wadzić do wydania nowego, poprawionego aktu 
prawnego bez potrzeby oczekiwania na orzeczenie 
Trybunału. Trzecim charakterystycznym sposobem 
działania Rzecznika V kadencji jest, zgodnie ze zło-
żoną w dniu ślubowania zapowiedzią, podejmowanie 
prób rozwiązań systemowych, które nie tylko likwi-
dowałyby nieprawidłowości w konkretnych sprawach 
dotyczących praw człowieka, ale usuwałyby ich źró-
dła. W tym celu Rzecznik powołał przy swoim urzę-
dzie 13 zespołów eksperckich: do spaw opracowania 
projektu reformy procesu legislacyjnego, opracowa-
nia przepisów ogólnych prawa administracyjnego, 
reformy systemu ochrony zdrowia, aksjologicznych 
podstaw konstytucji, odpowiedzialności dyscyplinar-
nej zawodów prawniczych i szereg innych.

W 2007 roku Rzecznik zorganizował trzy deba-
ty poświęcone założeniom projektu reformy służby 
zdrowia. Materiały te zostały przesłane do Ministra 
Zdrowia. Odpowiednie projekty rozwiązania proble-
mu odpowiedzialności zawodów prawniczych zosta-
ły przesłane do przewodniczącego sejmowej Komisji 
Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Sporządzony zo-
stał unikalny w skali międzynarodowej, projekt prze-
pisów ogólnych prawa administracyjnego. Zostanie 
on również przedstawiony jako wzorzec na forum 
unijnym za pośrednictwem ombudsmanów UE.

Przykładem prac Rzecznika o charakterze sys-
temowym są także działania na rzecz Polaków po-
dejmujących pracę za granicą, które były jednym 
z priorytetów Rzecznika od początku urzędowania. 
Podejmowane wspólnie z Ministerstwem Spraw 
Zagranicznych, Ministerstwem Pracy i Kancelarią 
Premiera doprowadziły do powołania Międzyresor-
towego Zespołu do Spraw Migracji oraz stworzenia 
rządowego programu w tej dziedzinie. Liczne wizyta-

appoint the third local representative and establish a 
fi eld team in Katowice. Th e competence of the new 
representative includes the Śląskie, Małopolskie and 
Świętokrzyskie provinces (voivodeships). Th e stati-
stics show that 20% of cases brought to the Commis-
sioner come from these regions.

Th e third characteristic feature of the Commissio-
ner’s operation, next to the increased number of cases 
examined during the 5th term of offi  ce at the Com-
missioner’s own initiative, and to the above mentio-
ned way of solving the problem of unconstitutional 
legal acts by negotiations leading to issuing a new 
amended legal act without the need for the Constitu-
tional Tribunal to pass a decision, is seeking systemic 
solutions, which would not only remove the irregu-
larities in particular cases concerning human rights 
but also their sources. Such actions comply with the 
announcement made by the Commissioner on the 
day of taking the oath. In order to put these ideas 
into practice, at the Commissioner’s offi  ce 13 teams 
of experts were established to deal with: draft  reform 
of legislative procedure, draft  general provisions of 
administrative law, health care system reform, axio-
logical basis for the constitution, disciplinary liability 
of the legal professional, and many others.

In 2007, the Commissioner organised three de-
bates devoted to the assumptions of the health care 
draft  reform. Th e materials have been sent to the 
Ministry of Health. Relevant draft  documents on the 
issue of liability in legal professions have been sent 
to the Sejm Committee for Justice and Human Ri-
ghts. Th e Commissioner has also developed a set of 
administrative law draft  provisions, unique on inter-
national scale, to be presented as a model by the EU 
Ombudsmen at the European forum.

Another form of Commissioners’ systemic ac-
tions are those for the Poles working abroad. Such 
actions have been the Commissioner’s priority since 
the very beginning of his term. Performed in coope-
ration with the Ministry of Foreign Aff airs, Ministry 
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cje Rzecznika w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Niem-
czech i Finlandii pozwoliły na ocenę sytuacji na miej-
scu i  nawiązanie kontaktów służących współpracy 
na rzecz praw jednostek. Jednym z  celów tych dzia-
łań było wsparcie dla powołania przy polskich para-
fi ach w krajach Unii Europejskiej, gdzie występują 
duże skupiska polskich migrantów, punktów pomocy 
społeczno-prawnej. We wrześniu 2007 r. została zor-
ganizowana konferencja międzynarodowa dotyczą-
ca migracji zarobkowej, na którą zostali zaproszeni 
wszyscy partnerzy (ombudsmani) z państw Unii, jak 
również rektorzy misji katolickich.

Kolejnym z priorytetów wyznaczających kierunki 
działań Rzecznika w roku 2007 były problemy zwią-
zane z odbywaniem kary pozbawienia wolności oraz 
związane z zasadami i praktyką stosowania tymcza-
sowego aresztowania oraz trybu zatrzymań.

W lutym 2007 r. Rzecznik skierował obszerne 
opracowanie dotyczące stosowania instytucji tym-
czasowego aresztowania do Ministra Sprawiedliwo-
ści, a  także przewodniczących sejmowej Komisji 
Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz senackiej 
Komisji Praw Człowieka i Praworządności, a nadto 
do generalnego dyrektora Służby Więziennej.

Działania Rzecznika o charakterze systemowym 
mają oczywiście swoje źródło w sprawach indywi-
dualnych. Z przedstawionej informacji wyłaniają 
się liczone w dziesiątkach tysięcy sprawy, z którymi 
obywatele mierzą się codziennie, a nie znajdując zro-
zumienia u władz i urzędów, kierują je do Rzecznika, 
poszukując ochrony i wsparcia. Reagowanie na skar-
gi i wnioski było jednym z  najbardziej istotnych 
elementów utrzymywania przez Rzecznika więzi 
ze społeczeństwem, wydobywania z gąszczu prze-
pisów niezbędnych norm, wskazywania sposobów 
właściwego postępowania, gdy prawo jest naruszane 
lub obchodzone, przeciwdziałania urzędniczej bez-
duszności itd.

Szczegółowa informacja za 2007 rok zawiera roz-
liczne przykłady ewidentnych przypadków narusza-

of Labour and the Chancellery of the Prime Minister, 
those actions have led to the establishment of the 
Interministerial Group for Migration and to the de-
velopment of a new government programme in this 
respect. Numerous visits of the Commissioner in the 
UK, Italy, Germany, and Finland facilitated evaluating 
the situation on-site and making contacts that would 
be useful for cooperation in the fi eld of the rights of 
the individuals. One of the aims of such actions was 
supporting the establishment of social and legal aid 
centres at Polish parishes in other EU countries with 
high concentration of Polish migrants. In September 
2007, an international conference was held on eco-
nomic migration, to which all the partners (ombud-
smen) from the EU countries, as well as the rectors of 
catholic missions, were invited. 

Another priority for actions to be undertaken by 
the Commissioner in 2007 consisted in solving the 
problems involved in serving the prison sentence, as 
well as the rules and practice of ordering detention 
and detention procedure.

In February 2007, the Commissioner addressed 
to the Minister of Justice, to the chairmen of the Sejm 
Committee for Justice and Human Rights and Senate 
Committee Human Rights and Rule of Law, as well as 
to the Director General of the Prison Service a compre-
hensive document concerning the detention orders.

Th e systemic actions taken by the Commissio-
ner certainly have their origin in individual cases. 
Th e available information reveals tens of thousands 
of problems that the citizens struggle with every day 
and, not receiving any help from public authorities 
and institutions, they turn to the Commissioner, 
seeking protection and support. Responding to the 
complaints and requests was one of the most signi-
fi cant ways in which the Commissioner has main-
tained relationship with the society, providing assi-
stance in fi nding, in the maze of legal provisions, the 
right norms applicable, indicating the right ways to 
proceed when a law provision was infringed or by-
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nia praw człowieka i obywatela. Informacja przedsta-
wia także działania Rzecznika na rzecz społeczeństwa 
obywatelskiego, udzielającego pomocy organizacjom 
pozarządowym w ramach takich programów, jak 
„Ruch przeciw bezradności społecznej i ubóstwu”, 
Konkurs na najlepszą inicjatywę obywatelską „Pro 
Publico Bono”, „Społeczeństwo obywatelskie na rzecz 
prawa dostępu do informacji publicznej”, „Poradnic-
two obywatelskie i  prawne”. W działaniach na rzecz 
społeczeństwa obywatelskiego nie można zapomnieć, 
że nie jest ono w stanie zastąpić państwa, które stwa-
rza ramy i warunki do jego rozwoju. Silne państwo, 
choć ograniczone do swoich podstawowych funk-
cji, takich jak ochrona bezpieczeństwa zewnętrz-
nego i wewnętrznego, organizacja procesu edukacji 
i służby zdrowia, a także działanie na rzecz biednych 
i pokrzywdzonych oraz wyrównywania nierówności, 
stanowi warunek rozwoju społeczeństwa obywatel-
skiego.

Wspólnym mianownikiem praw człowieka 
są trzy podstawowe prawa: prawo do wolności, praw-
dy i sprawiedliwości. Są one warunkiem godności 
człowieka i  jego rozwoju. Jeśli mówimy o prawach 
i wolnościach obywatelskich, musimy pamiętać 
o niezbędnej symetrii między prawami i obowiązka-
mi. Między prawami i  wolnościami zachodzi też nie-
ustanna rywalizacja. Ten immanentny konfl ikt wy-
maga stałego ich wyważenia i równoważenia. Te trzy 
fundamentalne założenia stanowią myśl przewodnią 
działań Rzecznika V kadencji.

Stojąc na straży wolności i praw obywatelskich, 
których ochronie służy cały konstytucyjny system 
prawny i instytucjonalny Rzeczypospolitej Polskiej, 
Rzecznik musi także troszczyć się o równowagę mię-
dzy imperium państwa i jego instytucji a prawami 
obywatelskimi, które zawsze są określane w relacji 
do władzy państwowej.

passed, and combating the heartlessness in public 
institutions, etc.

Th e detailed data for the year 2007 show a number 
of examples when the civic and human rights were cle-
arly infringed upon. Moreover, the data show the ac-
tions undertaken by the Commissioner to the benefi t 
of the civil society, by rendering assistance to the non-
governmental organisations in implementing such 
projects as Ruch przeciw bezradności społecznej i ubó-
stwu [Movement against social helplessness and pover-
ty], competition for the best civil initiative Pro Publico 
Bono, Społeczeństwo obywatelskie na rzecz prawa do-
stępu do informacji publicznej [Civil society for the ac-
cess to public information], Poradnictwo obywatelskie 
i prawne [Civil and legal counseling]. However, it must 
be remembered that the actions taken for the benefi t of 
civil society cannot replace the function of the state that 
provides the framework and conditions for develop-
ment of civil society. A powerful state, with its function 
limited to performing basic duties, such as providing 
internal and external security, organising education 
and health care systems, as well as acting for the benefi t 
of the poor and disadvantaged, and combating inequ-
alities, is a condition for civil society to thrive.

Th e following three fundamental rights are the 
common denominator of the human rights: right to 
freedom, truth and justice. Th ey determine human 
dignity and development. As for the civil rights and 
freedoms, we need to pay attention to maintaining the 
necessary balance between the obligations and duties. 
Th ere is a continuous confrontation between rights 
and freedoms, and this permanent clash requires ma-
intaining balance and equality between them. Th e abo-
ve three assumptions form parts of the keynote of the 
Commissioner’s policy during the 5th term of offi  ce.

As a guard of civil freedoms and rights protected 
by the entire constitutional legal system and institu-
tions of the Republic of Poland, the Commissioner is 
obliged to maintain the balance between the power 
of state and its institutions on the one hand, and, on 
the other, the civil rights that are always considered 
in relation to the state authority.

synteza 2007.indd   15synteza 2007.indd   15 2008-10-01   14:52:562008-10-01   14:52:56



synteza 2007.indd   16synteza 2007.indd   16 2008-10-01   14:52:562008-10-01   14:52:56



1.

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA
Z ZAKRESU OCHRONY PODSTAWOWYCH 
KONSTYTUCYJNYCH PRAW
I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA I OBYWATELA

MAJOR ISSUES REGARDING THE PROTECTION 
OF FUNDAMENTAL HUMAN AND CIVIL RIGHTS 

AND FREEDOMS PROVIDED FOR
BY THE CONSTITUTION

synteza 2007.indd   17synteza 2007.indd   17 2008-10-01   14:52:582008-10-01   14:52:58



18

Najważniejsze zagadnienia z zakresu ochrony podstawowych konstytucyjnych praw i wolności człowieka i obywatela
Major issues regarding the protection of fundamental human and civil rights and freedoms provided for by the Constitution

A. Administration of justice

In 2007, the Commissioner accessed the case ari-
sing from constitutional complaints concerning the 
competence of the assistant judge in Polish judicial 
system. Th e Commissioner expressed his opinion 
that the provision of the Act on the organisation of 
common courts that enables the Minister of Justice 
to entrust the assistant judge with judicial actions 
in a district court, under the condition of receiving 
consent from the board of judges in regional court, is 
contrary to the provisions of the Constitution of the 
Republic of Poland. According to the Commissioner, 
the provision that entitles the Minister of Justice to 
dismiss the assistant judge from his post is also un-
constitutional. Th e Constitutional Tribunal confi r-
med the unconstitutionality of the above-mentioned 
provisions and decided that it was necessary to post-
pone the enforcement of its decision by 18 months.

Th e Commissioner was also concerned with the is-
sue of dismissing the lay judges. By virtue of the pro-
visions of the Act on the organisation of common co-
urts, a lay judge maybe dismissed solely if they fail to 
perform their duties and act in a way that infringes the 
authority of the court, or if they are incapable of per-
forming their duties. Th e only measure against the re-
solution of the municipial council is a complaint to the 
administrative court. Th e Commissioner believes that 
the procedure of dismissing a lay judge should at some 
stage give the lay judge the opportunity to take a stand 
and give explanations. Moreover, the collective bodies 
of the common courts should be included in the proce-
edings (e.g. as opinion-giving bodies). Th e Ministry of 
Justice has agreed with the Commissioner’s opinion that 
the current procedure of dismissing lay judges lacks ap-
propriate guarantee elements. Moreover, a proposal was 
formulated of necessary amendments to the provisions 
of the Act on the organisation of the common courts, 
regarding the procedure of dismissing the lay judges.

A. Wymiar sprawiedliwości

Rzecznik w 2007 r. zgłosił udział w postępowaniu 
ze skarg konstytucyjnych dotyczących kompetencji 
asesora w polskim wymiarze sprawiedliwości. Rzecz-
nik wyraził stanowisko, zgodnie z którym przepis 
ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych ze-
zwalający Ministrowi Sprawiedliwości za zgodą kole-
gium sądu okręgowego na powierzenie asesorowi są-
dowemu pełnienia czynności sędziowskich w sądzie 
rejonowym jest niezgodny z Konstytucją RP. Według 
Rzecznika podobnie ocenić należy przepis uprawnia-
jący Ministra Sprawiedliwości do zwolnienia asesora 
sądowego z pełnionej funkcji. Trybunał Konstytu-
cyjny uznał niekonstytucyjność przywołanych wyżej 
przepisów oraz uznał za niezbędne odsunięcie wej-
ścia w życie wyroku na 18 miesięcy.

Przedmiotem zainteresowania Rzecznika pozo-
stawał także problem trybu odwołania ławników 
sądowych. W myśl ustawy – Prawo o ustroju sądów 
powszechnych, ławnika można odwołać w przypadku, 
gdy nie wykonuje swoich obowiązków, zachowuje się 
w sposób godzący w powagę sądu lub jest niezdolny 
do wykonywania obowiązków. Jedynym środkiem 
przysługującym przeciwko uchwale rady gminy jest 
skarga do sądu administracyjnego. W opinii Rzecznika 
należy rozważyć takie ukształtowanie procedury odwo-
łania ławnika, aby na pewnym jej etapie ławnik mógł 
zająć stanowisko i złożyć wyjaśnienia. Ponadto nale-
żałoby zapewnić udział w postępowaniu (np. w formie 
opiniowania) kolegialnych organów sądów powszech-
nych. Ministerstwo Sprawiedliwości przychyliło się 
do stanowiska Rzecznika, że obowiązujący tryb od-
woływania ławników nie zawiera dostatecznych ele-
mentów gwarancyjnych. Przedstawiono jednocześnie 
propozycję odpowiedniej nowelizacji przepisów usta-
wy – Prawo o  ustroju sądów powszechnych w zakresie 
trybu odwołania ławników sądowych.

synteza 2007.indd   18synteza 2007.indd   18 2008-10-01   14:53:002008-10-01   14:53:00



19

Najważniejsze zagadnienia z zakresu ochrony podstawowych konstytucyjnych praw i wolności człowieka i obywatela
Major issues regarding the protection of fundamental human and civil rights and freedoms provided for by the Constitution

B. The actions taken by the Commissioner 
for Civil Rights Protection with respect 

to the freedom of speech
In 2007, the Commissioner for the Civil Rights 

Protection undertook many actions aiming at provi-
ding better protection of the right to information and 
freedom of speech.

In this regard, the Commissioner fi led three ap-
plications to the Constitutional Tribunal for the ad-
judication on the unconstitutionality of some provi-
sions of the relevant acts, and lodged one constitutio-
nal complaint regarding the protection of freedom of 
speech. 

Th e Commissioner applied to the Constitutional 
Tribunal for the adjudication on the unconstitutiona-
lity of Article 132 (a) of the Criminal Code according 
to which public unfair imputation of communist and 
Nazi crimes to the Nation of the Republic of Poland 
is subject to criminal liability. 

Moreover, the Commissioner applied to the Con-
stitutional Tribunal for the adjudication on the un-
constitutionality of Article 755 (2) of the Code of 
Civil Procedure under which, in cases against the 
means of social communication, the court refuses to 
grant security in the form of publishing prohibition, 
if the security is against a signifi cant public interest. 

Th e third application concerned some provisions of 
the Act – the Press Law. Th e Commissioner noted that 
the Act does neither defi ne the notion of disclaimer nor 
does it specify the circumstances in which the editor-
in-chief is obliged to refuse to publish the disclaimer. 

Moreover, the Commissioner lodged a constitu-
tional complaint questioning those provisions of the 
Act on medical chambers, which prevent physicians 
from expressing criticism about the work of their fel-
low physicians, on the grounds of true facts and in 
the public interest. In its decision of 12 May 2008, the 
Constitutional Tribunal agreed with the opinion of 
the Commissioner for Civil Rights Protection.

B. Działania Rzecznika Praw Obywatelskich 
w zakresie poszanowania 
wolności słowa
W roku 2007 Rzecznik Praw Obywatelskich po-

dejmował szereg działań zmierzających do zapew-
nienia pełniejszej ochrony prawa do informacji oraz 
wolności słowa.

W ramach powyższego, Rzecznik Praw Obywatel-
skich złożył do Trybunału Konstytucyjnego trzy wnio-
ski o stwierdzenie niekonstytucyjności niektórych 
przepisów ustaw, a także przystąpił do jednej skargi 
konstytucyjnej w zakresie ochrony wolności słowa.

Rzecznik wniósł do Trybunału Konstytucyjnego 
o stwierdzenie niekonstytucyjności art. 132a Kodeksu 
karnego, który przewiduje odpowiedzialność karną 
za publiczne pomawianie Narodu Polskiego o udział, 
organizowanie lub odpowiedzialność za zbrodnie 
komunistyczne lub nazistowskie.

Ponadto, Rzecznik zwrócił się do Trybunału Kon-
stytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konsty-
tucją RP przepisu art. 755 § 2 K.p.c., który stanowi, 
że w sprawach przeciwko środkom społecznego 
przekazu o ochronę dóbr osobistych, sąd odmówi 
udzielenia zabezpieczenia polegającego na zakazie 
publikacji, jeżeli zabezpieczeniu sprzeciwia się ważny 
interes publiczny.

Trzeci wniosek dotyczy niektórych przepisów usta-
wy – prawo prasowe. Rzecznik zauważył, że przywoła-
na ustawa nie defi niuje pojęcia sprostowania oraz nie 
precyzuje okoliczności, w których redaktor naczelny 
ma obowiązek odmowy opublikowania sprostowania.

Ponadto Rzecznik przystąpił do skargi konsty-
tucyjnej kwestionującej przepisy ustawy o izbach 
lekarskich w zakresie w jakim przepisy te wyłącza-
ją możliwość krytyki innego lekarza, opierającej się 
na prawdziwych faktach i czynionej w interesie pu-
blicznym. Orzeczeniem z dnia 12 maja 2008 r. Try-
bunał Konstytucyjny podzielił stanowisko Rzecznika 
Praw Obywatelskich.
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C. Vetting

On 20 April 2007, the Commissioner fi led an ap-
plication to the Constitutional Tribunal for the ad-
judication on the unconstitutionality of some of the 
vetting law provisions. In his application, the Com-
missioner questioned among other things the consti-
tutionality of the vetting obligation imposed on per-
sons holding public posts, who at the same time are 
not vested with any public authority. Th e application 
concerned also the penalty applicable in case of com-
mitting a vetting lie and a failure to submit a vetting 
statement in due time, considered tantamount to a 
vetting lie. Th e Commissioner also decided to qu-
estion the constitutionality of Article 30 (2) of the Act 
on the Institute of National Remembrance (Act on 
the IPN), by virtue of which the persons considered 
by security agencies as secret informers or assistants 
in operational information-gathering could not be 
allowed access to the IPN records on a given person. 

During the trial on 9 May 2007, the Constitutio-
nal Tribunal decided to exclude the Commissioner’s 
application for a separate examination and proce-
eded solely with regard to the application fi led earlier 
by a group of Sejm deputies. In its judgment of 11 
May 2007, the Constitutional Tribunal decided on 
the non-conformity of some provisions of the vetting 
law with the Constitution. Th e application fi led by 
the Commissioner is still pending in the scope of the 
proceedings not discontinued by the Prosecutor.

As a result of the above-mentioned judgment, the 
Constitutional Tribunal denied scientists and journa-
lists access to the IPN archives. Th erefore, the Com-
missioner fi led a request to the Marshal of the Sejm to 
immediately introduce such amendments to the Act 
that would allow for continuation of research projects 
on Polish history, as well as for restoration of access 
to the IPN records for journalists and scientists.

Unfortunately, the amendments to the Act on the 
IPN that have been passed also raise doubts as for 

C. Lustracja

W dniu 20 kwietnia 2007 r. Rzecznik złożył 
do Trybunału wniosek w  sprawie stwierdzenia nie-
zgodności z Konstytucją niektórych przepisów tzw. 
ustawy lustracyjnej. Rzecznik zakwestionował m.in. 
konstytucyjność objęcia obowiązkiem lustracyjnym 
osób, określonych jako pełniące funkcje publiczne, 
które nie wykonują jednak żadnej władzy publicz-
nej, a także konstytucyjność przewidzianej w usta-
wie lustracyjnej sankcji, przewidującej – w sytuacji 
kłamstwa lustracyjnego i zrównanej z tą sytuacją 
okoliczności niezłożenia oświadczenia lustracyjnego 
w terminie. Rzecznik zdecydował się również zaskar-
żyć art. 30 ust. 2 ustawy o IPN, mocą którego pra-
wa dostępu do dokumentów IPN dotyczących danej 
osoby pozbawione byłyby te osoby, które traktowane 
były przez organy bezpieczeństwa państwa jako tajny 
informator lub pomocnik przy operacyjnym zdoby-
waniu informacji.

W trakcie rozprawy w dniu 9 maja 2007 r. Trybunał 
Konstytucyjny podjął decyzję o wyłączeniu wniosku 
Rzecznika do odrębnego rozpoznania i procedował je-
dynie w zakresie wniosku złożonego uprzednio przez 
grupę posłów na Sejm. Orzeczeniem z dnia 11 maja 
2007 r. Trybunał Konstytucyjny zdelegalizował niektó-
re przepisy tzw. ustawy lustracyjnej. Wniosek Rzeczni-
ka, w zakresie w jakim Trybunał nie umorzył postępo-
wania, do chwili obecnej oczekuje na rozpatrzenie.

W wyniku przywołanego wyroku TK wyłączo-
no dostęp do archiwaliów Instytutu dla naukowców 
i dziennikarzy. Z tego powodu, Rzecznik zwrócił się 
do Marszałka Sejmu z prośbą o pilne znowelizowa-
nie ustawy w tym zakresie, tak, aby możliwe stało się 
kontynuowanie projektów badawczych dotyczących 
historii Polski i przywrócenie dostępności akt IPN 
dla dziennikarzy i pracowników naukowych.

Niestety uchwalone zmiany ustawy o IPN również 
budzą uzasadnione wątpliwości co do zgodności z prze-
pisami Konstytucji. Mając powyższe na uwadze, Rzecz-
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their conformity with the Constitution. Having the 
above in mind, the Commissioner, at the beginning 
of 2008, fi led a motion to the Constitutional Tribunal 
challenging those provisions of the Act on the IPN 
which make the possibility for persons other than 
scientists to apply for access to the documents gathe-
red in the IPN archives conditional upon submitting 
appropriate recommendations of authorised scien-
tists; and which oblige the journalists, who want to 
apply for access to the IPN fi les, to provide an autho-
risation of the editor’s offi  ce or the publisher.

D. The actions taken by the Commissioner 
for Civil Rights Protection with respect 

to the freedom of assembly
Pursuant to the provisions of the Act on Assem-

blies, the organisers of an assembly are obliged to 
notify the municipial authorities about the assembly, 
not later than 3 days prior to the day on which it is to 
take place. Th e Act generally does not provide for any 
option to hold the so-called spontaneous assembly, 
the essence of which is the possibility of immediate 
reaction to the most important events and changes in 
the public sector. In this respect, the Commissioner 
requested the Minister of Interior and Administration 
to take a stand on the legitimacy of undertaking a le-
gislative procedure in order to regulate the so-called 
spontaneous assemblies. In its response, the Ministry 
stated that the Minister will consider the possibility 
of undertaking a legislative initiative in this respect 
in order to allow for the organisation of spontaneous 
public assemblies.

Another point of interest for the Commissioner 
were the assemblies held on premises of higher edu-
cation facilities. Th e Commissioner expressed his 
doubts about the obligation to obtain the rector’s 
permission for holding the assembly. Th is solution 
is more restrictive for the organisers than the provi-
sions of the Act on Assemblies which include only a 
requirement to notify in advance the locally compe-

nik skierował na początku 2008 r. wniosek do Trybunału 
Konstytucyjnego zaskarżając ustawę o IPN w zakresie, 
w jakim uzależnia ona możliwość ubiegania się o udo-
stępnienie dokumentów zgromadzonych w  archiwach 
IPN przez osoby niebędące pracownikami naukowymi 
od przedłożenia stosownych rekomendacji uprawnio-
nych pracowników naukowych, a  także w zakresie, w ja-
kim uzależnia możliwość ubiegania się o udostępnienie 
wyżej wymienionych dokumentów przez dziennikarzy 
od przedłożenia upoważnienia redakcji lub wydawcy 
do wystąpienia z takim wnioskiem.

D. Działania Rzecznika Praw Obywatelskich 
w zakresie poszanowania 
wolności zgromadzeń
Zgodnie z ustawą Prawo o zgromadzeniach or-

ganizator zgromadzenia ma obowiązek zawiadomić 
organ gminy o zgromadzeniu nie później niż na 3 
dni przed datą jego planowanego odbycia. Ustawa 
ta w zasadzie nie przewiduje możliwości przeprowa-
dzenia tzw. zgromadzenia spontanicznego, którego 
istotą jest możliwość natychmiastowej reakcji na naj-
ważniejsze wydarzenia i zmiany zachodzące w  prze-
strzeni publicznej. W związku z powyższym Rzecz-
nik zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji o zajęcie stanowiska w przedmiocie 
zasadności podjęcia prac legislacyjnych w zakresie 
regulacji tzw. zgromadzeń spontanicznych. W od-
powiedzi poinformowano Rzecznika, że Minister 
rozważy możliwość podjęcia inicjatywy legislacyjnej 
w tym zakresie tak, aby dopuszczalne było organizo-
wanie zgromadzeń publicznych o charakterze spon-
tanicznym.

Przedmiotem zainteresowania Rzecznika były 
także zgromadzenia organizowane na terenie szkół 
wyższych. Wątpliwości Rzecznika budziła koniecz-
ność uzyskania zgody rektora na odbycie zgromadze-
nia. To rozwiązanie prawne jest dla organizatorów 
bardziej restrykcyjne niż przyjęte w ustawie Prawo 
o zgromadzeniach, które w przypadku zgromadzeń 
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tent municipial body in case of assemblies organised 
in the open space without the necessity to specify the 
identity of participants. Th e Minister of Science and 
Higher Education informed the Commissioner that 
the appropriate amendments, adjusting the provi-
sions of the Act on higher education to the provisions 
of the Act on Assemblies, will be included in the draft  
act amending the Act on higher education, which is 
currently being developed in the Ministry of Science 
and Higher Education.

E. Voting rights

In regard with the parliamentary election, the 
representatives of the Commissioner performed 
inspections of the polling stations in terms of their 
adjustment to the needs of the disabled. In 2007, as 
in the previous years, the Commissioner pointed out 
the necessity to introduce regulations enabling the 
disabled to vote by proxy or by means of communi-
cation (voting by post or online voting). Moreover, 
the Commissioner fi led a request to the Minister of 
Foreign Aff airs to undertake any possible actions to 
make voting in the Sejm and Senate elections easier 
for the Polish citizens staying abroad. In her respon-
se, the Minister of Foreign Aff airs stated that 42 new 
electoral districts had been opened for the Polish citi-
zens staying abroad, mainly in the UK and Ireland. 

 F. Preventing discrimination 
and promoting equal treatment

In 2007, the Commissioner for the Civil Rights 
Protection undertook many actions aiming at pre-
vention of all forms of discrimination. Th e Com-
missioner met with the Minister of Sport to discuss 

organizowanych na otwartej przestrzeni i dostępnych 
dla nieokreślonych imiennie osób wymaga jedynie 
uprzedniego zawiadomienia organu gminy właści-
wego ze względu na miejsce zgromadzenia. Minister 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformował Rzecz-
nika, że stosowne poprawki dostosowujące przepisy 
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym do przepisów 
ustawy Prawo o zgromadzeniach zostaną uwzględ-
nione w  przygotowywanym w Ministerstwie Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego projekcie ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

E. Prawa wyborcze

W związku z wyborami parlamentarnymi przed-
stawiciele Rzecznika przeprowadzili kontrolę wybra-
nych lokali wyborczych pod kątem ich dostosowa-
nia do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2007 r. 
Rzecznik, podobnie jak w latach ubiegłych, sygnali-
zował potrzebę wprowadzenia przepisów umożliwia-
jących osobom niepełnosprawnym głosowanie przez 
pełnomocnika, czy też za pośrednictwem środków 
komunikacji (głosowanie korespondencyjne, In-
ternet). Ponadto, Rzecznik zwrócił się do Ministra 
Spraw Zagranicznych o podjęcie wszelkich możli-
wych środków zmierzających do ułatwienia obywa-
telom polskim przebywającym za granicą głosowania 
w wyborach do Sejmu i Senatu. W  odpowiedzi Mini-
ster Spraw Zagranicznych poinformowała o utworze-
niu 42  nowych obwodów głosowania dla obywateli 
polskich przebywających za granicą, w tym głównie 
w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

F.  Przeciwdziałanie dyskryminacji 
i równe traktowanie

W roku 2007 Rzecznik Praw Obywatelskich podej-
mował szereg działań zmierzających do przeciwdzia-
łania wszelkim przejawom dyskryminacji. Rzecznik 
spotkał się z Minister Sportu w sprawie uprawnień 
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the paralympians’ right to cash benefi ts and lodged a 
proposal to the Marshal of the Sejm to carry out a de-
bate on the European Parliament resolution concer-
ning the situation and rights of homosexual persons 
in Poland and in other states. 

Moreover, the Commissioner participated in the 
proceedings before the district court concerning the 
complaint lodged by Mirosław S., a former Director 
of the National In-Service Teacher Training Center 
(NTTC) against the Minister of National Education 
and the NTTC. Th e Commissioner decided to take 
part in the case in 2006, aft er the NTTC Director, 
Mirosław S., was dismissed from offi  ce. Th e reason 
for the dismissal was his alleged violation of the Ge-
neral Education Curriculum. Th e violation was said 
to consist in publishing, under the auspices of the 
Council of Europe, a book titled “COMPASS – A ma-
nual on human rights education with young people” 
by NTTC, headed by Mirosław S. at that time. Accor-
ding of the appellant, the publication was contradic-
tory to the Constitution, for it promoted homosexual 
marriage and adoption. 

On 30 May 2007, the district court agreed with 
the complaint and adjudicated in compliance with 
the opinion of the Commissioner. Th e appeal court 
maintained this judgment.

G. The right to privacy and personal 
data protection

Th e Commissioner was also interested in the data 
revealed in the report on the Military Information 
Services. Th e report contained information that, in 
opinion of the Commissioner, might be considered 
sensitive by virtue of the provisions of the Personal 
Data Protection Act. Th erefore, the Commissioner 
submitted a request to the Inspector General for the 
Protection of Personal Data (GIODO) to examine 
the case and deliver a statement in this respect. In 
reply, the Inspector stated that he was not a compe-

do świadczeń pieniężnych dla paraolimpijczyków, 
a także wystąpił do Marszałka Sejmu z propozycją 
przeprowadzenia debaty poświęconej rezolucji Parla-
mentu Europejskiego dotyczącej sytuacji i praw osób 
homoseksualnych m.in. w Polsce.

Ponadto Rzecznik wziął udział w postępowaniu 
przed sądem rejonowym z  powództwa Mirosława 
S., byłego dyrektora Centralnego Ośrodka Dosko-
nalenia Nauczycieli (CODN), przeciwko Ministrowi 
Edukacji Narodowej i CODN. Do sprawy tej Rzecz-
nik przystąpił w 2006 r. po odwołaniu ze stanowiska 
dyrektora CODN Pana Mirosława S. Powodem od-
wołania dyrektora CODN było rzekome dopuszcze-
nie się naruszenia Podstawy programowej kształce-
nia ogólnego. Polegać ono miało na wydaniu przez 
kierowany wówczas przez Pana Mirosława S. CODN 
publikacji „Kompas – edukacja o prawach człowieka 
w pracy z młodzieżą”, opracowanej pod auspicjami 
Rady Europy. Owa publikacja – wedle organu odwo-
łującego – stoi w sprzeczności z Konstytucją, promu-
je małżeńskie związki homoseksualne oraz adopcję 
dzieci przez takie pary.

Sąd Rejonowy w dniu 30 maja 2007 r. uwzględ-
nił powództwo, orzekając zgodnie ze stanowi-
skiem Rzecznika. Sąd odwoławczy utrzymał wyrok 
w mocy.

G. Prawo do prywatności i ochrona 
danych osobowych

Przedmiotem zainteresowania Rzecznika były 
dane ujawnione w raporcie o  Wojskowych Służ-
bach Informacyjnych. W treści Raportu pojawiły 
się bowiem informacje, które w ocenie Rzecznika 
mogą stanowić dane wrażliwe w rozumieniu ustawy 
o ochronie danych osobowych. W związku z powyż-
szym Rzecznik zwrócił się do Generalnego Inspekto-
ra Ochrony Danych Osobowych z prośbą o zbadanie 
sprawy oraz poinformowanie o zajętym stanowisku. 
W odpowiedzi GIODO uznał się za organ niewłaści-
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tent body to examine the above-mentioned case and 
issued a decision to transfer the case to the Commis-
sioner for Civil Rights Protection, with regard to his 
competence. Th e Commissioner lodged a compla-
int against the decision to the Local (Voivodeship) 
Administrative Court which, on 6 December 2007, 
decided on the invalidity of the decisions issued by 
GIODO. Th e case is being monitored by the Com-
missioner in terms of eff ective legal aid for persons 
aff ected by the contents of the report.

H. Right to education

Th e Commissioner for the Civil Rights Protection 
made an inquiry to the Minister of National Edu-
cation regarding the installation of microphones in 
public education facilities that would record private 
conversations of students and teachers. Th e Com-
missioner noted that such a provision may lead to 
the impairment of balance between the necessity to 
provide security and order in educational facilities 
and the right to privacy of persons who attend them. 
In reply, the Commissioner was informed that as a 
result of his analysis, certain actions would be taken 
in order to develop a draft  amendment to the above 
regulation.

In 2007, the Commissioner pursued the case 
concerning the manner and mode of matura exams. 
Th e Commissioner drew attention, fi rst of all, to the 
issues concerning the division into exam levels, the 
procedure of matura exam annulment, as well as the 
procedure of granting the students access to checked 
and graded exam sheet. Th e case is still being moni-
tored by the Commissioner.

I. European and international cases

Th e Commissioner also took interest in the ca-
ses of human and civil rights infringement in Euro-
pe and around the world. In response to the cases of 

wy do rozpoznania powyższej sprawy i wydał posta-
nowienie o przekazaniu sprawy według właściwości 
Rzecznikowi Praw Obywatelskich. Na to postanowie-
nie Rzecznik wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego, a ten w dniu 6  grudnia 2007 r. 
stwierdził nieważność wydanych przez GIODO po-
stanowień. Sprawa jest monitorowana przez Rzeczni-
ka pod kątem zapewnienia skutecznej ochrony praw-
nej dla osób poszkodowanych treścią Raportu.

H. Prawo do nauki

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Mini-
stra Edukacji Narodowej w  sprawie przepisów po-
zwalających na instalowanie w placówkach oświato-
wych mikrofonów umożliwiających rejestrację pry-
watnych rozmów uczniów i  nauczycieli. Rzecznik 
zauważył, że konsekwencją tego przepisu może być 
zachwianie równowagi pomiędzy koniecznością za-
pewnienia bezpieczeństwa i porządku w placówkach 
oświatowych, a prawem do prywatności przebywa-
jących w nich osób. W odpowiedzi poinformowano, 
że w wyniku analizy stanowiska Rzecznika niezwłocz-
nie zostaną podjęte prace nad przygotowaniem pro-
jektu nowelizacji powyższego rozporządzenia.

W roku 2007 Rzecznik kontynuował sprawę sposo-
bu i trybu przeprowadzania egzaminów maturalnych. 
Rzecznik zwrócił uwagę w szczególności na rozdzie-
lenie poziomów zdawanych egzaminów, procedury 
unieważnienia egzaminu maturalnego, oraz proce-
dury udostępniania do wglądu ucznia sprawdzonego 
i  ocenionego arkusza egzaminacyjnego. Sprawa jest 
nadal monitorowana przez Rzecznika.

I. Sprawy europejskie i międzynarodowe

Przedmiotem zainteresowania Rzecznika były tak-
że przypadki naruszenia praw człowieka i obywatela 
w Europie i na świecie. W odpowiedzi na naruszenia 
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praw człowieka w Birmie oraz Federacji Rosyjskiej 
Rzecznik wystosował m.in. stosowny apel do Komi-
sarza Praw Człowieka Rady Europy. Ponadto, Rzecz-
nik gościł przedstawicieli urzędu ombudsmana m.in. 
z Azerbejdżanu i Tadżykistanu, którzy uczestniczyli 
w specjalnie zorganizowanym szkoleniu dotyczącym 
zasad funkcjonowania instytucji polskiego Rzeczni-
ka Praw Obywatelskich. Pracownicy BRPO przepro-
wadzali także szkolenia organizacji pozarządowych 
z krajów WNP zajmujących się ochroną praw czło-
wieka. Biuro RPO uczestniczyło także w  projekcie 
mającym na celu wzmocnienie demokracji i ochrony 
praw człowieka w Afganistanie.

human rights violation in Myanmar and in Russian 
Federation, the Commissioner made an appropriate 
appeal to the Council of Europe Commissioner for 
Human Rights. Moreover, the Commissioner rece-
ived a visit from representatives of the Ombudsmen 
from Azerbaijan and Tadzhikistan, who participated 
in a training session, delivered especially for them 
and concerning the rules of operation of the Offi  ce of 
Polish Commissioner for Civil Rights Protection. Th e 
employees of the Offi  ce of the Commissioner for the 
Civil Rights Protection organised also training ses-
sions for non-governmental organisations from the 
Commonwealth of Independent States that deal with 
the human rights protection. Th e Offi  ce of the Com-
missioner for the Civil Rights Protection participated 
in a project with the aim of consolidating democracy 
and protect human rights in Afghanistan.
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2.  

OCHRONA PRAW DZIECKA

PROTECTION OF THE RIGHTS OF CHILDREN
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A. General information

A separate chapter on the protection of the rights 
of children was in 2007 for the fi rst time included in 
the summary of the operation of the Commissioner 
for Civil Rights Protection. Th e main reason why the 
report has taken a new form is the number, diversity 
and importance of cases regarding children, incre-
asing every year.

Th e complexity of situation Polish children requ-
ires the involvement of all the teams at the Offi  ce of 
the Commissioner for the Civil Rights Protection, in 
terms of solving problems, providing assistance to 
children and their families, as well as preparing ad-
dresses to relevant bodies and institutions.

In 2007, the Commissioner made 111 addresses 
on the protection of the rights of children, with 14 of 
them (12%) directed to such institutions as the Con-
stitutional Tribunal, Supreme Court and Local (Vo-
ivodeship) Administrative Courts.

B. Right to life and the protection 
of the child’s health

In 2007, the issues that troubled most the public 
opinion in Poland were the disturbances in the ope-
ration of child health care and obstetrics that sho-
wed the malfunction of the ineffi  cient and patient-
unfriendly health care system, overwhelmed with 
bureaucracy. Th e problems of the shortage of beds at 
the obstetric and neonatal wards, as well as the dete-
rioration of the quality of services rendered, turned 
out to be very serious. Many regions have withdrawn 
the three-stage system of prenatal care. What is even 
more surprising, taking into consideration the well 
known forecasts concerning the baby boomers of the 
80s procreation rate, that the number of beds and ob-
stetric and neonatal wards is being gradually reduced 
in various regions, including Warsaw. Evaluating the 
attempts to handle the problem and its consequences, 

A. Informacje ogólne

Informacja o działalności Rzecznika Praw Oby-
watelskich w roku 2007 po raz pierwszy zawiera wy-
odrębniony dział poświęcony ochronie praw dzieci. 
Zasadniczą przesłanką tej formuły sprawozdania jest 
rosnąca z roku na rok liczba, różnorodność i waga 
spraw dotyczących dzieci.

Złożoność uwarunkowań sytuacji dzieci w Pol-
sce sprawia, że wszystkie zespoły merytoryczne Biu-
ra Rzecznika Praw Obywatelskich są zaangażowane 
w  podejmowanie i wyjaśnianie problemów, udziela-
nie pomocy dzieciom i ich rodzinom, a także w przy-
gotowywanie wystąpień do odpowiednich organów 
i  instytucji.

W 2007 roku Rzecznik przygotował ogółem 111 
wystąpień związanych z ochroną praw dzieci. Spo-
śród ogółu wystąpień w sprawach dzieci w 14, tj. 
w 12%, adresatami były takie organy, jak Trybunał 
Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Admi-
nistracyjny, Wojewódzkie Sądy Administracyjne.

B. Prawo do życia i ochrona 
zdrowia dziecka
Prawami najbardziej poruszającymi opinię pu-

bliczną w naszym kraju były w  2007 roku zakłócenia 
w funkcjonowaniu lecznictwa pediatrycznego oraz 
położnictwa, które pokazały ułomność znajdującego 
się w stanie krytycznym, niewydolnego, zbiurokra-
tyzowanego, coraz mniej przychylnego pacjentowi, 
systemu ochrony zdrowia. Ujawnił się z całą ostrością 
problem braku miejsc na oddziałach położniczych 
i noworodkowych, pogarszają się standardy udziela-
nych świadczeń. W wielu rejonach kraju odstąpiono 
od realizacji zasad trójstopniowego systemu opieki 
perinatalnej. Mimo znanych od lat prognoz prokre-
acyjnych dotyczących pokolenia wyżu demografi cz-
nego sprzed ćwierćwiecza, z zadziwiającą niefraso-
bliwością od lat likwidowane są w różnych regionach 
kraju, w tym w Warszawie, oddziały i łóżka położ-
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one should consider not only the temporary charac-
ter of the solutions applied, but also the information 
suggesting that the authorities give their consent to 
inevitable deterioration of health care services pro-
vided to mothers and children, the consequences of 
which may soon be disastrous.

Th e above mentioned situation is in violation of 
Article 68 (3) of the Constitution of the Republic of 
Poland, under which public authorities are obliged to 
ensure special health care to children and pregnant 
women, as well as the right of the child to the en-
joyment of the highest attainable standard of health 
under Article 24 of the Convention of the Rights of 
the Child.

Also the health care of children and teenagers le-
aves a lot to be desired. Although, according to the 
correspondence initiated by the Commissioner in 
2007 with the Ministry of National Education and 
the Ministry of Health, both Ministries believe that 
children with chronic diseases and disabled children 
are provided with all the possibilities granted by the 
equal right to education and the right to health care, 
in terms of treatment and prevention, a thorough 
analysis of medical data, reports from parents and 
the media prove otherwise: in Poland the rights of 
children with chronic diseases to equal education 
opportunities and adequate health care services are 
seriously threatened.

C. Programme documents

Apart from fi ling requests to the competent state 
authorities and providing information to the public, 
in 2007 the Commissioner, along with the expert te-
ams, launched analytical and programme activities, 
regarding improvement of the health care system, 
that led to the development of recommendations de-
livered to the Minister of Health, as well as develop-

niczo -noworodkowe i niemowlęce. Oceniając spo-
soby radzenia sobie z problemem oraz konsekwencje 
tych wydarzeń należy zwrócić uwagę nie tylko na do-
raźność podejmowanych rozwiązań zaradczych, ale 
także na informacje o godzeniu się na nieuchronne 
obniżanie się jakości opieki nad matka i dzieckiem, 
czego tragiczne konsekwencje mogą ujawnić się 
w każdej chwili.

Sygnalizowane zjawiska stoją w sprzeczności za-
równo z art. 68 ust. 3 Konstytucji RP z dnia 2 kwiet-
nia 1997 r., który stanowi, iż władze publiczne są obo-
wiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowot-
nej dzieciom i  kobietom ciężarnym, jak i z prawem 
dziecka do jak najwyższego poziomu zdrowia i udo-
godnień w zakresie leczenia chorób zawartym w art. 
24 Konwencji o Prawach Dziecka.

Nie lepiej jest z sytuacją zdrowotną dzieci i mło-
dzieży uczącej się. Choć Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej i Ministerstwo Zdrowia, co wynika z pro-
wadzonej w 2007 roku korespondencji wszczętej 
przez Rzecznika, pozostają w przekonaniu, że dzie-
ci przewlekle chore i  niepełnosprawne mają pełne 
możliwości realizowania równego prawa do edukacji 
i prawa do odpowiedniej dla siebie opieki profi lak-
tyczno-leczniczej, to wnikliwa analiza informacji 
medycznych, informacji docierających od rodziców 
i z mediów, może prowadzić do wniosku przeciw-
nego – w Polsce zagrożone są prawa uczniów prze-
wlekle chorych do równych szans edukacyjnych oraz 
do adekwatnej do potrzeb opieki medycznej.

C. Dokumenty programowe

Rzecznik, poza występowaniem do odpowiednich 
organów państwa i  alarmowaniem opinii publicznej, 
podjął w 2007 roku wspólnie z zespołami ekspertów, 
prace analityczno-programowe, które zaowocowały 
z jednej strony rekomendacjami reformy systemu 
ochrony zdrowia przedłożonymi Ministrowi Zdro-
wia a ukierunkowanymi na poprawę funkcjonowania 
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ment of the Charter of Rights of Children with Fatal 
Diseases [Karta Dziecka Śmiertelnie Chorego] and 
the Chart of Nutrition and Physical Activity of Scho-
ol Children and Teenagers [Karta Żywienia i Aktyw-
ności Fizycznej Dzieci i Młodzieży w Szkole], the role 
of which is to improve the health status of the young 
generation.

D. Situation of the Roma children

Th e Commissioner held a meeting dedicated to 
the evaluation of actions to be taken by public autho-
rities to improve the education of Roma children. Th e 
education level of Roma population living in Poland 
is very low. Th erefore, it is necessary to fi nd a new 
education model in which the convictions of Roma 
parents would be respected while the school atten-
dance and quality of education of the Roma children 
would be improved.

E. Decent social conditions

Aware of the fact that the increasing poverty of a 
great part of Polish society is the major obstacle in 
satisfying the basic needs of children, the Commis-
sioner granted his patronage to the celebration of the 
20th International Day of Eradicating Poverty. It is 
disturbing that as much as 29% of children in Poland 
are threatened with poverty. Th is means that in fact 
the majority of them live on the verge or even below 
the poverty line. It is necessary to develop a system of 
intensive support for those children, especially in the 
areas where parents, for any reasons, are not capable 
of providing them with proper conditions for educa-
tion and personality development. Th e responsibility 
in this respect lies mostly with the public authorities 
and civil society.

tego systemu a z drugiej strony Kartą Praw Dziecka 
Śmiertelnie Chorego w Domu oraz Kartą Żywienia 
i Aktywności Fizycznej Dzieci i Młodzieży w Szkole, 
mającymi na celu wsparcie środowisk medycznych 
w ich działaniach na rzecz poprawy sytuacji zdrowot-
nej młodego pokolenia.

D. Sytuacja dzieci romskich

Rzecznik zorganizował spotkanie poświęcone 
ocenie działań przewidywanych przez władzę pu-
bliczną na rzecz edukacji dzieci romskich. Poziom 
wykształcenia większości polskich Romów należy 
określić jako bardzo niski. Konieczne jest więc zna-
lezienie w Polsce nowego modelu edukacji, który 
pozwalając na poszanowanie przekonań rodziców 
doprowadziłby do poprawy frekwencji i poziomu na-
uczania dzieci romskich w szkołach.

E. Godziwe warunki socjalne

Rzecznik, uznając poszerzające się ubóstwo 
znacznej części społeczeństwa w Polsce największą 
przeszkodą w zaspokajaniu podstawowych potrzeb 
dzieci, objął patronatem obchody 20 Międzynarodo-
wego Dnia Walki z Ubóstwem. Troskę budzić musi 
fakt, że w naszym kraju aż 29% dzieci jest zagrożo-
nych ubóstwem. Faktycznie oznacza to, że większość 
z nich żyje na granicy albo nawet poniżej granicy mi-
nimum egzystencji. Dla tych dzieci musi zostać stwo-
rzony system intensywnego wsparcia, zwłaszcza tam, 
gdzie rodzice z jakichkolwiek powodów nie są w sta-
nie zapewnić im właściwych warunków do nauki 
oraz rozwoju ich osobowości. Odpowiedzialność 
w tym zakresie ciąży przede wszystkich na organach 
władzy publicznej we współpracy ze społeczeństwem 
obywatelskim.
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F. Protection of children against violence

Th e Commissioner joined the Coalition for Child-
friendly Interviewing. In the opinion of the Commis-
sioner, the court authorities do not always recognize 
the necessity to interview children in friendly con-
ditions and places and, if possible, during a single 
interview, adjusting its form and time to the child’s 
development level and mental condition, with the 
psychologist present.

Th e actions undertaken by the Commissioner 
with regard to the safety of children were also con-
nected with preventing sexual abuse of children. Th e 
trauma resulting from the painful experiences, oft en 
endured in silence, has a disastrous eff ect on the chil-
d’s health and development in terms of its physical, 
mental and social status. Th e consequences of sexual 
abuse in childhood aff ect the entire life of the victim. 
In 2007, the Commissioner monitored implemen-
tation of the provisions of Criminal Code, Code of 
Criminal Procedure and Executive Criminal Code, 
in the context of child protection against sexual abu-
se. Th ese provisions, among other things, impose on 
the Justice administration authorities and health care 
providers the obligation to perform certain actions 
of legal, criminal, and organisational character, or 
undertake treatment with respect to perpetrators of 
sexual crimes. Th e content of the correspondence be-
tween the Commissioner and the Ministry of Health 
show no evidence that any measures in this respect 
have been taken or are to be taken in any specifi ed 
period of time. Meanwhile, Poland is obliged to pro-
vide a solution to this problem under the provisions 
of the Council of Europe Convention on the Protec-
tion of Children against Sexual Exploitation and Se-
xual Abuse that has been signed.

F. Ochrona dzieci przed przemocą

Rzecznik przystąpił do Koalicji na Rzecz Przyja-
znego Przesłuchiwania Dzieci. W opinii Rzecznika 
organy procesowe nie zawsze dostrzegają koniecz-
ność przesłuchiwania dzieci w odpowiednich warun-
kach, w  przyjaznych dlań miejscach, w miarę możli-
wości w trybie jednokrotnego przesłuchania, z dosto-
sowaniem formy i tempa przesłuchania do poziomu 
rozwoju i stanu psychicznego dziecka, przy udziale 
psychologa.

Problematyki bezpieczeństwa dotyczyły też działa-
nia Rzecznika zmierzające do wzmocnienia ochrony 
dzieci przed krzywdzeniem seksualnym. Uraz zwią-
zany z doznanym cierpieniem – często przeżywanym 
w milczeniu wywiera głęboki, negatywny wpływ 
na zdrowie i rozwój dziecka w  wymiarze fi zycznym, 
psychicznym i społecznym. Skutki krzywdzenia sek-
sualnego w dzieciństwie rozciągają się na całe doro-
słe życie ofi ary. W  roku 2007 Rzecznik monitorował 
stan realizacji obowiązujących przepisów Kodeksu 
karnego, Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu 
karnego wykonawczego w aspekcie ochrony dzieci 
przez krzywdzeniem seksualnym. M.in. przepisy te 
nałożyły obowiązek na organy wymiaru sprawiedli-
wości oraz placówki opieki zdrowotnej, podejmowa-
nia wobec sprawców przestępstw o charakterze sek-
sualnym odpowiednich przedsięwzięć prawno – kar-
nych, organizacyjnych i leczniczo – terapeutycznych. 
Treść korespondencji z Ministerstwa Zdrowia nie 
daje podstaw do przekonania, iż jakiekolwiek kroki 
realizacyjne w tej mierze zostały, lub w określonych 
terminach będą, podjęte. Tymczasem rozwiązanie tej 
sprawy staje się pilną koniecznością wobec podpisa-
nia przez Polskę Konwencja Rady Europy w sprawie 
ochrony dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem 
i molestowaniem.
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G. Promotion of the rights of children

In 2007, the Commissioner undertook a number 
of initiatives with respect to children’s rights and ci-
vil education. Children are capable of claiming their 
own rights only if they are fully aware of the existence 
of those rights and have a chance to exercise them. In 
Poland, however, children’s rights remain to a large 
extent unknown. In order to raise the social aware-
ness on children’s rights, for the fi rst time in history 
of the institution, the Commissioner organised the 
Open Day of the Offi  ce. Th at day, the visitors to the 
Offi  ce could familiarise themselves with the history, 
mission and rules governing Commissioner’s activi-
ties, and with his role in building a civil society.

Th e Commissioner opened a new educational 
programme titled Learn your Rights with the Com-
missioner [Poznaj swoje prawa z Rzecznikiem], car-
ried out in cooperation with the Center for Citizen-
ship Education. Th e Programme is addressed to the 
secondary school youth and has met with great inte-
rest – a few hundreds schools from all over Poland 
applied to participate.

In 2007, the Offi  ce of the Commissioner for Civil 
Rights Protection undertook actions with the aim to 
draft  national strategies, and consisting in analysis 
and designing development of programmes concer-
ning health care, development, and security of young 
generation, as well as the family policy.

G. Promocja praw dziecka

W 2007 roku Rzecznik podjął szereg inicjatyw 
w obszarze promocji praw dziecka i edukacji oby-
watelskiej. Dzieci są w stanie egzekwować swoje 
prawa tylko wówczas, gdy są ich w pełni świadome, 
i są w stanie z nich korzystać. Tymczasem w naszym 
kraju prawa dziecka oraz działania w tej dziedzinie 
pozostają w dużej mierze nieznane. W celu zwiększe-
nia świadomości społecznej na temat praw dziecka 
Rzecznik zorganizował pierwszy w historii instytu-
cji Rzecznika Dzień Otwarty. W trakcie wydarzenia 
osoby odwiedzające siedzibę Rzecznika mogły za-
poznać się z historią, misją, zasadami działania oraz 
rolą Rzecznika w budowaniu społeczeństwa obywa-
telskiego.

Rzecznik zainaugurował program edukacyjny Po-
znaj swoje prawa z Rzecznikiem, realizowany wspól-
nie z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Program jest 
adresowany do młodzieży ze szkół ponadpodsta-
wowych. Program cieszy się ogromnym zaintereso-
waniem – chęć uczestnictwa zgłosiło dotąd kilkaset 
szkół z całego kraju.

W 2007 roku zostały w BRPO podjęte prace ana-
lityczno – programowe w sferze zdrowia, rozwoju 
i bezpieczeństwa młodego pokolenia oraz w sferze 
polityki rodzinnej, których celem jest przygotowanie 
projektów narodowych strategii.

synteza 2007.indd   32synteza 2007.indd   32 2008-10-01   14:53:062008-10-01   14:53:06



synteza 2007.indd   33synteza 2007.indd   33 2008-10-01   14:53:062008-10-01   14:53:06



synteza 2007.indd   34synteza 2007.indd   34 2008-10-01   14:53:062008-10-01   14:53:06



3.  

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA 
Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO

MAJOR ISSUES REGARDING 
CRIMINAL LAW
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A. 24-hour trials

Th e Commissioner was also interested in how the 
so-called 24-hour trials function; the provisions in 
force allow the common courts to examine certain 
cases in the course of accelerated proceedings. Th e 
Commissioner requested the Minister of Justice to 
present an evaluation of the provisions in this respect, 
and to consider introducing some amendments. Ha-
ving observed a few trials in the course of accelerated 
proceedings, the Commissioner made some remarks 
to the Minister of Justice on the improper realization 
of relationship between the defendant and the accu-
sed, and unjustifi ed adjournment of the trials. As a 
result, the Minister requested all the chief judges of 
appeal courts to examine the above irregularities and, 
in case they are confi rmed, to undertake any neces-
sary organisational activities. Th e Minister of Justi-
ce believes that, irrespective of these activities, the 
amendment to the regulations touched upon by the 
Commissioner is necessary.

B. Immunities

In the face of a number of events in public life, the 
Commissioner believes that there is a need to start a 
discussion on immunities granted to certain public 
offi  cers, especially judges and parliament deputies. In 
the opinion of the Commissioner, a formal immuni-
ty granted to judges and parliament deputies should 
be replaced with an immunity granted to a particular 
person, which means that the judge or deputy would 
be entitled to it only if he invoked it, and if the com-
petent court or other authority maintained it. Th e in-
troduction of such immunity would require amend-
ments to the constitutional provisions and to certain 
acts of law. Such amendments result in a rule that the 
persons who decently serve their function would not 
invoke their immunity if the case was not connected 
with their post. Unjustifi ed invoking the immunity 

A. Sądy 24-godzinne

W zainteresowaniu Rzecznika pozostawała pro-
blematyka związana z funkcjonowaniem tzw. sądów 
24-godzinnych, przepisy pozwalają bowiem sądom 
powszechnym na rozpoznanie niektórych spraw 
w postępowaniu przyspieszonym. Rzecznik zwrócił 
się do Ministra Sprawiedliwości o przedstawienie oce-
ny przepisów w omawianej materii i rozważenie zaini-
cjowania ich nowelizacji. Przekazane przez Rzecznika 
spostrzeżenia, wynikające z obserwacji kilku rozpraw 
toczących się w trybie przyspieszonym, dotyczące nie-
prawidłowej realizacji kontaktu oskarżonego z obroń-
cą i niezasadnego odraczania rozprawy, spowodowały 
wystąpienie przez Ministra do prezesów wszystkich 
sądów apelacyjnych o zbadanie wymienionych nie-
prawidłowości i – w przypadku ich stwierdzenia 
– podjęcie odpowiednich działań organizacyjnych. 
Niezależnie od tych działań, nowelizacja unormowań 
postulowanych przez Rzecznika jest, także w  ocenie 
Ministra Sprawiedliwości, nieodzowna.

B. Immunitety

W świetle szeregu wydarzeń dotyczących życia 
publicznego istnieje – w ocenie Rzecznika – potrzeba 
podjęcia dyskusji dotyczącej immunitetów przysłu-
gujących niektórym funkcjonariuszom publicznym, 
w szczególności zaś sędziom i parlamentarzystom. 
Zdaniem Rzecznika immunitet formalny przysługu-
jący sędziom i parlamentarzystom powinien być za-
stąpiony immunitetem o charakterze podmiotowym 
przysługującym wówczas, gdy sędzia lub parlamen-
tarzysta się na niego powoła oraz gdy odpowiedni 
sąd lub inny organ to podtrzyma. Jego wprowadzenie 
wymagałoby zmian w przepisach konstytucyjnych, 
a także zmian w ustawach. W wyniku tej zmiany 
mogłoby stać się zasadą, że osoba godnie sprawująca 
swój urząd, nie powoływałaby się na przysługujący jej 
immunitet, gdyby nie było to związane z jej funkcją. 
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could constitute an off ence subject to disciplinary 
proceedings. Th e Commissioner presented the Mar-
shal of the Sejm with a motion concerning this issue. 
Th e proposals concerning the parliamentary and ju-
dicial immunity require amendments to the Consti-
tution, so the Marshal of the Sejm referred the Com-
missioner’s request to the Legislative Committee and 
to the Rules and Deputies’ Aff airs Committee, which 
are vested with the competence for the examination 
of the issue.

C. Proper execution of the prosecutor’s tasks

Th e Commissioner undertook the initiative ex of-
fi cio and made an inquiry to the Regional Military 
Prosecutor with respect to the information that the 
Regional Military Prosecutor’s Offi  ce in Warsaw con-
ducts verifying proceedings in order to examine the 
appeal of the Association of Public Prosecutors of the 
Republic of Poland to public prosecutors not to suc-
cumb to political infl uence and to retain their apoliti-
cal approach and independence. Having analysed the 
fi les of the verifying proceedings, the Commissioner 
informed the Chief Military Prosecutor and the Na-
tional Prosecutor about his reservations as to the re-
fusal to initiate investigation in this matter.

Th e Commissioner fi led an application to the 
Constitutional Tribunal concerning the failure to 
provide judicial control of the prosecutor’s decision, 
issued in the course of preparatory proceedings, and 
concerning search and seizure of property. According 
to the current criminal procedure, the complaint is 
examined by the superior prosecutor. Th e search is a 
coercive measure that directly intrudes on the perso-
nal inviolability for it allows for searching the person. 
Th is action obviously intrudes on the right to priva-
cy and inviolability of the person’s place of residence. 
Th e above-mentioned issues are examples of how the 
persons concerned were deprived of the right to ini-
tiate a procedure before the court in signifi cant cases 

Bezzasadne powoływanie się na immunitet mogłoby 
stanowić przewinienie ścigane w postępowaniu dys-
cyplinarnym. Rzecznik skierował w tej sprawie wy-
stąpienie do Marszałka Sejmu. Propozycje dotyczące 
immunitetu parlamentarnego i sędziowskiego wiążą 
się ze zmianą Konstytucji, zatem Marszałek Sejmu 
przekazał wystąpienie Rzecznika Przewodniczącym 
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej 
i Spraw Poselskich, jako organom Sejmu właściwym 
do zbadania tego zagadnienia.

C. Właściwe wykonywanie zadań prokuratorskich

W związku z pojawiającymi się informacjami, iż 
Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie pro-
wadzi postępowania sprawdzające związane z ape-
lem Stowarzyszenia Prokuratorów RP o nieuleganie 
przez prokuratorów naciskom politycznym oraz 
o zachowanie przez nich apolityczności i niezależno-
ści, Rzecznik podjął tą sprawę z urzędu i zwrócił się 
do Wojskowego Prokuratora Okręgowego. Rzecznik, 
po przeanalizowaniu akt postępowania sprawdzają-
cego, skierował wystąpienia do Naczelnego Prokura-
tora Wojskowego, a następnie Prokuratora Krajowe-
go, w których podniósł szereg zastrzeżeń, co do po-
prawności decyzji o odmowie wszczęcia śledztwa 
w tej sprawie.

Rzecznik złożył do Trybunału Konstytucyjnego 
wniosek dotyczący braku sądowej kontroli postano-
wienia prokuratora dotyczącego przeszukania i  za-
trzymania rzeczy, wydanego w postępowaniu przy-
gotowawczym. Zgodnie z  obowiązującą procedurą 
karną, zażalenie rozpoznaje prokurator nadrzędny. 
Przeszukanie jest środkiem przymusu bezpośrednio 
ingerującym w sferę chronionej konstytucyjnie nie-
tykalności osobistej, w jego ramach bowiem jest do-
puszczalne przeszukanie osoby. Czynność ta w spo-
sób oczywisty wkracza także w sferę prawa do pry-
watności oraz nienaruszalności mieszkania. W oma-
wianym zakresie zainteresowane osoby zostały 
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of infringement of individual’s rights in a democratic 
state of law.

D. Preparatory proceedings

Th e access to case fi les, provided to the suspect 
and their counsel for the defense in the course of 
the preparatory proceedings, was the issue that the 
Commissioner addressed to the Minister of Justice, 
indicating the need to introduce amendments to the 
provisions in this respect. Since the Minister did not 
agree on the matter, the Commissioner submitted 
an application to the Constitutional Tribunal stating 
that it was possible for the suspect (or their counsel 
for the defense) to access the fi les only with consent 
of the person conducting preparatory proceedings. 
However, the legislator has not specifi ed precisely the 
premises that the decision maker should follow whi-
le granting the access to case fi les. Such regulation is 
non-compliant with the constitutional rule of fair le-
gislation.

Th e Commissioner proposed also some legal solu-
tions to be taken into consideration in the new Police 
act. Th e Commissioner pointed out to the Secretary 
of State in the Ministry of Interior and Administra-
tion that the Police act should explicitly stipulate that 
aft er the completion of operational control and when 
threats to the proceedings cease to exist, not only the 
suspect (accused) should be informed about the con-
trol carried out, but also any other person that was 
controlled and not presented with any charges, and 
against whom no act of indictment was brought up. 
According to the presumption of innocence princi-
ple, fi nding the accused innocent or the uncondi-
tional discontinuance of the procedure should lead 
to immediate removal from the database of all the 
information gathered with respect to the accused. 
Moreover, in the provision regulating employment of 

pozbawione prawa uruchomienia procedury przed 
sądem w sprawach o zasadniczym znaczeniu z punk-
tu widzenia ochrony praw jednostki w demokratycz-
nym państwie prawnym.

D. Postępowanie przygotowawcze

Dostęp osób podejrzanych i ich obrońców do akt 
sprawy w trakcie postępowania przygotowawczego 
był przedmiotem wstąpienia Rzecznika do Ministra 
Sprawiedliwości z postulatem potrzeby nowelizacji 
przepisów w tym zakresie. Wobec niepodzielenia 
przez Ministra poglądu w tej materii, Rzecznik złożył 
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, w którym 
wskazał, iż realizacja dostępu do akt podejrzanego 
(jego obrońcy) jest możliwa wyłącznie za zgodą pro-
wadzącego postępowanie przygotowawcze. Ustawo-
dawca nie określił jednak przesłanek, którymi powi-
nien kierować się organ podejmujący decyzję w spra-
wie zgody na udostępnienie akt. Takie uregulowanie 
pozostaje w sprzeczności z  konstytucyjną zasadą 
przyzwoitej legislacji.

Rzecznik przedstawił propozycje rozwiązań 
prawnych wymagających uwagi podczas prac nad 
nową ustawą o Policji. W wystąpieniu do sekretarza 
stanu w  MSWiA Rzecznik wskazał, iż unormowania 
ustawy o Policji powinny jednoznacznie wskazywać, 
że po zakończeniu kontroli operacyjnej oraz ustaniu 
zagrożeń dla realizacji celów postępowania, nie tylko 
podejrzany (oskarżony) powinien być informowany 
o prowadzonej kontroli, ale także inna osoba, w  sto-
sunku do której kontrolę prowadzono, a następnie 
nie przedstawiono jej zarzutów ani nie skierowano 
aktu oskarżenia. Zgodnie z zasadą domniemania nie-
winności, konsekwencją uniewinnienia oskarżonego 
lub bezwarunkowego umorzenia postępowania win-
no być bezzwłoczne usunięcie zgromadzonych o nim 
informacji ze zbiorów danych. Ponadto, przepis re-
gulujący zasady użycia środków przymusu bezpo-
średniego powinien wskazywać także – jako podsta-
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direct coercive measures there should also be stipula-
ted that the need to prevent escape, assault or active 
resistance of convicts, persons temporarily arrested 
or detainees, can be the basis for the application of 
such measures.

In connection with the irregularities in prelimi-
nary proceedings observed by the Commissioner, a 
request was made to introduce a similar measure, to 
which both parties to the proceedings before court 
are entitled, in order to prevent unnecessary prolon-
gation of preparatory proceedings. Th e analysis of fi -
les of preparatory proceedings completed with a bin-
ding decision in cases concerning traffi  c accidents, 
treatments failures and other deeds resulting in death 
or serious health damage, as well as analysis of off en-
ses against the institution of family and guardianship, 
and off enses against property, lead to a conclusion 
that the most common forms of infringement of re-
gulations are: failure to use the full evidence initia-
tive, wrong evaluation of evidence, disregard of the 
injured party’s court rights and unnecessary prolon-
gation of the proceedings. Th e Commissioner consi-
stently requested that his recommendations for the 
appeal prosecutors, contained in his letter of 25 Fe-
bruary 2003 to the National Prosecutor, be evaluated. 
He also requested to be provided with the informa-
tion on any actions taken to enforce full compliance, 
in the above-mentioned cases, of all the bodies of the 
Public Prosecutor’s offi  ce with the standards of trial.

E. Issue of violating personal freedom 
through employing direct 

coercive measures
Th e issue of violating personal freedom, through 

employing direct coercive measures by offi  cers of 
the Central Anticorruption Bureau (CBA), gave the 
Commissioner a reason to submit to the Constitutio-
nal Tribunal an application, in which he questioned 
compliance with the Act on the CBA, and in conse-
quence with the Constitution, of the ordinance pro-

wę do ich zastosowania – konieczność udaremnienia 
ucieczki lub zapobieżenia czynnej napaści lub czyn-
nemu oporowi ze strony osób skazanych, tymczaso-
wo aresztowanych lub zatrzymanych.

Dostrzeżone przez Rzecznika nieprawidłowości 
w postępowaniach przygotowawczych skutkowały 
wystąpieniem z postulatem wprowadzenia podobne-
go środka mającego na celu przeciwdziałanie prze-
wlekłości postępowania przygotowawczego, jakim 
dysponują strony w postępowaniu przed sądem. 
Analiza akt prawomocnie zakończonych postępo-
wań przygotowawczych w sprawach wypadków dro-
gowych, niepowodzeń w leczeniu i innych czynów, 
których skutkiem był zgon lub poważny uszczerbek 
na zdrowiu, a także postępowań w  sprawach o prze-
stępstwa przeciwko rodzinie i opiece a także prze-
ciwko mieniu, prowadzi do wniosku, iż najczęstsze 
uchybienia to nadal: niewyczerpanie inicjatywy do-
wodowej, błędna ocena dowodów, nierespektowa-
nie procesowych uprawnień pokrzywdzonego oraz 
przewlekłość postępowania. Rzecznik konsekwent-
nie zwracał się z prośbą o ocenę realizacji zaleceń 
skierowanych do prokuratorów apelacyjnych w pi-
śmie Prokuratora Krajowego z dnia 25 lutego 2003  r. 
oraz informację o działaniach zmierzających do wy-
egzekwowania pełnego przestrzegania przez organy 
prokuratury wszystkich standardów procesowych 
w  omawianych sprawach.

E. Problem naruszania wolności osobistej 
wskutek stosowania środków 
przymusu bezpośredniego
Problem naruszania wolności osobistej wskutek 

stosowania środków przymusu bezpośredniego przez 
funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjne-
go dał asumpt do skierowania przez Rzecznika wnio-
sku do Trybunału Konstytucyjnego kwestionującego 
zgodność z ustawą o CBA, a tym samym z Konsty-
tucją, przepisu rozporządzenia, przewidującego, iż 
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vision allowing to employ direct coercive measures, 
namely handcuff s or escort devices, against convicted 
persons, as well as against persons temporarily arre-
sted or detained, in order to stop them from fl eeing 
or remove the danger of assault or active resistance. 
Th e said provision goes beyond the extent specifi ed 
in the Act on the CBA. Th e issue concerning the le-
gal grounds for employing direct coercive measures 
is directly linked to the fundamental rights and fre-
edoms, guaranteed by the Constitution. 

In addition, procedural questions were a mat-
ter of proceedings before the Constitutional Tribu-
nal, attended by the Commissioner, and concerning 
placing a defendant under psychiatric observation 
during criminal proceedings. Th e Constitutional 
Tribunal agreed with the constitutional complaint, 
declaring that the provisions in force, in the extent 
in which they do not establish suffi  cient procedural 
guarantees ensuring judicial verifi cation of necessity 
for combining a psychiatric examination with obse-
rvation in a medical facility, and also in the extent 
in which they do not specify the maximum length of 
psychiatric observation in a medical facility, are in-
consistent with the Constitution.

F. Employing operational measures by the CBA

Th e question of strict adherence to all the pro-
cedures provided for by the law by units keeping 
operational control of the phone calls is, as before, 
constantly monitored by the Commissioner. Th is is 
even more necessary, as media publications suggest 
that civic freedoms may be violated in this regard. 
Th e Commissioner requested Police Commander in 
Chief to clarify whether the Police units which issued 
control orders applied, at the same time, to a court for 
permission to execute such orders, as well as whether 
the practice was employed consisting in aborting the 
control no later than 5 days from the day in which 
it was ordered, and continuing it aft er a short break. 

środki przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek 
lub prowadnic można stosować wobec osób skaza-
nych, tymczasowo aresztowanych lub zatrzymanych 
w celu udaremnienia ucieczki albo zapobieżenia 
czynnej napaści lub czynnemu oporowi. Przepis ten 
wykracza bowiem poza ramy zakreślone przez usta-
wę o CBA. Problem podstaw prawnych stosowania 
środków przymusu bezpośredniego dotyka pod-
stawowych, gwarantowanych konstytucyjnie praw 
i wolności obywatelskich.

Zagadnienia procesowe były także przedmiotem 
postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym 
z udziałem Rzecznika, dotyczącego poddania oskar-
żonego obserwacji psychiatrycznej w toku postępo-
wania karnego. Trybunał Konstytucyjny uwzględnił 
skargę konstytucyjną, stwierdzając, iż obowiązujące 
unormowania, w zakresie, w jakim nie stwarzają wy-
starczających gwarancji procesowych zapewniają-
cych sądową weryfi kację zgłoszonej przez biegłych 
konieczności połączenia badania psychiatrycznego 
oskarżonego z obserwacją zakładzie leczniczym, 
a także, w jakim nie wskazują maksymalnego czasu 
trwania obserwacji psychiatrycznej w zakładzie lecz-
niczym, są niezgodne z Konstytucją.

F. Stosowanie środków operacyjnych przez CBA

Kwestia rygorystycznego przestrzegania wszelkich 
przewidzianych przez prawo procedur ze strony orga-
nów stosujących kontrolę operacyjną rozmów telefo-
nicznych pozostaje w sferze stałego zainteresowania 
Rzecznika. Tym bardziej, że publikacje w mediach 
zawierają sugestie o możliwym naruszeniu swobód 
obywatelskich w tym zakresie. Rzecznik występował 
do Komendanta Głównego Policji o wyjaśnienie, czy 
zarządzając kontrolę, organy Policji jednocześnie 
zwracały się do sądu o zgodę na jej stosowanie, a tak-
że, czy stosowana była praktyka polegająca na prze-
rywaniu kontroli przed upływem 5 dni od jej zarzą-
dzenia i na jej powtórnym stosowaniu po krótkiej 
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In addition, in September 2007, the Commissioner 
requested the Public Prosecutor General to make 
available the data concerning the number of applica-
tions, referred to the Public Prosecutor General and 
to regional public prosecutors, for issuing operatio-
nal control orders of phone calls submitted by autho-
rised bodies. As for now, the Commissioner has not 
received an answer.

Media reports concerning the provocation by offi  -
cers of the Central Anticorruption Bureau organised 
in connection with reclassifying the agricultural land 
alarmed the Commissioner, who felt it necessary to 
determine whether the rights and freedoms were not 
violated. It was important to clarify whether the CBA 
offi  cers, while performing their operational and in-
telligence activities in connection with the suspicion 
of corruption taking place during a procedure of ob-
taining a permit from authorised bodies to reclassify 
agricultural land, made use of falsifi ed documents, 
including administrative decisions, and if so, what 
was the legal basis for such actions.

G. Rights of aggrieved persons

Th e Commissioner is constantly concerned about 
the exercise of law guarantees demanding considera-
tion for legally protected rights of an aggrieved per-
son. Although the situation of victims has improved, 
one should strive at making those changes real and 
systemic, and to integrate the activities performed 
in this fi eld by various institutions and non-govern-
mental organisations. Th e Commissioner presented 
the Minister of Justice with a number of addresses 
concerning the following issues: amendment to the 
Act on the compensation by the state given to victims 
of certain intentional off ences, which specifi es the 
persons entitled to receive fi nancial support and the 
maximum amount of compensation; introduction 
of the regulation requiring a court to inform the ag-
grieved, upon their request, on the course of criminal 

przerwie. Ponadto, Rzecznik zwrócił się we wrześniu 
2007 r. do Prokuratora Generalnego o  udostępnienie 
danych dotyczących liczby wniosków kierowanych 
do Prokuratora Generalnego i prokuratorów okrę-
gowych o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli 
operacyjnej rozmów telefonicznych składanych przez 
uprawnione podmioty. Jak do tej pory Rzecznik nie 
uzyskał odpowiedzi.

Doniesienia mediów o przebiegu prowokacji 
przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Centralne-
go Biura Antykorupcyjnego w sprawie dotyczącej 
zmiany charakteru gruntów rolnych wzbudzały za-
niepokojenie Rzecznika z punktu widzenia ochrony 
praw i wolności. Istotne było wyjaśnienie kwestii, czy 
w istocie funkcjonariusze CBA podejmując działania 
operacyjno-rozpoznawcze w związku z  podejrze-
niem korupcji w sprawie uzyskania zgody właściwych 
organów na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych, 
posługiwali się podrobionymi dokumentami, w tym 
stanowiącymi decyzje administracyjne, a jeśli tak, 
to jaka była podstawa prawna takich działań.

G. Prawa osób pokrzywdzonych

Realizacja ustawowych gwarancji przewidują-
cych uwzględnienie prawnie chronionych praw po-
krzywdzonego jest przedmiotem stałej troski Rzecz-
nika. Sytuacja ofi ar ulega wprawdzie poprawie, na-
leży jednak dążyć do tego, aby były to zmiany realne, 
systemowe, oraz aby doszło do integracji poczynań 
różnych instytucji i organizacji pozarządowych 
w tej sferze. Rzecznik skierował szereg wystąpień 
do Ministra Sprawiedliwości w kwestiach dotyczą-
cych: nowelizacji ustawy o państwowej kompensa-
cie przysługującej ofi arom niektórych przestępstw 
umyślnych, dotyczącej kręgu osób uprawnionych 
do skorzystania z fi nansowego wsparcia i wysoko-
ści maksymalnej kwoty kompensaty; wprowadze-
nia unormowania nakładającego na sąd obowiązek 
informowania pokrzywdzonych, na ich wniosek, 
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proceedings, the content of the decisions which are 
important for them, as well as to deliver an aggrieved 
person the decision concluding court proceedings, to 
provide security to victims of family violence during 
criminal proceedings, notwithstanding introduction 
of statutory solutions allowing a court to impose a 
ban prohibiting a convicted person, whose punish-
ment has been temporarily suspended, from contac-
ting the aggrieved and from staying in an apartment 
previously inhabited jointly by the convicted and the 
aggrieved; defi ning the term “traffi  cking in human be-
ings”; implementation of the Facultative Protocol of 
the Children Rights Convention, concerning traffi  c-
king in children, child prostitution and pornography, 
which includes a defi nition for traffi  cking in children 
and in consequence enlarge the sphere of protection 
provided to children in the area of criminal liability 
for child pornography and child prostitution through 
extending the protection over minors under 18 years 
of age; creating conditions for dignifi ed participation 
in hearings of children being witnesses of a crime; 
awareness of the necessity to conduct a hearing in a 
way which is both friendly to the child and professio-
nal should be popularised and supported with suita-
bly constructed law provisions.

H. European Arrest Warrant

Applications referred to the Commissioner were 
a reason to present the Minister of Justice with a re-
quest for assessment of the way in which European 
Arrest Warrant was employed by Polish law enfor-
cement bodies and by judicial system against Polish 
citizens, particularly in respect to the interpretation 
of regulations in the judicial decisions, as well as of 
the cooperation with appropriate bodies of the Eu-
ropean Union Member States – also in the scope of 
execution of warrants issued by Polish bodies. Th e 
Minister expressed a view that courts executing the 

o przebiegu postępowania karnego, treści istotnych 
dla nich decyzji procesowych, a nadto doręczania 
pokrzywdzonemu, orzeczenia kończącego postępo-
wanie sądowe; zapewnienia bezpieczeństwa ofi arom 
przemocy w rodzinie w toku postępowania karne-
go pomimo wprowadzenia ustawowych rozwiązań 
polegających na możliwości orzeczenia przez sąd 
wobec skazanego z warunkowym zawieszeniem 
wykonania kary pozbawienia wolności, obowiązku 
powstrzymywania się od kontaktowania się z po-
krzywdzonym oraz obowiązku opuszczenia lokalu 
zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym; wpro-
wadzenia defi nicji „handlu ludźmi”; implementa-
cji Protokołu fakultatywnego do Konwencji Praw 
Dziecka dotyczącego handlu dziećmi, prostytucji 
i pornografi i dziecięcej, zawierającego defi nicję han-
dlu dziećmi, a co za tym idzie poszerzenie ochrony 
dzieci m.in. w sferze karalności pornografi i dzie-
cięcej, dziecięcej prostytucji, przez objęcie ochroną 
małoletnich aż do ukończenia 18 roku życia; stwo-
rzenia warunków godnego udziału dzieci w prze-
słuchaniu ich w charakterze świadka przestępstwa; 
wiedza o konieczności przeprowadzania przyjazne-
go dla dziecka i profesjonalnego przesłuchania po-
winna być upowszechniona i wsparta odpowiednio 
skonstruowanymi przepisami prawa.

H. Europejski nakaz aresztowania

Kierowane do Rzecznika wnioski stanowiły pod-
stawę do wystąpienia do Ministra Sprawiedliwości 
o dokonanie oceny realizowania europejskich na-
kazów aresztowania wobec obywateli polskich przez 
nasze organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości, 
zwłaszcza przez pryzmat interpretacji unormowań 
w praktyce orzeczniczej, a nadto współpracy z od-
powiednimi organami państw członkowskich Unii 
Europejskiej – także w zakresie realizacji nakazów 
kierowanych przez polskie organy. Minister wyraził 
pogląd, iż sądy wykonujące ENA muszą sprawdzić, 
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EAW have to check whether the collected evidence 
indicates that it is highly probable that the accused 
has committed an off ence.

I. Disclaimers published in the press

Issue of rules for publishing a disclaimer or an 
answer by a chief editor was a subject matter of an 
application referred by the Commissioner to the 
Constitutional Tribunal. Th e questioned provisions 
of the press law do not meet the constitutional requ-
irement stating that a norm of criminal law should 
be clearly specifi ed, for they do not defi ne the terms 
“disclaimer” and “answer”, nor do they specify cir-
cumstances in which a chief editor is obliged to refu-
se publication of a disclaimer or an answer, as well as 
those in which his/her publishing activity is against 
the law requirements.

czy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodo-
bieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo.

I. Publikacje sprostowań w prasie

Zagadnienie zasad publikowania przez redak-
tora naczelnego sprostowania lub odpowiedzi stało 
się przedmiotem wniosku Rzecznika do Trybunału 
Konstytucyjnego. Zakwestionowane przepisy prawa 
prasowego nie spełniają konstytucyjnego wymogu 
określoności normy karnej, bowiem nie defi niują po-
jęcia sprostowania i odpowiedzi oraz okoliczności, 
w których redaktor naczelny ma obowiązek odmowy 
opublikowania sprostowania lub odpowiedzi bądź 
publikuje wbrew wymogom ustawowym.
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A. Social security benefi ts

As regards workers’ entitlements, there is an on-
going discussion about payment of compensatory 
pensions arising from accidents during work or from 
an occupational disease in the case of liquidation or 
bankruptcy of the employer. Th at benefi t is paid by the 
employer under a settlement or a court decision. As 
for now, the problem has not been solved concerning 
the procedural representation of the entity obliged to 
pay a benefi t where the employer that originally used 
to pay a compensatory pension ceases to legally exist. 
Th e Commissioner expects legislation projects will 
be presented to him aimed at solving this issue. 

Another matter which requires an appropria-
te legislation move is changing the rules governing 
payment of a death allowance. As for now, the only 
requirement for an entitled person to become eligible 
for receiving this allowance from an employer is de-
ath of an employee during the employment period or 
during the period aft er termination of employment 
in which he/she receives a benefi t arising from his/
her inability to work due to illness. 

Th erefore, this regulation does not take into ac-
count the change as to the legal conditions, which 
allowed an employer to terminate a contract of em-
ployment without notice, if inability of an employee 
to work due to illness lasts longer than the total pe-
riod of receiving remuneration and a benefi t on this 
account, as well as a rehabilitation benefi t during the 
fi rst 3 month – where an employee was employed by 
a given employer for a period of at least 6 months or 
where the inability to work was caused by accident 
during work, or by occupational disease.

Th e Commissioner also proposes to restore the legal 
regulation that gives grounds to deprive persons, who 
were entitled to retirement and pension benefi ts, or to 
higher benefi ts, as a result of intentional off ence.

A. Świadczenie z zabezpieczenia społecznego

W zakresie uprawnień pracowniczych nie uregu-
lowany pozostaje problem wypłaty rent wyrównaw-
czych w związku z wypadkiem przy pracy lub choro-
bą zawodową w przypadku likwidacji lub upadłości 
zakładu pracy. Podstawą do wypłaty tego świadcze-
nia przez pracodawcę jest ugoda lub wyrok sądowy. 
Brak jest rozwiązania kwestii zastępstwa prawnego 
podmiotu, zobowiązanego do wypłaty świadczenia 
w razie ustania bytu prawnego pracodawcy, który 
pierwotnie wypłacał rentę wyrównawczą. Rzecznik 
oczekuje propozycji legislacyjnych, ukierunkowa-
nych na rozwiązanie tego problemu.

Stosownej inicjatywy ustawodawczej wymaga 
także zmiana zasad wypłaty odprawy pośmiertnej. 
Jedynym warunkiem nabycia, przez osoby upraw-
nione, prawa do tej odprawy od pracodawcy jest ak-
tualnie śmierć pracownika w czasie trwania stosunku 
pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu 
zasiłku z  tytułu niezdolności do pracy z powodu 
choroby. Regulacja ta nie uwzględnia zatem zmiany 
stanu prawnego, w świetle której pracodawca może 
rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli 
niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby 
trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu 
wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia 
rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy 
pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy 
co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pra-
cy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo 
chorobą zawodową.

Rzecznik postuluje także przywrócenie regulacji 
prawnej stwarzającej podstawę do pozbawienia pra-
wa do świadczeń emerytalno-rentowych albo do ta-
kich świadczeń w wyższym wymiarze takim osobom, 
które przestępstwem umyślnym wywołały okoliczno-
ści powstania tego prawa.
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B. Social insurance during temporary 
interruption in conducting 

economic activity
Th ere is still no solution to the issue, raised also by 

the Commissioner, of regulating the rules applying to 
social insurance of persons whose economic activity 
was temporarily interrupted. Th is problem is closely 
connected with the issue of recognizing persons who 
had not paid fees on time or in full amount, until they 
started to pay fees in due time and in full amount, 
as covered by social insurance, even if they did not 
reapply for this insurance.

C. Working conditions in mining industry

In view of the recent tragic mining accidents, the 
Commissioner has continued to act with the aim to 
limit the number of accidents caused by employing 
workers from outside companies in mining plants. 
One of the most important issues concerns employ-
ing people as underground workers under a civil 
law agreement, which gives the employer much in-
dependence and autonomy. Th is practice may ad-
versely aff ect the occupational safety as well as the 
ability to exercise regular supervision and control. 
Further problems arise from failure to comply with 
provisions concerning working time, and from unsa-
tisfactory technical conditions of machines and equ-
ipment, especially those deployed in the excavations 
where works are performed by outside companies. In 
the opinion of the Commissioner, the most impor-
tant task in this sector is to change the law on geolo-
gical prospecting and the mining law with the aim to 
address the mentioned issues.

B. Ubezpieczenia społeczne osób w sytuacji 
okresowej przerwy w prowadzeniu 
działalności gospodarczej
Wciąż nie został rozwiązany podnoszony również 

przez Rzecznika problem uregulowania zasad ubez-
pieczenia społecznego osób w sytuacji okresowej prze-
rwy w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz 
ściśle z tą kwestią związany problem uznania, że oso-
by, które poprzednio nie opłaciły składki w terminie 
lub w pełnej wysokości, ale później opłacają składki 
w prawidłowej wysokości i  odpowiednim terminie, 
pozostają w dobrowolnym ubezpieczeniu pomimo 
braku ponownego zgłoszenia do tego ubezpieczenia.

C. Warunki pracy w górnictwie

Na tle mających miejsce w ostatnim czasie tra-
gicznych wypadków górniczych Rzecznik kontynu-
ował działania ukierunkowane na ograniczenie liczby 
wypadków w związku z zatrudnianiem w zakładach 
górniczych pracowników fi rm zewnętrznych. Jed-
nym z najważniejszych problemów jest zatrudnia-
nie pracowników na stanowiskach pracy pod ziemią 
na podstawie umów cywilnoprawnych, dających dużą 
samodzielność i autonomię zleceniodawcy. Może 
mieć to negatywny wpływ na bezpieczeństwo pracy 
i wykonywanie systematycznego nadzoru i kontroli. 
Kolejne problemy wynikają z nieprzestrzegania prze-
pisów dotyczących czasu pracy oraz niezadowalające-
go stanu technicznego maszyn i urządzeń, szczegól-
nie w wyrobiskach, gdzie prace wykonywane są przez 
fi rmy zewnętrzne. W opinii Rzecznika konieczna jest 
w szczególności zmiana prawa geologicznego i górni-
czego w zakresie obejmującym zasygnalizowane pro-
blemy.
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D. Control powers towards of the employer 
towards the employee

Th e cases referred to the Commissioner exposed 
the general problem concerning the possibility for 
the employer to control emails sent and received by 
an employee, as well as the data stored on a hard disk 
of employee’s computer. It is evident from the state-
ment issued by the Department of Labour Market at 
the Ministry of Labour and Social Policy on 1 August 
2007 that the employer has the right to control the 
employee under Article 94 (2) of the Labour Code 
(the obligation to organise work in the manner best 
suited to make eff ective use of working time). Having 
applied the widening interpretation of this provision, 
the Department declared that the employer has the 
right to control contents of the employee’s offi  ce ema-
il box, to read offi  cial correspondence of the employ-
ee, and to enable other employees to read it.

In the opinion of the Commissioner, the obliga-
tion provided for in Article 94 (2) of the Labour Code 
cannot translate into such extensive powers to con-
trol the employee. Lack of an appropriate legal regu-
lation may lead to confl icts between employers and 
employees. According to the last year surveys, two 
thirds of employers monitor electronic correspon-
dence of their employees, and some employers record 
the phone calls made by employees. In the opinion of 
the Commissioner, provisions of the law should re-
quire employers to warn employees that control of 
such kind may be exercised. 

Th e Commissioner requested the Minister of La-
bour and Social Policy to present a statement in this 
regard.  Th e Minister answered that there was no 
need to introduce or amend legal provisions in this 
respect.

D. Uprawnienia kontrolne pracodawcy 
wobec pracownika

Na tle spraw skierowanych do Rzecznika, ujawnił 
się ogólny problem możliwości kontrolowania przez 
pracodawcę poczty elektronicznej wysyłanej i od-
bieranej przez pracownika oraz danych zapisanych 
na dysku twardym komputera użytkowanego przez 
pracownika. Ze stanowiska Departamentu Prawa Pra-
cy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przedsta-
wionego w dniu 1  sierpnia 2007 r. wynika, że praco-
dawca posiada prawo do kontrolowania pracownika 
na podstawie art. 94 pkt 2 Kodeksu pracy (obowiązek 
organizowania pracy w sposób zapewniający pełne 
wykorzystywanie czasu pracy). Departament przy 
zastosowaniu wykładni rozszerzającej tego przepisu 
stwierdził, że pracodawca może kontrolować zawar-
tość służbowej skrzynki mailowej pracownika, czytać 
korespondencję służbową pracownika i udostępniać 
ją do wglądu innym pracownikom.

W opinii Rzecznika z obowiązku pracodawcy wy-
nikającego z art. 94 pkt 2 Kodeksu pracy nie moż-
na wyprowadzić aż tak dalece idącego uprawnienia 
pozwalającego na kontrolowanie pracownika. Brak 
odpowiedniej regulacji prawnej może prowadzić 
do powstawania sytuacji konfl iktowych pomiędzy 
pracodawcami i pracownikami. Według ubiegłorocz-
nych badań 2/3 polskich pracodawców monitoruje 
korespondencję elektroniczną swoich pracowników, 
a część nagrywa ich rozmowy telefoniczne. Zdaniem 
Rzecznika celowe wydaje się wprowadzenie obowiąz-
ku ciążącego na pracodawcy w zakresie uprzedzenia 
pracowników o  możności stosowania tego typu kon-
troli. Rzecznik zwrócił się do Ministra Pracy i Poli-
tyki Społecznej o przedstawienie stanowiska w tej 
sprawie. Minister poinformował o braku potrzeby 
interwencji ustawodawczej w omawianym zakresie.
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E. Ban on working at retail facilities 
on public holidays

Introducing the ban on working at retail facilities 
on 12 days of public holidays in a year has led to lack 
of clarity as to whether the ban applies to certain re-
tail facilities, including petrol stations. In view of the 
above, the Commissioner expects that an explicit re-
gulation on working at retail facilities on public holi-
days is introduced.

F. Completing the retirement pension reform

As regards the matters of social security, the Com-
missioner addressed in the fi rst place the issues asso-
ciated with completing the process of a new retire-
ment pension system establishment.

While expressing his opinion in this respect, the 
Commissioner requested the Prime Minister to give 
special attention to supervision of activities involved 
in establishing the system of bridge retirement pen-
sions for persons working in specifi c conditions or at 
specifi c posts, and of activities intended to defi ne the 
rules for payment of benefi ts from open retirement 
pension funds.

As the measures intended to gradually equalize 
the retirement ages of women and men were aban-
doned, the Commissioner fi led a suitable request 
with the Constitutional Tribunal. In its extensive ju-
stifi cation, the Commissioner stressed that the new 
retirement pension system, in which women retire 5 
years earlier than men, discriminates against women 
as regards social security benefi ts.

Th e Commissioner also participated in two pro-
ceedings in cases arising from a constitutional com-
plaint and involving practical problems with execu-
tion of the entitlement to retirement pension, caused 
by incompatibility between provisions of the Act on 
retirement pensions and provisions on storage of pay 

E. Zakaz pracy w placówkach handlowych 
w dni świąteczne

Ustanowienie zakazu pracy w placówkach han-
dlowych w 12 świątecznych dniach roku wprowa-
dziło niejasności co do możliwości odniesienia tego 
zakazu do określonych placówek handlowych, w tym 
do stacji benzynowych. W związku z powyższym 
Rzecznik oczekuje jednoznacznego uregulowania 
kwestii pracy w  placówkach handlowych w niedziele 
i święta.

F. Dokończenie reformy emerytalnej

Przedmiotem wystąpień Rzecznika w sprawach 
dotyczących zabezpieczenia społecznego były przede 
wszystkim kwestie związane z zakończeniem procesu 
tworzenia nowego systemu emerytalnego. Prezentu-
jąc stanowisko w tych sprawach, Rzecznik zwrócił się 
do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o objęcie szcze-
gólnym nadzorem działań związanych ze stwarza-
niem systemu emerytur pomostowych dla osób za-
trudnionych w szczególnych warunkach lub w  szcze-
gólnym charakterze oraz określeniem zasad wypłaty 
świadczeń ze środków zgromadzonych w otwartych 
funduszach emerytalnych.

Wobec zaniechania prac nad stopniowym wyrów-
nywaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn 
Rzecznik skierował wniosek do Trybunału Konstytu-
cyjnego, w którym w obszernym uzasadnieniu wska-
zał, że utrzymanie w nowym systemie emerytalnym 
krótszego o 5 lat wieku emerytalnego kobiet niż męż-
czyzn oznacza dyskryminacyjne traktowanie kobiet 
w prawie do zabezpieczenia społecznego.

Rzecznik był także uczestnikiem dwóch postę-
powań w sprawie ze skargi konstytucyjnej, których 
przedmiotem były praktyczne problemy z realizacją 
prawa do emerytury, związane z niedostosowaniem 
przepisów ustawy emerytalnej do przepisów o prze-
chowywaniu dokumentacji płacowej. Fakt ten, w kon-
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documentation. In the context of the rule quoted by 
the Commissioner and concerning citizens confi den-
ce in their state, such non-compliance did not result 
in declaring the provisions of the Act on retirement 
pensions as nonconstitutional, but there is no doubt 
that it is a major social problem. 

In the opinion of the Commissioner, settlement of 
this issue would facilitate fuller exercise of the consti-
tutional entitlement to social security. 

One of the possible solutions, proposed by the 
Commissioner, is that in case of salaries earned by 
persons who can prove the fact of being employed but 
cannot prove the amount of money earned, it should 
be assumed that this salary was, at least as of 1956, at 
the minimum salary level. Such solution would ena-
ble many persons to determine or convert their be-
nefi t on the basis of salaries earned in 20 years, freely 
chosen from the whole insurance period.

G. Day and night care of disabled persons

Th e problem of illegal operation of day and ni-
ght care facilities for disabled, chronically ill or the 
elederly has remained unsolved, despite the fact that 
since 2006 the Commissioner has repeatedly raised 
this issue in his addresses to the Minister of Labour 
and Social Policy.

Th e necessity to protect the rights of persons stay-
ing in such facilities (social welfare homes) make it 
indispensable to extend legal regulations so that they 
require obtaining a permit to start economic activity 
in this fi eld, and allow for closing down illegal facili-
ties. In addition, mayors (voivodes) should acquire 
new powers as to supervision of economic activity 
consisting in managing day and night care homes.

tekście podnoszonej przez Rzecznika zasady zaufania 
obywateli do państwa, nie spowodował wprawdzie 
orzeczenia o niekonstytucyjności przepisów ustawy 
emerytalnej, ale niewątpliwie stanowi duży problem 
społeczny. Zdaniem Rzecznika dla pełniejszej reali-
zacji konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia spo-
łecznego bardzo pożądane byłoby uregulowanie tej 
kwestii. Jednym z możliwych rozwiązań jest postulo-
wane przez Rzecznika domniemanie, że w wypadku 
osób, które mogą udokumentować fakt zatrudnienia, 
ale mają problemy z udowodnieniem wysokości wy-
nagrodzenia, należy przyjmować, że kształtowało się 
ono – przynajmniej od 1956 r. – na poziomie płacy 
minimalnej. Umożliwiłoby to wielu osobom usta-
lenie lub przeliczenie świadczenia na podstawie za-
robków z 20 lat dowolnie wybranych z całego okresu 
ubezpieczenia.

G. Całodobowa opieka dla osób niepełnosprawnych

Pomimo podejmowania sprawy przez Rzecznika 
w wielokrotnych wystąpieniach, kierowanych do Mi-
nistra Pracy i Polityki Społecznej od 2006 r, nadal 
nierozwiązany pozostaje problem nielegalnego pro-
wadzenia placówek mających na celu zapewnienie ca-
łodobowej opieki osobom niepełnosprawnym, prze-
wlekle chorym lub w podeszłym wieku. Konieczność 
ochrony praw osób przebywających w tego rodzaju 
placówkach (domach pomocy społecznej) wymaga 
poszerzenia regulacji prawnej o kwestie uzyskania 
zezwolenia na prowadzenie działalności gospodar-
czej w tym zakresie oraz likwidowania placówek nie-
legalnych. Pożądane jest także przyznanie wojewo-
dom szerszych uprawnień w  zakresie nadzoru nad 
działalnością gospodarczą polegającą na prowadze-
niu placówek opieki całodobowej.
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H. Deportation benefi t

Th e Commissioner submitted to the Constitu-
tional Tribunal an application for declaring inconsi-
stency of Article 2 (2) of the Act on a money benefi t 
payable to deportees forced to work by Nazis and So-
viets as well as to prisoners of Nazi and Soviet labour 
camps with Articles 2 and 32 of the Constitution.

In addition to the primary condition (having been 
deported and forced to work for at least 6 months), 
the act introduced some secondary conditions, re-
quiring that to be entitled to the benefi t a deportee 
must have, directly before deportation, resided in 
the territory of Poland, while the place of forced la-
bour was located either in the territory of the Th ird 
Reich, including areas occupied by that state, or in 
the territory of the Soviet Union. In the opinion of 
the Commissioner, the entitlement to compensation 
should depend exclusively on specifi c criteria regar-
ding deportation itself (being deported and forced to 
work for at least 6 months). Th e secondary criteria 
introduced in Article 2 (2) do not refer to specifi c 
conditions regarding deportation, but rather to the 
place of residence and of the place of forced labour. 
Application of the questioned provisions resulted in 
situations where Polish citizens were deprived of the 
right to compensation on the account that they had 
been deported from outside of the territory of Poland 
or, even though they had been forced to work in areas 
remote to their places of residence, both the starting 
place and the destination of the deportation were in-
side the Polish borders as on 1 September 1939. In the 
opinion of the Commissioner, the criteria selected by 
the legislator, that is deportation and forced labour, 
limited by the requirement that the starting point was 
inside Polish borders and the destination was located 
outside the Polish state, constitute a violation of con-
stitutional rules of equity and social justice.

H. Świadczenie deportacyjne

Rzecznik wniósł do Trybunału Konstytucyjne-
go wniosek o stwierdzenie niezgodności art. 2 pkt 2 
ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym 
osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz 
osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Zwią-
zek Socjalistycznych Republik Radzieckich z art. 2 
oraz art.  32 Konstytucji.

Obok podstawowego warunku (wywiezienia 
do pracy przymusowej na okres przekraczający 6 
miesięcy) wprowadzone zostały w ustawie warun-
ki dodatkowe, uzależniające prawo do świadczenia 
od miejsca zamieszkania na terytorium Polski bez-
pośrednio przed deportacją oraz od miejsca wyko-
nywania pracy przymusowej, które powinno znaj-
dować się na terytorium III Rzeszy i terenów przez 
nią okupowanych lub Związku Socjalistycznych Re-
publik Radzieckich i terenów przez niego okupowa-
nych. W opinii Rzecznika o prawie do rekompensa-
ty powinny przesądzać szczególne warunki represji, 
związanej z deportacją (wywiezienie do pracy przy-
musowej na okres co najmniej 6 miesięcy). Wpro-
wadzone w art. 2 pkt 2 dalsze kryteria nie dotyczą 
szczególnych warunków represji, związanej z depor-
tacją, lecz odnoszą się do miejsca zamieszkania oraz 
miejsca wykonywania pracy przymusowej. Skutkiem 
stosowania zakwestionowanych przepisów są sytu-
acje, w których obywatele polscy pozbawieni są pra-
wa do rekompensaty z racji tego, że zostali deporto-
wani spoza terytorium Polski lub zostali wywiezieni 
do pracy przymusowej z dala od swego miejsca za-
mieszkania, lecz przesiedlenie odbyło się w granicach 
terytorium państwa polskiego z 1 września 1939 r. 
Zdaniem Rzecznika, dokonany przez ustawodawcę 
wybór kryterium w postaci deportacji do pracy przy-
musowej z ograniczeniem, iż deportacja ma nastąpić 
z terytorium państwa polskiego i poza jego granice, 
stanowi naruszenie konstytucyjnych zasad równości 
i sprawiedliwości społecznej.
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A. Persons entitled to the right of succession 
by virtue of statutory law

In the opinion of the Commissioner, the succes-
sion order provided for in the statutory law, upon 
which municipality and the State Treasury are en-
titled to inherit before relatively close family mem-
bers of the deceased, neither protects suffi  ciently 
the constitutional succession right, nor allows so-
cial and economic policy of the state to secure the 
family interest. Th e current regulatory environment 
may result in inconsistencies with the sense of justi-
ce. Th is has been refl ected by complaints addressed 
to the Commissioner in which similar circumstan-
ces are described, e.g. parents die in an accident and 
their child dies shortly aft er due to infl icted injuries. 
While being still alive, the child inherits from their 
parents, whereas municipality inherits from the de-
ceased child. One of the complaints handled by the 
Commissioner stressed that the inheritance consi-
sted only of an apartment purchased by the grand-
parents’ own funds. Th e apartment is now owned by 
the municipality. Th e current law regulation lacks 
basic symmetry - for instance, while the descendants 
of the deceased (children, grandchildren) belong to 
the fi rst circle of successors, it is impossible for ascen-
dants (grandparents, grand grandparents) to inherit 
from their grandchildren. Also siblings of parents of 
the deceased do not to inherit, however, inheritance 
by nephews is possible. Th erefore, the Commissioner 
requested the Minister of Justice to take a stand on 
the regulation on inheritance by virtue of the statu-
tory law and to provide information on potential le-
gislative works.

Th e Secretary of State at the Ministry of Justice 
replied that the current legal regulations specifying 
persons entitled to inherit actually do limit the circ-
le of inheritors. Not only it is right to include also 
grandparents and their descendants into the circle 
of the deceased person’s relatives counted among the 

A. Krąg osób uprawnionych do dziedziczenia 
z mocy ustawy

W opinii Rzecznika porządek dziedziczenia usta-
wowego, w którym do spadku dochodzi gmina bądź 
Skarb Państwa przed stosunkowo bliskimi człon-
kami rodziny zmarłego, w niedostateczny sposób 
chroni konstytucyjne prawo dziedziczenia, a także 
nie uwzględnia dobra rodziny w polityce społecznej 
i gospodarczej państwa. Obowiązujący stan prawny 
może prowadzić do sytuacji sprzecznych z poczuciem 
sprawiedliwości. Świadczą o tym sprawy kierowane 
do Rzecznika, w których opisane są podobne okolicz-
ności zdarzeń – w trakcie tragicznego wypadku giną 
rodzice, a w krótkim czasie po nich, na skutek dozna-
nych obrażeń, umiera także małoletnie dziecko. Spa-
dek po rodzicach nabywa za życia ich dziecko, nato-
miast spadek po dziecku dziedziczy gmina. W jednej 
ze spraw, którą zajmował się Rzecznik podkreślano, 
że spadek obejmował wyłącznie mieszkanie, nabyte 
w całości wysiłkiem fi nansowym dziadków. Obecnie 
właścicielem mieszkania jest gmina. W obecnej re-
gulacji prawnej dziedziczenia ustawowego brak jest 
podstawowej symetryczności, np. o ile zstępni zmar-
łego (dzieci, wnuki) należą do pierwszego kręgu spad-
kobierców, to już nie jest możliwe dziedziczenie przez 
wstępnych (dziadków, pradziadków) po swoich wnu-
kach. Nie dziedziczy również rodzeństwo rodziców 
zmarłego, mimo iż jest możliwe dziedziczenie przez 
bratanków i siostrzeńców. W związku z powyższym 
Rzecznik zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości 
z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiocie regulacji 
dziedziczenia ustawowego, a także przekazanie infor-
macji na temat ewentualnych prac legislacyjnych.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
poinformowała, że obecne uregulowania prawne w za-
kresie dziedziczenia ustawowego istotnie ograniczają 
krąg spadkobierców. Za poszerzeniem kręgu krew-
nych spadkodawcy, zaliczanych do jego spadkobier-
ców ustawowych, o dziadków i ich zstępnych, prze-
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statutory inheritors, but also it is conducive to stron-
ger family ties and consistent with idea of the best 
possible economic use of possessions which had be-
longed to the  deceased. Th e Civil Law Codifi cation 
Committee is working on a draft  of an appropriate 
amendment to the Civil Code.

B. Defective legal regulation on real 
estates expropriation

In the opinion of the Commissioner, the regula-
tion on compulsory purchase of real estates does not 
suffi  ciently protect property rights of citizens. Where 
public investment is to be completed before conclu-
sion of compulsory purchase procedure, such proce-
dure becomes invalid, and the only solution for those 
who were actually deprived of the possibility to use 
their property is to pursue a civil law claim. During 
settlement of the very same case involving interests 
of a citizen, administrative procedure is transformed 
into civil procedure, and this practice is not accep-
table. An administrative body and a court not only 
adhere to diff erent rules, but also apply complete-
ly diff erent rules in the fi rst place. It is particularly 
unpleasant for the owner to handle a civil case on his/
her own and to bear high costs. Th e Commissioner 
requested the Minister of Justice to consider possible 
measures to strengthen legal position of a citizen in 
the compulsory purchase procedure.

According to the opinion presented by the Under-
secretary of State of the Ministry of Justice, the Act 
on real property management should be amended 
with the provisions that a public investment imple-
mented during compulsory purchase procedure did 
not prevent decision on compulsory purchase from 
being issued, as well as provisions prohibiting to re-
peal a decision on compulsory purchase in the course 
of reopened proceedings or to declare it invalid whe-
re a public investment had been completed. As for 
legalisation of the so-called actual compulsory pur-

mawiają nie tylko względy słuszności, lecz również 
przekonanie, że służyć to będzie umocnieniu więzów 
rodzinnych oraz że jest zgodne z ideą jak najlepszego 
użytku gospodarczego z majątku spadkodawcy. Ko-
misja Kodyfi kacyjna Prawa Cywilnego przygotowuje 
projekt stosownej nowelizacji Kodeksu cywilnego.

B. Wadliwa regulacja prawna dotycząca 
wywłaszczenia nieruchomości

W ocenie Rzecznika regulacja dotycząca wy-
właszczania nieruchomości w  sposób niedostatecz-
ny chroni prawa majątkowe obywateli. W sytuacjach, 
gdy inwestycja publiczna zostanie zrealizowana przed 
zakończeniem postępowania wywłaszczeniowego, 
postępowanie to staje się bezprzedmiotowe, a pod-
miotowi któremu de facto odebrano możliwość ko-
rzystania z własności, pozostają wyłącznie roszczenia 
cywilnoprawne. W trakcie załatwiania tej samej spra-
wy obywatela dochodzi do niedopuszczalnego prze-
kształcenia trybu administracyjnego na cywilny. Or-
gan administracyjny oraz sąd rozstrzygają sprawę nie 
tylko według innych reguł, ale przede wszystkim we-
dług całkowicie odmiennych przesłanek. Szczególnie 
dotkliwe dla właściciela jest obarczenie go ciężarem 
samodzielnego prowadzenia sprawy cywilnej, a także 
obowiązkiem ponoszenia znacznych w tym wypadku 
kosztów. Rzecznik zwrócił się tym razem do Mini-
stra Sprawiedliwości z prośbą o rozważenie podjęcia 
działań w kierunku wzmocnienia pozycji prawnej 
obywatela w postępowaniu wywłaszczeniowym.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawie-
dliwości przedstawił stanowisko, zgodnie z którym 
do ustawy o gospodarce nieruchomościami należa-
łoby wprowadzić stosowne rozwiązania zawierające 
zastrzeżenie, że zrealizowanie inwestycji celu publicz-
nego w toku wszczętego postępowania wywłaszcze-
niowego nie stoi na przeszkodzie wydaniu decyzji 
o wywłaszczeniu, oraz że nie jest możliwie uchylenie 
decyzji o wywłaszczeniu w wyniku wznowienia postę-
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chases, it seems justifi ed to consider introduction of 
provisions on compulsory purchase that would give 
an owner of real estate (a perpetual usufructary) the 
right to claim compulsory purchase of the real estate 
in which a public investment was implemented.

Th e Commissioner’s request was referred along 
with the opinion of the Minister of Justice to the 
competent Minister of Construction. Th e Ministry 
responded that the issue concerning introduction 
of provisions settling the legal status of a real esta-
te where a public investment was completed before 
conclusion of a compulsory purchase procedure, wo-
uld be further analysed in the context of doubts ra-
ised by the Commissioner. Th e moment appropriate 
solutions are developed, they will be presented to the 
Council of Ministers and the Sejm.

C. Acquisitive prescription of real property 
by the State

Th e Commissioner requested the Supreme Court 
to pass a resolution which would settle the matter of 
divergence in judicial decisions in the area of acquisi-
tive prescription of real property by the State in de-
fi ance of the law under exercise of public authority.

Th e doubts were raised by the question whether 
to consider it an abuse of law if, by an acquisitive pre-
scription of a real property by the State, that given 
property was taken over under an unlawful admini-
strative decision, which subsequently lost its validity. 
Th e view according to which it was impossible for the 
State to acquire real property seized in the course of 
actions carried out under exercise of public authority, 
which prevailed in the nineties of the twentieth cen-
tury, was disputed in a number of decisions issued by 
the Supreme Court. In the Commissioner’s opinion 

powania ani stwierdzenie jej nieważności, jeżeli inwe-
stycja celu publicznego została zrealizowana. W kwe-
stii legalizacji tzw. wywłaszczeń faktycznych, zasadne 
wydaje się rozważenie wprowadzenia do przepisów 
o wywłaszczeniu unormowania przyznającego właści-
cielowi nieruchomości (użytkownikowi wieczystemu) 
możliwości żądania wywłaszczenia nieruchomości, 
na której zrealizowano inwestycję celu publicznego.

Wystąpienie Rzecznika, wraz ze stanowiskiem 
Ministra Sprawiedliwości zostało przekazane zgodnie 
z właściwością do Ministra Budownictwa. W odpo-
wiedzi poinformowano, że przedstawiona w piśmie 
kwestia dotycząca wprowadzenia rozwiązań polega-
jących na regulacji stanu prawnego nieruchomości, 
w przypadku, gdy inwestycja celu publicznego zosta-
ła zrealizowana przed zakończeniem postępowania 
wywłaszczeniowego, będzie przedmiotem dalszych 
rozważań i analiz w kontekście wątpliwości przedsta-
wionych przez Rzecznika. W przypadku wypracowa-
nia odpowiednich rozwiązań zostaną one przedsta-
wione Radzie Ministrów oraz Sejmowi.

C. Zasiedzenie nieruchomości 
przez Państwo
Rzecznik wniósł do Sądu Najwyższego wniosek 

o podjęcie uchwały mającej na celu rozstrzygnięcie 
rozbieżności w orzecznictwie sądowym, co do moż-
liwości zasiedzenia przez państwo nieruchomości 
przejętych niezgodnie z prawem, w ramach sprawo-
wania władztwa publicznego.

Wątpliwości budził bowiem pogląd, czy nie jest 
nadużyciem prawa możliwość zasiedzenia przez pań-
stwo nieruchomości przejętej w wyniku bezprawnej 
decyzji administracyjnej, następnie wyeliminowanej 
z obrotu. Pogląd wyłączający możliwość zasiedzenia 
przez Państwo nieruchomości objętej we władanie 
w wyniku czynności wynikających z władztwa pu-
blicznego, dominujący w latach 90-tych XX wieku, 
został zakwestionowany w szeregu orzeczeń wyda-
nych przez Sąd Najwyższy w ostatnich latach. W oce-
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the divergences in the Supreme Court decisions were 
inconsistent with the rule of legal certainty, i.e. law 
explicitness and defi nite character which is a neces-
sary condition for a democratic state to function pro-
perly. It should be also noted that this kind of acqu-
isitive prescription makes rightful owners lose their 
real property.

Th e Supreme Court adopted a resolution which 
explained that the power to manage a real proper-
ty previously owned by private persons by the State 
Treasury, acquired under the State control, may be 
deemed to be an independent possession resulting 
in acquisitive prescription. However, the period 
of acquisitive prescription does not run where the 
owner had no possibility to assert claims for release 
of the real property.

D. Funding of the so-called archaeological 
rescue works

Th e necessary archaeological research has to be 
funded by the investor, that is usually by the owner 
or the perpetual usufructary of the real property 
within which the archaeological site is located. Th is 
person also bears an obligation to cover all the co-
sts associated with the research documentation. It is 
obvious that an investor without suffi  cient fi nancial 
assets would not be able to carry out own plans. In 
the opinion of the Commissioner, this constitutes an 
unacceptable interference in property rights, parti-
cularly in the ownership right. Th e Commissioner 
addressed a request to the Constitutional Tribunal in 
this respect.

On 8 October 2007, the Constitutional Tribu-
nal ruled that this state of aff airs was inconsistent 
with the Constitution. Such a verdict means that the 
ownership right will be better protected and the ratio 
of public interest to private interest will be better ba-
lanced. Both of these objectives are required by the 
Constitution. Th e Tribunal found that the provision 

nie Rzecznika wskazane rozbieżności w orzecznic-
twie Sądu Najwyższego sprzeciwiają się zasadzie 
pewności prawa – jego jednoznaczności i dostatecz-
nej określoności, która jest niezbędnym wymogiem 
prawidłowego funkcjonowania demokratycznego 
państwa prawnego. Ponadto należy zauważyć, że ta-
kie zasiedzenie prowadzi do utraty własności nieru-
chomości przez prawowitych właścicieli.

Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której wyjaśnił, 
że władanie cudzą nieruchomością przez Skarb Pań-
stwa, uzyskane w ramach sprawowania władztwa pu-
blicznego, może być posiadaniem samoistnym pro-
wadzącym do zasiedzenia. Zasiedzenie jednak nie 
biegło, jeżeli właściciel nie mógł skutecznie docho-
dzić wydania nieruchomości.

D. Finansowanie tzw. ratowniczych prac 
archeologicznych

Ciężar opłacenia koniecznych badań archeolo-
gicznych spoczywa na inwestorze, a więc na ogół 
na właścicielu bądź użytkowniku wieczystym nie-
ruchomości, której obszar pokrywa się z obszarem 
stanowiska archeologicznego. Na tę osobę przerzu-
cony został ponadto obowiązek pokrycia wszelkich 
kosztów związanych z udokumentowaniem przepro-
wadzonych badań. Jest rzeczą oczywistą, że inwestor 
nie dysponujący stosownymi funduszami nie będzie 
w stanie zrealizować swych planów. Według Rzecz-
nika jest to zbyt daleko idąca ingerencja w prawa 
majątkowe, zwłaszcza w prawo własności. Rzecznik 
skierował w tej sprawie wniosek do Trybunału Kon-
stytucyjnego.

Wyrokiem z dnia 8 października 2007 r. Trybunał 
Konstytucyjny uznał taki stan rzeczy za niezgodny 
z Konstytucją, dzięki czemu prawo własności bę-
dzie lepiej chronione, a proporcje interesu publicz-
nego i prywatnego będą lepiej wyważone, do czego 
zobowiązuje ustawa zasadnicza. Trybunał uznał, 
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on the necessity to carry out archaeological research 
was an indispensable element of the law system, and 
stated that this regulation helped the State carry out 
its duties in regard to the national heritage protec-
tion and access to culture. However, the participation 
of the public authority in the costs of such works re-
quired suitable solutions. In order to provide the le-
gislator with time necessary to prepare the required 
amendment and to avoid a loophole in the law, the 
Tribunal decided to postpone invalidation of the qu-
estioned provision by 18 months.

E. Construction of the Augustów bypass 
through the Rospuda valley 

Continuing the actions taken in 2006, the Com-
missioner appealed to the Local (Voivodeship) Ad-
ministrative Court in Warsaw against the decision of 
the Minister of Environment of 2 February 2007 on 
environmental conditions of the permit to carry out 
a project consisting in construction of Augustów by-
pass.

Th e Minister of Environment had not examined 
suffi  ciently alternative variants of the bypass route. 

Th e Commissioner requested to overrule the de-
cision appealed against and to postpone execution of 
the decision until the complaint was examined. On 
10 December 2007, the Local (Voivodeship) Admini-
strative Court overruled the decision of the Minister 
of Environment.

że przepis stanowiący o potrzebie przeprowadzania 
badań archeologicznych jest niezbędnym elemen-
tem porządku prawnego i służy realizacji obowiązku 
Państwa w zakresie ochrony dziedzictwa narodo-
wego i dostępu do dóbr kultury. Jednakże kwestia 
współuczestnictwa władzy publicznej w kosztach 
prowadzonych w tym zakresie prac wymaga stosow-
nych rozwiązań. Aby pozostawić ustawodawcy czas 
na przygotowanie koniecznej nowelizacji, a jedno-
cześnie zapobiec powstaniu luki w prawie, Trybunał 
postanowił odroczyć utratę mocy obowiązującej za-
skarżonego przepisu o 18 miesięcy.

E. Budowa obwodnicy Augustowa 
przez dolinę Rospudy

Kontynuując działania podjęte w 2006 r., Rzecz-
nik zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w Warszawie decyzję Ministra Środowiska 
z dnia 2 lutego 2007 r. o środowiskowych uwarunko-
waniach zgody na realizację przedsięwzięcia polega-
jącego na budowie obwodnicy Augustowa.

Minister Środowiska wydając decyzję, w sposób 
niedostateczny rozważył alternatywne warianty prze-
biegu obwodnicy.

Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji 
oraz wstrzymanie jej wykonania do czasu rozpatrze-
nia skargi. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił 
10 grudnia 2007 r. decyzję Ministra Środowiska.
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A. Inconsistency of regulations concerning 
protection of tenants’ rights

On 1 January 2007, the extensively amended Act on 
protection of tenants’ rights entered into force, which 
was intended to implement Constitutional Tribunal 
guidelines. Since 2001, when the Act on protection of 
tenants’ rights entered into force, its regulations have 
been challenged several times in the judgments of the 
Constitutional Tribunal issued in the cases fi led on 
the application, i.a. of the Commissioner for Civil Ri-
ghts Protection. Th e Constitutional Tribunal challen-
ged in the fi rst place the rent increase limits imposed 
on the landlords and lack of mechanisms that would 
allow the tenant to ask the court to assess legitimacy 
of such increase. Unfortunately, not all the issues that 
needed to be regulated or revised (for the Tribunal 
questioned the current solutions), were addressed by 
the legislator. Th e Commissioner noted this fact alre-
ady in January 2007 when he addressed the Minister 
of Infrastructure in this matter. Th e Commissioner 
was informed that it was impossible to address all 
the issues needing comprehensive regulation in the 
current amendments, but at the same time, he was 
assured that the complex regulation of the rights of 
landlords and tenants was under way and should be 
completed by the end of 2007. Unfortunately, the 
declarations have not been realized so far. Consistent 
and comprehensive regulation of the discussed issu-
es is still not in place. Th e Commissioner continues 
monitoring of the work progress as regards complex 
regulation of the issues concerning protection of te-
nants’ rights.

B. Privatisation of the housing cooperatives

In July 2007, the amendment to the Act on ho-
using cooperatives entered into force. Th ough ju-
stifi ed and deserving approval, the assumptions of 

A. Niespójność regulacji dotyczących ochrony 
praw lokatorów

Z dniem 1 stycznia 2007 r. weszła w życie obszerna 
zmiana do ustawy o  ochronie praw lokatorów, której 
celem było przede wszystim zrealizowanie wytycz-
nych Trybunału Konstytucyjnego. Od wejścia w życie 
ustawy o ochronie praw lokatorów w 2001 r. jej prze-
pisy były kilkakrotnie zakwestionowane w  wyrokach 
Trybunału Konstytucyjnego, wydanych w sprawach 
m.in. z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich. Try-
bunał Konstytucyjny zakwestionował przede wszyst-
kim zawarte w ustawie ograniczenia wynajmującego 
w możliwości podnoszenia czynszu najmu oraz brak 
realnych mechanizmów umożliwiających poddanie 
przez lokatora ocenie sądu zasadności podwyższe-
nia czynszu. Niestety nie wszystkie kwestie wyma-
gające uregulowania, bądź ponownego uregulowa-
nia (z  powodu zakwestionowania przez Trybunał 
dotychczasowych rozwiązań) zostały uwzględnione, 
przez ustawodawcę na co Rzecznik zwrócił uwagę, 
kierując już w styczniu 2007 roku wystąpienie do Mi-
nistra Budownictwa. Rzecznik uzyskał informację, że 
dotychczasowe nowelizacje nie mogły uwzględniać 
wszystkich kwestii wymagających kompleksowego 
uregulowania, jednakże zapewniono o trwających 
pracach nad kompleksową regulacją całości zagad-
nień związanych z prawami właścicieli mieszkań i 
lokatorów, które powinny zakończyć się do końca 
2007 r. Niestety, te zapowiedzi dotąd nie zostały zre-
alizowane. Nadal brak jest spójnego i całościowego 
uregulowania omawianej problematyki. W  dalszym 
ciągu Rzecznik monitoruje stan prac nad komplekso-
wą regulacją problematyki ochrony praw lokatorów.

B. Realizacja przekształceń własnościowych 
w spółdzielniach mieszkaniowych
W lipcu 2007 r. weszła w życie znacząca noweliza-

cja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Założe-
nia tej ustawy, skądinąd słuszne i zasługujące na apro-
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the Act, were, however, implemented in a manner 
violating the principles of correct legislation. Th is 
resulted in antagonisms between members of the co-
operatives, problems with practical implementation 
of new provisions and widely spread criticism of the 
new regulations. Th e key objective of the amendment 
was to introduce very favourable fi nancial conditions 
(unlike the ones secured by the previous version of 
the Act) and fi xed deadlines for settling members’ 
claims in this respect, and to provide penal sanction 
for exceeded deadlines, so that the members of the 
cooperatives could easily obtain property right for 
fl ats they lived in.

C. Changes in the organisation 
of housing cooperatives

Th e Act of July 2007 imposed very restrictive limits 
to freedom of developing organisational structure of 
the cooperatives. Strict requirements were established 
for the members of the Supervisory Board. Th e Act 
abolished the representative system of indirect de-
mocracy and introduced a rule of direct democracy, 
regardless of the number of cooperative members. As 
early as in 2007 the Commissioner addressed a num-
ber of requests to the Minister of Infrastructure and 
the Minister of Justice, and fi led an application to the 
Constitutional Tribunal, in which he challenged some 
provisions of the Act. Th e reasons behind the requests 
and the application consisted in restrictive regulations 
of the Act, impenetrable provisions, diffi  culties with 
interpretation of specifi c Act requirements.

D. Flats for members 
of the armed forces

In 2007, the Commissioner was still faced with the 
tasks concerning fl ats for the members of the armed 
forces. Th e Commissioner for may years has been en-
gaged in correspondence with successive Ministers of 

batę, zostały wdrożone w sposób naruszający zasady 
poprawnej legislacji. Efektem tego jest zantagonizo-
wanie środowiska spółdzielców, problemy ze stoso-
waniem nowych przepisów w praktyce i powszechna 
krytyka nowych uregulowań. Głównym celem nowe-
lizacji było przyznanie członkom spółdzielnia bardzo 
daleko idących ułatwień w możliwości uzyskania pra-
wa własności do zajmowanych mieszkań – poprzez 
wprowadzenie bardzo korzystnych warunków fi nan-
sowych (odmiennie niż dotychczas), wprowadzenie 
sztywnych terminów realizacji roszczeń członków w 
tym zakresie i obwarowanie sankcją karną przekro-
czenia tych terminów.

C. Zmiany w organizacji 
spółdzielni mieszkaniowych

Wejście w życie w lipcu 2007 r. ustawy wprowa-
dziło bardzo restrykcyjne ograniczenia w zakresie 
swobody kształtowania struktury organizacyjnej 
spółdzielni. Ustanowiono sztywne wymogi, które 
spełniać musi członek rady nadzorczej. Zlikwido-
wano przedstawicielski system demokracji pośred-
niej, wprowadzając zasadę bezpośredniej demokracji 
niezależnie od tego jak liczna jest spółdzielnia. Re-
strykcyjne uregulowania zawarte w ustawie, jej nie-
czytelność, trudności z wykładaniem poszczególnych 
norm były przyczną skierowania przez Rzecznika już 
w 2007 r. kilku wystąpień do Ministra Budownictwa i 
Ministra Sprawiedliwości oraz wniosku do Trybuna-
łu Konstytucyjnego, w którym Rzecznik zakwestio-
nował kilka uregulowań tej ustawy.

D. Mieszkania dla funkcjonariuszy 
służb mundurowych

W 2007 r. Rzecznik nadal podejmował działania 
dotyczące problematyki mieszkań dla funkcjonariu-
szy służb mundurowych. Rzecznik od lat prowadzi 
korespondencję z kolejnymi Ministrami Sprawiedli-
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Justice, which concerned the unconstitutional (form-
like) authorisations provided for by the Act on the 
Prison Service and implementing regulations to the 
Act that are against the Constitution. Th e Commis-
sioner did not fi le any application to the Constitutio-
nal Tribunal yet only because he was constantly reas-
sured that a complex regulation of the issues concer-
ning the fl ats for the Prison Services was under way. 
In his requests, the Commissioner also many times 
addressed the problems of practical application of the 
ambiguous and too vague provisions laid down in the 
Act on Police (eviction procedure) or the Act on Ac-
commodation for Armed Forces (e.g. the payment of 
apartment benefi t).

E. Rental of former company-owned fl ats

Th e situation of tenants of former company-ow-
ned fl ats which were taken over by the third parties 
before 7 February 2001 on the privatisation basis, i.e. 
before the date of entry into force of the Act establi-
shing rules for selling fl ats which were state-owned 
enterprises, has not been regulated yet. Th e diffi  cult 
situation of this group of tenants is caused by lack of 
legal regulations regarding the issue of the so-called 
company-owned fl ats in the 90s. Th e diffi  culty of the 
situation is manifested in the lack of certainty as re-
gards the stability of the rental and lack of opportu-
nities to purchase the rented fl ats at a price adjusted 
to the current fi nancial possibilities of the tenants. In 
the Commissioner’s opinion, purchase of the former 
company-owned buildings by municipalities (gmi-
ny) can solve the problem (such initiatives have al-
ready been taken by municipalities). Hence, there is 
a need to set up statutory mechanisms, which would 
assist municipalities in their actions aiming at pur-
chasing former company-owned buildings from pri-
vate owners. Th erefore, since 2005 the Commissioner 
has been addressing requests to the successive Prime 
Ministers, in which he emphasizes the current situ-

wości dotyczącą niekonstytucyjnych (blankietowych) 
upoważnień zawartych w ustawie o Służbie Więzien-
nej oraz niezgodnych z Konstytucją rozporządzeń 
wykonawczych do tej ustawy. Tylko z uwagi na ciągłe 
zapewnienia o przygotowywanej, nowej, komplekso-
wej regulacji spraw mieszkaniowych funkcjonariuszy 
Służby Więziennej, Rzecznik nie skierował dotąd 
wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w tej spra-
wie. W swoich wystąpieniach Rzecznik kilkakrot-
nie sygnalizował także problemy ze stosowaniem w 
praktyce niejednoznacznych, zbyt ogólnych przepi-
sów ustawy o Policji (tryb wykwaterowania z miesz-
kania), czy ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych 
(np. sprawa wypłaty odprawy mieszkaniowej).

E. Najem byłych mieszkań zakładowych

Nadal nieuregulowana pozostaje sytuacja najem-
ców byłych mieszkań zakładowych sprywatyzowa-
nych na rzecz osób trzecich przed dniem 7 lutego 
2001 r., a więc przed dniem wejścia w życie ustawy 
określającej zasady sprzedaży mieszkań stanowiących 
własność przedsiębiorstw państwowych. Trudna sy-
tuacja tej grupy najemców, przejawiająca się przede 
wszystkim brakiem poczucia trwałości stosunku naj-
mu oraz brakiem możliwości nabycia zajmowanych 
mieszkań za cenę dostosowaną do obecnych możli-
wości fi nansowych najemców spowodowana jest za-
niechaniem ustawowego uregulowania sprawy tzw. 
mieszkań zakładowych w latach 90-tych. Rozwiąza-
niem tego problemu może być, w ocenie Rzecznika, 
wykup byłych budynków zakładowych przez gminy 
(takie inicjatywy ze strony gmin już się pojawiły). 
Dlatego zachodzi potrzeba stworzenia ustawowych 
mechanizmów wspierających działania gmin zmie-
rzające do wykupu od prywatnych właścicieli byłych 
budynków zakładowych. W związku z tym, Rzecznik 
sukcesywnie od 2005 r. kieruje wystąpienia do kolej-
nych premierów wskazujące na obecną sytuację tej 
grupy najemców i na konieczność uregulowania tych 
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kwestii. Niestety, pomimo obietnicy uregulowania 
sprawy w stosownej ustawie, jak dotąd brak konkret-
nych efektów.

F. Procedura administracyjna

Kilkakrotnie kwestie dotyczące procedury przed 
sądami administracyjnymi były przedmiotem pytań 
prawnych rozstrzyganych przez Sąd Najwyższy oraz 
Naczelny Sąd Administracyjny. Wydane z inicjaty-
wy Rzecznika orzeczenia tych Sądów przyczyniły się 
do zapewnienia jednolitości orzecznictwa sądowego. 
Najistotniejszym przykładem jest rozstrzygnięcie, 
na wniosek Rzecznika, iż w sprawach orzeczeń Fun-
dacji „Polsko – Niemieckie Pojednanie” odmawiają-
cych przyznania świadczenia pieniężnego, dopusz-
czalna jest droga sądowa – przed sądem powszech-
nym. Sprawa ta od wielu lat była przyczyną nega-
tywnego sporu kompetencyjnego pomiędzy Sądem 
Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. 
Skutkiem tego sporu był całkowity brak możliwości 
poddania przez obywateli kontroli sądowej orzeczeń 
Fundacji.

ation of this group of tenants and the need to regula-
te the issues. Unfortunately, despite the promise that 
the issue shall be regulated in a relevant Act, there has 
been no specifi c eff ect so far.

F. Administrative process

On many occasions the issues concerning the 
administrative courts procedure were the subject of 
legal inquiries which were adjudicated in the Supre-
me Court and the Higher Administrative Court. Th e 
judgments pronounced by the Courts, following the 
initiative of the Commissioner, contributed to the 
uniformity of judicial decisions. Th e most important 
example here is the decision concerning the Polish-
German Reconciliation Foundation according to 
which, if the Foundation delivers a judgment which 
denies granting fi nancial benefi ts, the case can be ta-
ken before an ordinary court. Th e issue has been the 
cause of a confl ict between the competences of the 
Supreme Court and the Higher Administrative Court 
for many years now. Th e confl ict aff ected the citizens 
who had no opportunity to make a legal assessment 
of the judgments passed by the Foundation.
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A. Avoiding double taxation

Th e Commissioner requested the Minister of Fi-
nance to present his position on the matter in qu-
estion, and to inform whether it is planned to intro-
duce an amendment to the Act that would allow the 
taxpayers subject to fl at-rate taxation or linear tax, to 
use the tax allowance provided for in Article 27f of 
the Act.

Th e Secretary of State in the Ministry of Finance 
informed that in the Minister’s opinion exclusion of 
the possibility to deduct tax allowance from the 19% 
rate based tax, or form the fl at-rate registered reve-
nues and or fi xed amount does not violate the Con-
stitution.

While selecting the method of taxation imposed 
on income (revenues) from economic activities, the 
taxpayers should be aware both of the benefi ts and 
restrictions coming from such a choice.

Another issue, is the amount of child tax credit, 
which was changed during the tax year, aft er the al-
lowance have already entered into force. Th e chan-
ge was made on the initiative of a group of deputies 
and not on the initiative of the government. Th e fact 
none the less remains that the change in the amount 
of child tax credit took eff ect as a result of an Act pre-
sented within the limits of the constitutional powers 
of the legislator that enable him to grant allowances.

At the same time, the Commissioner was assured 
that the proposal to extend the child tax credit would 
be thoroughly analysed.

Th e Commissioner requested the Minister of 
Finance to take a position on the following issues: 
whether the Polish-German agreement on avoiding 
double taxation shall apply to the 2005 income, and 
whether the Polish-Swedish convention shall apply to 
the 2006 income.

With reference to Polish-German agreement on 
avoiding double taxation, the Undersecretary of State 
in the Ministry of Finance answered that its provi-

A. Unikanie podwójnego opodatkowania

Rzecznik zwrócił się do Ministra Finansów 
o przedstawienie stanowiska w sprawie oraz poinfor-
mowanie, czy planowana jest zmian ustawy umożli-
wiająca podatnikom opodatkowanym w zryczałto-
wanej formie lub stawką liniową skorzystanie z ulgi 
przewidzianej w art. 27f ustawy.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów poin-
formował, że wyłączenie możliwości odliczenia ulgi 
od podatku obliczonego według 19% stawki podatku 
oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 
i karty podatkowej nie narusza zdaniem Minister-
stwa norm konstytucyjnych.

Dokonując wyboru sposobu opodatkowania do-
chodów (przychodów) z działalności gospodarczej, 
podatnicy powinni być świadomi nie tylko korzyści 
płynących z takiego wyboru, lecz także ograniczeń 
z nim związanych.

Inną kwestią jest wysokość ulgi z tytułu wychowy-
wania dzieci zmieniona w trakcie roku podatkowego 
po wejściu w życie tej ulgi. Zmiana ta nie nastąpiła z ini-
cjatywy rządu, lecz grupy posłów. Nie zmienia to jednak 
faktu, że zmiana wysokości ulgi z tytułu wychowywania 
dzieci nastąpiła w drodze ustawy w ramach konstytu-
cyjnych uprawnień ustawodawcy do przyznawania ulg.

Jednocześnie w odpowiedzi zapewniono Rzeczni-
ka, że propozycja rozszerzenia ulgi z tytułu wycho-
wywania dzieci zostanie poddana dogłębnej analizie.

Rzecznik zwrócił się do Ministra Finansów o za-
jęcie stanowiska w sprawach: czy umowa o unikaniu 
podwójnego opodatkowania polsko-niemiecka bę-
dzie miała zastosowanie do dochodów za 2005 r. oraz 
czy analogicznie konwencja polsko-szwedzka stoso-
wała się będzie do dochodów za 2006 r.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów od-
nosząc się do możliwości stosowania umowy o unika-
niu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polskę 
z Republiką Federalną Niemiec stwierdził, że jej posta-
nowienia powinny być stosowane do dochodów osią-
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sions should apply since 1 January 2005; whereas the 
provisions of the Polish – Swedish convention on avo-
iding double taxation signed on 19 November 2004 
in Stockholm should apply since 1 January 2006.

B. Taxation of alimony and child tax credit

Th e Commissioner requested an opinion of the 
Minister of Finance on the following issue: whether 
the general rules of taxation applied to alimonies set 
by judicial conciliation settlement, or whether exclu-
ding the benefi ts intended to meet the family needs 
from the Act on income tax payable by natural per-
sons is justifi ed only in the case of benefi ts coming 
from a joint property.

Another issue taken up by the Commissioner is 
lack of possibility to benefi t from the child tax cre-
dit by taxpayers who use fl at-rate taxation or a linear 
tax rate. Th e Commissioner requested the Minister 
of Finance to present his opinion on the matter in 
question, and to inform whether it was planned to 
introduce an amendment to the Act that would allow 
the fl at rate or linear taxpayers to benefi t from the 
tax allowance; he was informed that exclusion of the 
possibility to deduct tax allowance from the 19% rate 
based tax, or from the fl at-rate registered revenues or 
fi xed amount tax does not violate the Constitution.

C. Transfer of 1% of tax with 
benefi ciary identifi cation

Th e changed rules of transfer for an amount 
not exceeding 1% of the owned tax to non-profi t-
organisations limited the possibility of disabled pe-
ople to obtain income which they used for treatment 
and rehabilitation. Th e change led to a situation in 
which the 1% payments would be paid into the gene-

gniętych od dnia 1 stycznia 2005 r., zaś postanowienia 
Konwencji zawartej pomiędzy Rządem RP a Rządem 
Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego 
opodatkowania podpisanej w Sztokholmie w dniu 19 li-
stopada 2004 r., powinny być stosowane w odniesieniu 
do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2006 r.

B. Opodatkowanie alimentów i kwestia 
ulg z tytułu wychowywania dzieci
Rzecznik zwrócił się do Ministra Finansów o za-

jęcie stanowiska, czy ogólne zasady opodatkowania 
stosuje się do alimentów ustalonych w ugodzie sądo-
wej, bądź czy wyłączenie spod działania ustawy o po-
datku dochodowym od osób fi zycznych świadczeń 
na zaspokojenie potrzeb rodziny jest uzasadnione 
jedynie w przypadku, gdy świadczenia te pochodzą 
z majątku wspólnego.

Kolejną sprawą podjętą przez Rzecznika jest brak 
możliwości korzystania z ulgi z tytułu wychowywania 
dzieci przez podatników korzystających ze zryczałto-
wanych form opodatkowania oraz z opodatkowania 
stawką liniową. Rzecznik zwrócił się do Ministra Fi-
nansów o przedstawienie stanowiska w sprawie oraz 
poinformowanie, czy planowana jest zmiana ustawy 
umożliwiająca podatnikom opodatkowanym w zry-
czałtowanej formie lub stawką liniową skorzystanie 
z ulgi podatkowej – otrzymując informację, że wy-
łączenie możliwości odliczenia ulgi od podatku ob-
liczonego według 19% stawki podatku oraz ryczałtu 
od przychodów ewidencjonowanych i karty podat-
kowej nie narusza norm konstytucyjnych.

C. Przekazywanie 1% podatku 
ze wskazaniem benefi cjenta
Ustawodawca dokonując zmiany zasad przekazy-

wania przez podatników kwoty nieprzekraczającej 
1% należnego podatku na rzecz organizacji pożyt-
ku publicznego, ograniczył możliwość uzyskiwania 
z tego źródła przez osoby niepełnosprawne środ-
ków pieniężnych na leczenie i rehabilitację. Zmiana 
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ral foundation account without identifying the pay-
ment benefi ciary, and then decision how to distribute 
the funds would be made. Th e Commissioner requ-
ested the Minister of Finance to take a position on 
this issue.

Th e answer emphasized that the responsibility for 
distribution of funds transferred by the tax authori-
ty is exclusive borne by the non-profi t-organisations, 
and the funds should be distributed in accordance 
with the core focus of the activities of the organization 
established in its statute and relevant regulations.

D. Tax on compensation for mining damages

Th e Commissioner took up the case of exemption 
from income tax compensations, payable on the ba-
sis of the Act on geological prospecting and mining 
law. According to the Act on income tax payable by 
natural persons, the compensations received owners 
of immovable properties, on the basis of the law on 
geological prospecting and mining law, are tax-free. 
In such cases, entities other than the owner (e.g. cro-
ft ers), who were paid the compensation following an 
identical event from the same mining company have 
to pay tax on the received compensation. Th us, the 
Commissioner requested the Minister of Finance to 
take a position on the following issue. In response it 
was informed that the legislator was entitled to assu-
me that the real property right threatened with the 
activity of a mining company was the factor diff e-
rentiating two entities subject to legal standards laid 
down in the Act on income tax payable by natural 
persons.

E. Tax on capital gains arising 
from the sale of a property

For over six years now there has been a dispute 
between the Tax Offi  ce, the Ministry of Finance and 

przepisów spowodowała, że wpłaty 1% podatku będą 
kierowane na ogólne konto fundacji bez możliwo-
ści wskazania benefi cjenta, które będą decydowały, 
jak rozdzielić uzyskane środki. Rzecznik zwrócił się 
do Ministra Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska 
w tej sprawie.

W odpowiedzi podkreślono, że rozdysponowanie 
środków przekazanych przez organ podatkowy pozo-
staje w wyłącznej gestii organizacji pożytku publicz-
nego i powinno odbywać się w zgodzie z przedmio-
tem działalności organizacji określonym w statucie 
oraz z przepisami prawa.

D. Opodatkowanie odszkodowań za szkody 
górnicze

Rzecznik podjął sprawę zwolnienia od podat-
ku dochodowego od osób fi zycznych odszkodowań 
otrzymanych na podstawie ustawy – Prawo geolo-
giczne i górnicze. Zgodnie z ustawą o podatku do-
chodowym od osób fi zycznych wolne od podatku 
dochodowego są odszkodowania otrzymane przez 
właściciela nieruchomości na podstawie przepisów 
prawa geologicznego i górniczego. W tej sytuacji 
podmioty inne niż właściciel (np. dzierżawcy), które 
otrzymały odszkodowanie w związku z identycznym 
zdarzeniem, od tego samego zakładu górniczego, 
są zobowiązane do zapłacenia podatku od uzyskane-
go odszkodowania. Rzecznik zwrócił się do Ministra 
Finansów o zajęcie stanowiska w tej sprawie. W od-
powiedzi wskazano, że ustawodawca miał prawo 
przyjąć za cechę różnicującą podmioty normy praw-
nej, określonej w ustawie o podatku dochodowym 
od osób fi zycznych, prawo własności nieruchomości 
zagrożonej ruchem zakładu górniczego.

E. Opodatkowanie przychodu z odpłatnego 
zbycia nieruchomości
Od ponad sześciu lat toczy się spór między urzę-

dami skarbowymi i  Ministerstwem Finansów a gru-
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a group of employees from the Bank Handlowy S.A., 
on the taxation on revenues obtained by the em-
ployees who purchased BH S.A. shares in a form of 
the so-called employee tranche, because, at the be-
ginning, the administrative authorities assured that 
the shares sold in such a manner would be tax-free. 
While examining the complaints of the BH S.A. em-
ployees, the Commissioner expressed an opinion that 
the Bank employees (ex-employees) were mislead by 
the state authorities and should not be subject to any 
consequences in the form of fees or charges for de-
fault interest for the unpaid tax. In response to one of 
several Commissioner’s requests, the Minister of Fi-
nance informed that a letter presenting the view that 
the taxpayers should not be burdened with default 
interest charges was addressed to the Tax Chambers 
already on 16 May 2002. Th e Commissioner turned 
to the Minister of Finance and to the Minister of the 
Treasury for opinion and the answer was that, cur-
rently there were several cases before ordinary co-
urts, which concerned the payment of compensation 
in connection to actions undertaken by people who 
paid the income tax on capital gains arising from the 
sale of share along with interest rate. On the other 
hand, the Minister of the Treasury found the posi-
tion of the Commissioner justifi able, and assured 
that consultations with the President of the General 
Treasury Prosecutor’s Offi  ce would be held, and that 
an analysis of the possibilities to achieve an amicable 
settlement in the both ongoing and future cases of 
the so-called Bank Handlowy S.A. employees’ actions 
would be carried out.

F. Tax on preparation of the judicial 
expert reports

As regards issues concerning the value added tax 
(VAT), the court experts, who were commissioned by 
the Court, turned to the Commissioner because in 
accordance with the binding law they could not claim 
payment of valued added tax included in the service 

pą pracowników Banku Handlowego SA o  opodat-
kowanie przychodów uzyskanych przez tych pracow-
ników, którzy nabyli akcje BH SA w tzw. transzy pra-
cowniczej, przy pierwotnym zapewnieniu ze strony 
organów urzędowych o nieopodatkowaniu w sytuacji 
sprzedaży akcji. Rozpatrując skargi pracowników BH 
SA, Rzecznik zajął stanowisko, iż pracownicy (byli 
pracownicy) Banku wprowadzeni w błąd przez or-
gany państwa nie powinni w sytuacji nieopłacenia 
podatku ponosić konsekwencji w postaci kar i ob-
ciążeń z tytułu odsetek za zwłokę. W odpowiedzi 
na jedno z wielu wystąpień Rzecznika w tej sprawie, 
Minister Finansów poinformował, że pismo prezen-
tujące pogląd o nieobciążaniu podatników odsetka-
mi za zwłokę zostało przekazane izbom skarbowym 
już w dniu 16 maja 2002 r. W tej sytuacji Rzecznik 
zwrócił się do Ministra Finansów oraz do Ministra 
Skarbu Państwa – otrzymując odpowiedź, że obecnie 
przed sądami powszechnymi toczą się sprawy o za-
płatę odszkodowania z powództwa osób, które zapła-
ciły podatek od dochodu uzyskanego ze sprzedaży 
akcji wraz z odsetkami. Natomiast Minister Skarbu 
Państwa, uznając zasadność stanowiska Rzecznika 
zapewnił, że zostaną przeprowadzone konsultacje 
z Prezesem Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, 
jak również analiza możliwości przyjęcia polubownej 
drogi w toczących się i przyszłych sprawach tzw. akcji 
pracowniczych Banku Handlowego SA

F. Opodatkowanie za sporządzenie 
ekspertyz sądowych
W sprawach dotyczących podatku od towarów 

i usług (VAT) do Rzecznika zwracali się biegli sądo-
wi wykonujący czynności na zlecenie sądu, którzy 
w oparciu o obowiązujące przepisy nie mogą docho-
dzić od organów procesowych zapłaty w cenie wyko-
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price by the court authorities. Th e problem of refusal 
to include VAT in the expertise price is also faced by 
the institution experts who are qualifi ed as entities 
independently carrying out any economic activity 
according to the Act on the value added tax.

Th e Commissioner requested the Minister of Ju-
stice to take position on the issue. In answer was that 
remuneration paid to experts hired by the court, or 
other court authorities, should not be subject to the 
value added tax, because the relationship between 
the expert and the court authority is subject to public 
law.

G. Tax on sale of parking lots

Th e Commissioner also received complaints, 
which concerned diversifi cation of law and tax quali-
fi cations by tax authorities as regards the sale of par-
king lots in the residential building garages.

Th e Commissioner requested the Minister of Fi-
nance to take measures which would ensure appli-
cation of equal VAT rate to the sale of parking pla-
ces along with a fl at; the Commissioner received an 
answer that in accordance with the provisions of the 
Act on value added tax, within the period up to the 
31 December 2007 the rate of the value added tax 
decreased to 7%, was applied to residential buildings 
or parts of residential buildings with the exception of 
business premises.

H. Disclosure of fi scal secrecy

Th e regulations of the Tax Code and the tax in-
vestigation services authorised the tax and customs 
authorities to disclose information covered by fi scal 
secrecy to a much wider extent than before. Such in-
formation may be disclosed aft er a written approval 

nanej usługi stawki podatku od towarów i usług. Pro-
blem odmowy zapłaty w cenie wykonanej ekspertyzy 
VAT-u dotyczy również biegłych instytucjonalnych, 
którzy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od to-
warów i usług są kwalifi kowani do podmiotów wyko-
nujących samodzielnie działalność gospodarczą.

Rzecznik zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości 
o zajęcie stanowiska w sprawie. W odpowiedzi stwier-
dzono, że wynagrodzenie biegłych wykonujących 
czynności na zlecenie sądu bądź innych organów 
procesowych nie powinno być obciążone podatkiem 
od towarów i usług, ze względu na to, iż stosunek 
łączący biegłego i organ procesowy jest stosunkiem 
o charakterze publicznoprawnym.

G. Opodatkowanie sprzedaży miejsc parkingowych

Do Rzecznika napływały również skargi w sprawie 
dokonywanej przez organy skarbowe zróżnicowanej 
kwalifi kacji prawnopodatkowej sprzedaży miejsc 
postojowych znajdujących się w garażu budynków 
mieszkalnych.

Rzecznik zwrócił się do Ministrów Finansów 
o podjęcie działań, które zapewnią jednolite sto-
sowanie stawki podatku VAT przy opodatkowaniu 
sprzedaży miejsca postojowego wraz z mieszkaniem 
– otrzymując odpowiedź, że na podstawie przepi-
sów ustawy o podatku od towarów i usług w okresie 
do 31 grudnia 2007 r. obniżoną do 7% stawkę po-
datku od towarów i usług stosuje się w odniesieniu 
do obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich 
części z wyłączeniem lokali użytkowych.

H. Ujawnianie tajemnicy skarbowej

Przepisy Ordynacji podatkowej oraz ustawy o kon-
troli skarbowej nadały organom skarbowym i celnym 
uprawnienia polegające na możliwości ujawniania, 
w znacznie szerszym niż dotychczas zakresie, infor-
macji stanowiących tajemnicę skarbową. Ujawnienie 
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is issued by the Minister responsible for public fi nan-
ces, or by the General Inspector of Tax Investigation, 
if they consider the request justifi able. Permission to 
disclose the fi scal secret can be given only for overri-
ding reasons of public interest, or when it is necessa-
ry to carry out tax investigation or tax treatment, or 
if disclosure of the information confi rms the citizens’ 
right to reliable information concerning the activities 
undertaken by tax authorities and public life trans-
parency. In his request addressed to the Minister of 
Finance the Commissioner expressed a concern that 
the questioned provisions can be misused.

Th e Undersecretary of State of the Ministry of Fi-
nance informed the Commissioner that the regula-
tions that allowed to disclose fi scal secret data were 
intended to allow notifying information collected 
during investigation or treatment to the supreme and 
central government administrative authorities.

I. Fiscal stamps

On 27 December 2006, the Ministry of Finance 
made an announcement that fi scal stamps will be 
eliminated, informing, among others, about the po-
ssibility of returning unsold fi scal stamps, however 
only by entities running retail points of sale of fi scal 
stamps and only for a short period of time. Very short 
vacatio legis (the Act was published on 8 December 
2006) in a situation where the amendments introdu-
ced are of great social importance, provides grounds 
for questioning the constitutionality of this solution.

As regards this issue, the Commissioner requested 
the Minister of Finance to consider a change of the 
fi nance department’s position concerning the reim-
bursement of the “price” for the unused fi scal stamps. 
Due to the circumstances in which the new stamp 
duty regulations were introduced, the position held 

takich informacji może nastąpić po uzyskaniu pisem-
nej zgody ministra właściwego do spraw fi nansów 
publicznych lub Generalnego Inspektora Kontroli 
Skarbowej, w przypadku gdy uznają, iż wniosek w tej 
sprawie jest uzasadniony. Wyrażenie zgody na ujaw-
nienie tajemnicy skarbowej może nastąpić wyłącznie 
ze względu na ważny interes publiczny oraz, gdy jest 
to konieczne dla osiągnięcia celów kontroli podatko-
wej lub postępowania podatkowego lub jeżeli ujaw-
nienie tych informacji urzeczywistni prawo obywateli 
do ich rzetelnego informowania o działaniach organów 
podatkowych i jawności życia publicznego. W wystą-
pieniu do Ministra Finansów Rzecznik wyraził obawę, 
że kwestionowane przepisy mogą być nadużywane.

W odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Minister-
stwie Finansów poinformował, że wprowadzenie 
regulacji pozwalających na ujawnienie danych będą-
cych tajemnicą skarbową miało na celu umożliwie-
nie przekazywania informacji uzyskanych w wyniku 
kontroli lub postępowania naczelnym i centralnym 
organom administracji rządowej.

I. Znaki opłaty skarbowej

W dniu 27 grudnia 2006 r. Ministerstwo Finan-
sów wydało komunikat w sprawie likwidacji zna-
ków opłaty skarbowej, w którym poinformowało m.
in. o możliwości zwrotu nie sprzedanych znaków 
opłaty skarbowej, jednak tylko przez podmioty pro-
wadzące punkty sprzedaży detalicznej tych znaków 
i to w krótkim czasie. Bardzo krótkie vacatio legis 
(ustawa została opublikowana 8 grudnia 2006 r.) 
w sytuacji, gdy wprowadzone zmiany mają duże zna-
czenie społeczne, daje podstawę do kwestionowania 
konstytucyjności takiego rozwiązania.

Rzecznik zwrócił się w tej sprawie do Ministra 
Finansów o rozważenie możliwości zmiany stanowi-
ska resortu fi nansów dotyczącego zwrotu „ceny” nie-
wykorzystanych znaków opłaty skarbowej. Z uwagi 
na okoliczności wprowadzenia nowych uregulowań 
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to date by the Ministry may result in citizens having 
less trust in state authorities. In reply, the Commis-
sioner was informed that regulations on stamp duty 
did not provide for return of purchased and unused 
fi scal stamps due to the fact that stamp duty income 
constituted a municipial (gmina) income. Bearing in 
mind the fact, however, that fi scal stamps purchased 
and unused until the end of 2006 are still in posses-
sion of various entities, legislative work to amend the 
Act on stamp duty has been undertaken, in order to 
allow the payment of stamp duty by means of fi scal 
stamps still in use.

J. Purchase of wood

Restrictions in the purchase of wood for a speci-
fi ed group of entrepreneurs. It appears from the in-
formation received by the Commissioner that due 
to the Act of Forest and Wood Board No 29/2007 of 
15 October 2007, buyers who do not have a purcha-
se history and buyers who are planning an increase 
in purchase as compared to history specifi ed in the 
resolution of the Forest and Wood Board, cannot 
participate in tender proceedings for the purchase of 
wood, organised by individual forest district offi  ces, 
and the purchase of this raw material is possible only 
via the Internet where prices are less favourable. Th e 
Commissioner requested the Director General of the 
State Forests to present his position on this issue.

Director General of the State Forests stated that all 
the fi rms submitting an off er at the Forest and Wood 
Portal were evaluated on the same principles. As part 
of the evaluation, one of the factors was the number 
of years of cooperation with the State Forests, howe-
ver this factor was of little signifi cance in overall eva-
luation of the off ers submitted by buyers. Moreover, it 
could have happened that some fi rms with the same 
score received more wood raw material than others, 

w zakresie opłaty skarbowej, dotychczas zajmowane 
stanowisko może doprowadzić do podważenia zaufa-
nia obywateli do organów państwa. W odpowiedzi 
Rzecznik otrzymał informację, że przepisy o opłacie 
skarbowej nie przewidują zwrotu kupionych i niewy-
korzystanych znaków opłaty skarbowej, z uwagi na to, 
że wpływy z opłaty skarbowej stanowią dochód gmin. 
Mając jednak na względzie fakt, że w posiadaniu 
różnych podmiotów znajdują się zakupione i niewy-
korzystane do końca 2006 r. znaki opłaty skarbowej, 
podjęto w trybie pilnym prace legislacyjne w zakresie 
nowelizacji ustawy o opłacie skarbowej, której celem 
jest umożliwienie dokonywania zapłaty opłaty skar-
bowej pozostającymi w obrocie znakami tej opłaty.

J. Zakup drewna

Ograniczenia w zakupie drewna ustalone wo-
bec określonej grupy przedsiębiorców. Z informacji 
napływających do Rzecznika wynika, iż w związku 
z uchwałą Kolegium Leśno-Drzewnego nr 29/2007 
z dnia 15 października 2007 r., nabywcy, którzy 
nie posiadają historii zakupów oraz nabywcy, któ-
rzy planują wzrost zakupów w stosunku do historii 
określonej w uchwale KLD, nie mogą brać udziału 
w postępowaniach przetargowych na zakup drewna, 
organizowanych przez poszczególne nadleśnictwa, 
a nabycie tego surowca możliwe jest jedynie drogą 
internetową, zaś ceny kształtują się wówczas mniej 
korzystnie. Rzecznik zwrócił się w tej sprawie do Dy-
rektora Generalnego Lasów Państwowych o przed-
stawienie stanowiska.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych poin-
formował, że wszystkie fi rmy składające ofertę w Por-
talu Leśno-Drzewnym były oceniane na tych samych 
zasadach. W ramach oceny, jednym z czynników była 
liczba lat współpracy z Lasami Państwowymi, jed-
nak współczynnik ten miał mało istotne znaczenie 
w ogólnej ocenie oferty składanej przez nabywców. 
Ponadto mogło się zdarzyć, że niektóre fi rmy otrzy-
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if they submited their off ers in forest districts where 
demand on wood was low.

K. Towing the vehicles

Due to the lack of appropriate system of rules in 
the Act – Road Traffi  c Law, entrepreneurs cannot re-
cover the towing and parking duties not only from 
the initial owners of vehicles, but also from the State 
Treasury. Th erefore, they must incur additional costs 
of vehicle keeping until state authorities decide on 
their receipt.

In reply to the Commissioner’s address, the Mini-
ster of Interior and Administration stated that due to 
numerous interpretative doubts concerning the ap-
plication of regulations on the mode of vehicle remo-
val and parking, the work on the draft  amendment to 
the Act – Road Traffi  c Law in th escope disusseed is 
in progress at the Ministry of Interior and Admini-
stration. Th e draft  amendment assumes that a vehicle 
is removed from the road, as well as placed and kept 
at a guarded car park at the expense of its owner or 
proprietor. If the establishment of the owner or pro-
prietor is impossible, the costs resulting from the ve-
hicle removal, placement and keeping at a guarded 
car park will be incurred by the State Treasury, re-
presented by the competent local head of tax offi  ce. 
Th e draft  also provides for the shortening, from 6 
to 3 months, of the period aft er which a vehicle not 
collected from the car park is considered abandoned 
with the intention to be disposed of. Th e liquidation 
fee for the liquidation of a vehicle will be collected 
from vehicle owner or proprietor and will constitute 
an income of state budget.

mywały więcej surowca drzewnego przy tej samej 
punktacji, składając swoje oferty przy małym obłoże-
niu na drewno w niektórych nadleśnictwach.

K. Holowanie pojazdów

Z powodu braku odpowiednich unormowań 
w ustawie – Prawo o ruchu drogowym, przedsiębiorcy 
nie tylko nie mogą odzyskać należności za holowanie 
i parkowanie pojazdów od ich pierwotnych właścicie-
li, ale także od Skarbu Państwa. Muszą więc ponosić 
dalsze koszty przechowania pojazdów, do czasu aż or-
gany państwowe podejmą decyzję o ich odbiorze.

W odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika, Mini-
ster Spraw Wewnętrznych i Administracji poinfor-
mował, że z uwagi na liczne wątpliwości interpre-
tacyjne na tle praktyki stosowania przepisów do-
tyczących trybu usuwania i parkowania pojazdów, 
w MSWiA trwają prace nad projektem nowelizacji 
ustawy – Prawo o ruchu drogowym w omawianym 
zakresie. Projekt nowelizacji zakłada, że pojazd jest 
usuwany z drogi, umieszczany oraz przechowywa-
ny na parkingu strzeżonym na koszt właściciela lub 
posiadacza. Jeżeli ustalenie właściciela lub posiada-
cza pojazdu nie będzie możliwe, koszty wynikające 
z usunięcia pojazdu, umieszczenia oraz przechowy-
wania pojazdu na parkingu strzeżonym ponosi Skarb 
Państwa reprezentowany przez właściwego miej-
scowo naczelnika urzędu skarbowego. Projekt prze-
widuje również skrócenie z 6 do 3 miesięcy okresu, 
po upływie którego pojazd nieodebrany z parkingu 
uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. 
Z tytułu likwidacji pojazdu od właściciela lub posia-
dacza pojazdu będzie pobierana opłata likwidacyjna 
będąca dochodem budżetu państwa.
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A. General information

Out of 5 thousand cases received by the Commissio-
ner for Civil Rights Protection in 2007, regarding depri-
vation of liberty of citizens, the most common accusa-
tions concerned: poor medical care – 1,175 applications 
(23.3% of the total), improper treatment by offi  cers – 
872 applications (17.3%), granting parole, interruption 
of penalty, and using leaves – 612 applications (12.1%), 
poor living conditions – 610 applications (12.1%), re-
strictions as to letter exchange and visits – 453 applica-
tions (8.9%), imprisonment in prison situated far from 
the place of residence – 288 applications (5.7%), way of 
executing pre-trial detention - 198 applications (3.9%), 
no paid work for convicts - 131 applications (2.6%) and 
post-prison assistance – 126 applications (2.5%). Other 
cases concerned: prison supervision, implementation of 
non-isolation penalties, and work of Court-appointed 
custodian, being held in police detention centres and in 
emergency detoxifi cation centres. A positive solution 
was found in 164 cases (8.6%).

In 2007, employees of the Executive Criminal Law 
Team of the Commissioner’s Offi  ce carried out – as 
part of their visits – some verifi cation activities chec-
king if the rights of prisoners in 14 units, such as: de-
tention centres, prisons, police detention centres, and 
emergency detoxifi cation centres, were respected. 
Th ey also checked the way of execution of penalties 
and non-isolation measures in 6 district courts.

B. Detention on remand

Th e Commissioner submitted, to the Minister of 
Justice, Director General of the Prison Service, Cha-
irman of the Sejm Committee for Justice and Human 
Rights, and the Chairman of the Senate Committee 
for Human Rights and Rule of Law, a report resulting 
from an analysis of the application and execution of 

A. Informacje ogólne

Wśród 5 tysięcy spraw, które w 2007 r. wpłynęły 
do RPO w zakresie odnoszącym się do pozbawienia 
wolności obywateli, najczęściej stawiano zarzuty: złej 
opieki medycznej – 1175 wniosków (23,3% ogółu), 
niewłaściwego traktowania przez funkcjonariuszy – 
872 wnioski (17,3%), udzielania warunkowego zwol-
nienia i przerwy w  wykonywaniu kary oraz korzy-
stania z przepustek – 612 wniosków (12,1%), złych 
warunków bytowych – 610 wniosków (12,1%), ogra-
niczeń w prowadzeniu korespondencji i udzielaniu 
widzeń – 453 wnioski (8,9%), osadzenia w jednostce 
odległej od miejsca zamieszkania – 288 wniosków 
(5,7%), sposobu wykonywania tymczasowego aresz-
towania – 198 wniosków (3,9%), braku zatrudnienia 
odpłatnego dla skazanych – 131 wniosków (2,6%) 
i świadczenia pomocy postpenitencjarnej – 126 
wniosków (2,5%). Inne sprawy dotyczyły: nadzoru 
penitencjarnego, realizacji kar nieizolacyjnych i pra-
cy kuratorów sądowych, pobytu w policyjnych izbach 
zatrzymań i izbach wytrzeźwień. W 164 sprawach 
(8,6%) uzyskano pozytywne rozwiązanie.

W 2007 r. pracownicy Zespołu Prawa Karnego Wy-
konawczego Biura RPO przeprowadzili – w ramach 
wizytacji – czynności sprawdzające poszanowanie 
praw osób pozbawionych wolności w 14 jednostkach, 
takich jak: areszty śledcze, zakłady karne, policyjne 
izby zatrzymań i młodzieżowe ośrodki wychowawcze. 
Sprawdzili również w 6 sądach rejonowych sposób 
wykonywania kar i środków nieizolacyjnych.

B. Tymczasowe aresztowanie

Rzecznik przekazał Ministrowi Sprawiedliwo-
ści, Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej, 
a także Przewodniczącemu Komisji Sprawiedliwości 
i Praw Człowieka Sejmu oraz Przewodniczącemu 
Komisji Praw Człowieka i Praworządności Senatu 
opracowanie będące wynikiem dokonanej w Biurze 
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detention on remand, and containing an evaluation of 
the actual state and the proposals for amendments.

Th e Minister of Justice stated that detention on 
remand was applied properly in Poland, and in many 
cases it was applied too cautiously, as compared to 
the needs of criminal proceedings carried out. In the 
opinion of the Minister, there is currently no need to 
introduce a system of rules, which by specifying, as 
exception, the higher upper limits for pre-trial deten-
tion, would actually sanction the cases of prolonged 
detention on remand occurring currently. In his re-
ply, the Minister did not refer, however, to the evalu-
ation of the way of executing detention on remand 
presented by the Commissioner.

Taking the above into consideration, the Com-
missioner requested the Minister of Justice to present 
his own evaluation of the situation as regards the ap-
plication and execution of detention on remand – in 
the context of conclusions and remarks formulated 
in the Commissioner’s analysis. Th e Commissioner 
also asked for information concerning the measures 
taken by the department, in relation to the recom-
mendations included in the Interim Resolution CM/
ResDH(2007)75 adopted by the Committee of Mini-
sters on 6 June 2007 concerning the judgments of the 
European Court of Human Rights in 44 cases against 
Poland related to the excessive length of detention on 
remand, as well as the measures taken in relation to 
the “structural” problem, signalled by the European 
Court of Human Rights, with applying detention on 
remand in Poland.

C. Visitng the detained persons by the family

Th e Commissioner also submitted an application 
to the Constitutional Tribunal to adjudicate on the 
unconstitutionality of the Executive Criminal Code 
provision, saying that a person detained on remand 
may be visited aft er the order on consent for the visit 

Rzecznika analizy stosowania i wykonywania tym-
czasowego aresztowania, zawierające ocenę istnieją-
cego stanu oraz propozycje działań naprawczych.

Minister Sprawiedliwości poinformował, że in-
stytucja tymczasowego aresztowania jest stosowa-
na w Polsce prawidłowo, a wielokrotnie nawet zbyt 
powściągliwie w stosunku do potrzeb postępowań 
karnych prowadzonych w niektórych sprawach. Zda-
niem Ministra, nie ma obecnie potrzeby wprowa-
dzenia unormowań, które poprzez określenie na za-
sadzie wyjątku wyższych górnych granic tymczaso-
wego aresztowania, faktycznie usankcjonowałyby 
występujące obecnie przypadki długotrwałych tym-
czasowych aresztowań. W odpowiedzi nie odniósł 
się jednak do przedstawionej przez Rzecznika oceny 
sposobu wykonywania tymczasowych aresztowań.

Mając powyższe na uwadze Rzecznik zwrócił 
się do Ministra Sprawiedliwości o przedstawienie 
– w kontekście wniosków i uwag sformułowanych 
w analizie Rzecznika – własnej oceny sytuacji w za-
kresie stosowania i wykonywania tymczasowych 
aresztowań. Rzecznik poprosił także o informacje 
dotyczące działań resortu w związku z zalecenia-
mi zawartymi w przyjętej w dniu 6 czerwca 2007 r. 
przez Komitet Ministrów Rady Europy – tymczaso-
wej Rezolucji KM/ResDH (2007)75 w sprawie wyro-
ków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w 44 
sprawach przeciwko Polsce dotyczących nadmiernej 
długości aresztów tymczasowych, a także działań 
w związku z sygnalizacją Trybunału Praw Człowie-
ka w sprawie „strukturalnego” problemu ze stosowa-
niem tymczasowych aresztowań w Polsce.

C. Widzenie z rodziną osób aresztowanych

Rzecznik skierował też wniosek do Trybunału 
Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Kon-
stytucją oraz Konwencją o Prawach Dziecka i Kon-
wencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności przepisu Kodeksu karnego wykonawczego, 
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has been issued by an authority at disposal of which 
the person remains, and on its incompliance with the 
Convention on the Rights of a Child and the Conven-
tion for the Protection of Human Rights and Funda-
mental Freedoms. Th is provision does not specify the 
premises the authority should be guided with while 
denying the visit by family members.

 Th e Commissioner receives many complaints 
that visits of persons detained on remand by family 
members and close friends are denied. Th e compla-
inants indicate that they are arbitrarily denied seeing 
their closest person, detained on remand. Th ey also 
indicate that they have no legal means to appeal aga-
inst such denial.

Regarding the visiting of Penal Institution No 1 
in Grudziądz by the representative of the Commis-
sioner, the Commissioner addressed the Minister of 
Justice to institute a disciplinary proceedings against 
the Director of this Penal Institution and against the 
District Prosecutor who required the application for 
a visit to be sent by the Commissioner’s Offi  ce wor-
ker, although it is in breach with the statutory autho-
risation to analyse each case on-site granted to the 
Commissioner’s representative.

Th e Minister of Justice replied that the Executive 
Criminal Code provisions do not exempt the Com-
missioner from the obligation to apply to the dispo-
sing authority for consent to visit a person detained 
on remand. While amending Executive Criminal 
Law, it needs to be taken into consideration that an 
unambiguous authorisation may be introduced for 
the Commissioner to hold direct conversations with 
persons detained on remand without a consent of the 
disposing authority, which will prevent controversies 
in the future.

który stanowi, że tymczasowo aresztowany może 
uzyskać widzenie po wydaniu zarządzenia o zgo-
dzie na widzenie przez organ, do którego dyspozycji 
pozostaje. Przepis ten nie określa przesłanek, który-
mi powinien kierować się organ odmawiając zgody 
na widzenie z członkami rodziny.

Do Rzecznika wpływają skargi dotyczące odmo-
wy wyrażenia zgody na widzenie członków rodziny 
oraz osób bliskich z osobami tymczasowo areszto-
wanymi. Skarżący wskazują, iż w sposób arbitralny 
odmawia się im widzenia z osobą najbliższą, która 
została tymczasowo aresztowana. Wskazują również, 
iż nie dysponują środkiem prawnym pozwalającym 
na zaskarżenie tej odmowy.

Po wizytacji przedstawiciela Rzecznika w Zakła-
dzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu, Rzecznik zwrócił się 
do Ministra Sprawiedliwości o spowodowanie wszczę-
cia postępowania dyscyplinarnego wobec Dyrektora 
tego Zakładu Karnego oraz Prokuratora Okręgowego, 
który zażądał od pracownika Biura Rzecznika prze-
słania wniosku o udzielenie widzenia, mimo iż jest 
to sprzeczne z ustawowym uprawnieniem przedstawi-
ciela Rzecznika do zbadania każdej sprawy na miejscu.

Minister Sprawiedliwości stwierdził w odpowie-
dzi, że przepisy Kodeksu karnego wykonawczego nie 
zwalniają Rzecznika z obowiązku uzyskania od or-
ganu dysponującego zezwolenia na widzenie z oso-
bą tymczasowo aresztowaną. Przy nowelizacji prawa 
karnego wykonawczego należałoby natomiast roz-
ważyć możliwość wprowadzenia wyraźnego upraw-
nienia Rzecznika do odbywania bezpośrednich roz-
mów z tymczasowo aresztowanym bez zgody organu, 
w którego dyspozycji pozostaje, tak aby w przyszłości 
nie dochodziło do kontrowersji.
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D. Conditions of serving an imprisonment 
sentence by pregnant women

Th e Commissioner investigated the problem of 
the conditions of serving the imprisonment sentence 
by pregnant women. It appears from the fi ndings that 
accepting women more than 28 weeks pregnant to a 
penal institution is not of an exceptional character. In 
2006, 69 pregnant women were accepted, including 
24 women pregnant 28 weeks or more.

In his address to the Minister, the Commissioner 
requested that the Ordinance of the Ministry of Justi-
ce be amended to eliminate the possibility of accepting 
women more than 28 weeks pregnant to a penal insti-
tution and a detention on remand institution. In the 
opinion of the Commissioner, introducing such a ban 
to the Executive Criminal Code should be considered.

Th e Deputy General Prosecutor did not agree 
with the Commissioner’s conclusions. Th erefore, the 
Commissioner decided to refer to the Constitutional 
Tribunal the application for acknowledging that re-
gulations sanctioning detention on remand for pre-
gnant women while not providing them with special 
medical care are inconsisten with the Constitution.

E. Use of handcuffs

Persons staying at penal institutions and detained on 
remand addressed the Commissioner, questioning the 
obligatory use of handcuff s while being escorted by po-
lice offi  cers, since, in accordance with the Act on the Po-
lice, before using handcuff s for the purpose of escorting 
persons, it needs to be decided in each case, whether the 
circumstances justify their use. On the other hand tho-
ugh, internal regulations introduce the obligation to use 
handcuff s for all escorted persons, which is contrary to 
the regulations of the Act. Th e Commissioner requested 
the Minister of Interior and Administration to adjust 
the internal regulations to the Act on the Police, and to 
abandon improper practices in this scope.

D. Warunki odbywania kary pozbawienia wolności 
przez kobiety w ciąży
Rzecznik zbadał problem warunków wykonywania 

kary pozbawienia wolności wobec kobiet w ciąży. Z po-
czynionych ustaleń wynikało, że przyjmowanie do za-
kładu karnego kobiet od 28 tygodnia ciąży nie ma cha-
rakteru wyjątkowego. W 2006 r. przyjęto 69 ciężarnych, 
w tym 24 kobiety w 28 tygodniu ciąży lub powyżej.

Rzecznik w wystąpieniu do Ministra zwrócił się 
z postulatem zmiany rozporządzenia Ministra Spra-
wiedliwości, która wyeliminowałaby możliwość 
przyjmowania do zakładu karnego i aresztu śledcze-
go kobiet od 28 tygodnia ciąży. Zdaniem Rzecznika 
należałoby rozważyć wprowadzenie takiego zakazu 
do Kodeksu karnego wykonawczego.

Zastępca Prokuratora Generalnego nie zgodził się 
z wnioskami Rzecznika. Wobec tego Rzecznik postano-
wił skierować wniosek do Trybunału Konstytucyjnego 
o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisów 
sankcjonujących tymczasowe aresztowanie kobiet w ciąży, 
które nie zapewniają im szczególnej opieki zdrowotnej.

E. Stosowanie kajdanek

Do Rzecznika zwracały się osoby przebywające 
w zakładach karnych i aresztach śledczych kwestionując 
obligatoryjne stosowanie wobec nich kajdanek podczas 
konwojowania przez funkcjonariuszy Policji. Zgodnie 
bowiem z ustawą o Policji, w każdym przypadku przed 
zastosowaniem kajdanek służących do konwojowania 
osób należy rozstrzygnąć, czy zachodzą okoliczności 
uzasadniające ich stosowanie. Tymczasem wewnętrzne 
przepisy wprowadzają, wbrew przepisom ustawy, obo-
wiązek stosowania kajdanek wobec wszystkich osób 
konwojowanych. Rzecznik zwrócił się do Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji o dostosowanie 
przepisów wewnętrznych do ustawy o Policji i zanie-
chanie niewłaściwych praktyk w tym zakresie.
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F. Overcrowded penal institutions 
and detention centres

Th e Commissioner declared he would participate 
in the constitutional complaint proceedings concer-
ning the overcrowded penal institutions and deten-
tion centres. In relation to the constitutional com-
plaint, the Commissioner addressed the Minister of 
Justice to institute legislative initiative to change the 
provision allowing public authorities to place priso-
ners or detained persons in a penal institution or de-
tention centre in conditions where the area of a cell 
is less than the minimum amount specifi ed in the 
Code, i.e. 3 m2 per person.

Th e Commissioner is doubtful as to the fulfi l-
ment of assumptions adopted in the governmental 
“Programme for acquiring 17 thousand places in the 
prison system’s organizational units in 2006-2009”. 
As appears from the statistics of the Central Mana-
gement of the Prison Service, in 2006 and 2007 the 
overpopulation of penal institutions and detention 
centres did not decrease, whereas the number of pla-
ces for prisoners did not signifi cantly increase. Th is is 
true, in particular for the year 2007.

Th e Minister of Justice confi rmed that the pro-
vision questioned by the Commissioner gave rise to 
fundamental controversies and the phrase „specifi ed 
period of time” without specifying the maximum pe-
riod of time seems to diverge from the proper legisla-
tion rules and constitutional norms. Th us, there is a 
need to change the discussed regulation. As far as po-
ssible, the prison service attempts to implement the 
“Programme for acquiring 17 thousand places in the 
prison system’s organizational units in 2006-2009” 
and adapt the facilities taken over from the army. In 
2006, over 4 thousand places were acquired, and in 
2007, it is planned to put to use a similar number of 
places.

F. Przeludnienie zakładów karnych 
i aresztów śledczych

Rzecznik zgłosił udział w postępowaniu w spra-
wie skargi konstytucyjnej dotyczącej przeludnienia 
zakładów karnych i aresztów śledczych. W związ-
ku z tą skargą konstytucyjną, Rzecznik zwrócił się 
do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie inicjatywy 
ustawodawczej w celu zmiany przepisu zezwalające-
go organom władzy publicznej na umieszczanie osa-
dzonych w zakładzie karnym lub areszcie śledczym 
w warunkach, w których powierzchnia w celi na jed-
ną osobę wynosi mniej niż przewiduje to kodeksowe 
minimum, czyli 3 m2.

Wątpliwości Rzecznika budzi, czy spełnione zo-
staną założenia przyjęte w rządowym „Programie 
pozyskania 17tysięcy miejsc w jednostkach organi-
zacyjnych więziennictwa w latach 2006‒2009”. Jak 
bowiem wynika ze statystyki Centralnego Zarządu 
Służby Więziennej, w latach 2006‒2007 rozmiary 
przeludnienia zakładów karnych i aresztów śledczych 
nie uległy zmniejszeniu, zaś liczba miejsc zakwate-
rowania więźniów nie wzrasta znacząco. Dotyczy 
to zwłaszcza 2007 r.

Minister Sprawiedliwości potwierdził, że kwestio-
nowany przez Rzecznika przepis budzi zasadnicze 
kontrowersje, a użyte sformułowanie „czas okre-
ślony” bez wskazania maksymalnego czasookresu 
wydaje się odbiegać od zasad prawidłowej legisla-
cji i norm konstytucyjnych. Istnieje zatem potrzeba 
zmiany omawianej regulacji. Więziennictwo stara się 
w miarę możliwości realizować „Program pozyskania 
17tysięcy miejsc w jednostkach organizacyjnych wię-
ziennictwa w latach 2006‒2009” i adaptować obiek-
ty przejmowane od wojska. W 2006 r. pozyskano 
ponad 4 tysiące miejsca zakwaterowania, natomiast 
w 2007 r. planuje się oddać do użytkowania podobną 
liczbę miejsc.
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A. Working visit in the Polish Military 
Contingent in Iraq

Th e working visit of the Commissioner in the 
Polish Military Contingent in Iraq (17-24 January 
2007) was of great signifi cance for soldiers on peace 
missions. During his stay and at numerous meetings 
with the soldiers, at which they were able to present 
directly their remarks and problems, the Commissio-
ner was able to see the conditions they are serving in. 
Requests expressed most oft en by soldiers were the 
following: increase in the „war allowance”, fi nancial 
diversifi cation of missions according to their risk level 
and climatic conditions, possibility to take days out for 
mission duties performed on Saturdays and Sundays, 
and improving the operation of medical commissions 
which carry out examinations of soldiers aft er their 
return to Poland. Additionally, professional privates 
signalled the lack of possibility to be promoted from 
the private corps to non-commissioned offi  cer corps.

All the problems submitted to the Commissioner 
were transmitted to the Minister of National Defen-
ce in a relevant address. Th e Minister informed the 
Commissioner that before long, the signalled fi nan-
cial problems will be solved, on the basis of the de-
cisions taken that payment of soldier remuneration 
(to date in dollars) will be in Polish zloty. Payment 
rate for the service abroad for professional soldiers 
will be increased, as well as a war allowance. Aft er the 
introduction of appropriate amendments to the regu-
lations, the increase in payments in case of a risk of 
health or life loss, as well as in case of diffi  cult clima-
tic conditions, will be obligatory. He also stated that 
in the light of the regulations in force, there are no 
grounds for additional increase of days out by virtue 
of the service abroad. Appropriate guidelines have 
already been issued in order to facilitate the exami-
nations carried out by military medical commissions. 
It needs to be noted that the signalled changes were 
introduced in the fi rst quarter of 2007.

A. Wizyta robocza w Polskim Kontyngencie 
Wojskowym w Iraku

Istotne znaczenie dla żołnierzy pełniących służbę 
w misjach pokojowych, miała robocza wizyta Rzecz-
nika (17‒24 stycznia 2007 r.) w Polskim Kontyngen-
cie Wojskowym w Iraku. Podczas pobytu oraz licz-
nych spotkań z żołnierzami, w czasie, których mieli 
możliwość bezpośredniego przekazania swych uwag 
i problemów, Rzecznik miał możliwość zapoznania 
się z warunkami, w jakich pełnią służbę. Najczę-
ściej zgłaszanymi przez żołnierzy wnioskami były: 
zwiększenie tzw. dodatku wojennego, zróżnicowa-
nia fi nansowego poszczególnych misji w zależności 
od występującego stopnia zagrożenia i warunków 
klimatycznych, możliwości uzyskiwania dni wolnych 
za służby pełnione w czasie misji w soboty i nie-
dziele oraz usprawnienie funkcjonowania komisji 
lekarskich wykonujących badania żołnierzy po ich 
powrocie do kraju. Ponadto szeregowi zawodowi sy-
gnalizowali brak możliwości awansowania z korpusu 
szeregowych do korpusu podofi cerów.

Wszystkie zgłoszone Rzecznikowi problemy zo-
stały przekazane Ministrowi Obrony Narodowej 
w stosownym wystąpieniu. Minister poinformował 
Rzecznika, iż w najbliższym czasie zgłaszane proble-
my fi nansowe zostaną rozwiązane, ponieważ podjęte 
zostały decyzje, iż stawki uposażenia żołnierzy (wy-
płacane dotychczas w dolarach) zostaną zastąpione 
stawkami w złotych. Podniesione zostaną kwoty na-
leżności zagranicznych dla żołnierzy zawodowych, 
a także podwyższony zostanie dodatek wojenny. 
Po wprowadzeniu stosownych nowelizacji przepisów, 
zwiększenie należności w przypadku wystąpienia wa-
runków zagrożenia utraty zdrowia lub życia a także 
trudnych warunków klimatycznych nastąpi obliga-
toryjnie. Stwierdził też, że w świetle obowiązujących 
przepisów brak jest podstaw do dalszego zwiększania 
liczby dni wolnych z tytułu służby poza granicami 
kraju. Wydane już zostały stosowne wytyczne w celu 
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B. Benefi t for a soldier

Th e provisions of the Act on general defence obli-
gation of the Republic of Poland, regulating the issue 
of granting benefi ts (Article 128 (1)) do not allow for 
the fact of more than one person depending exclusi-
vely on the soldier’s support and do not diversify the 
amounts of benefi ts due. Complainants argue that 
this Act discriminates against families with one or 
more children, families where a wife does not work 
or against other persons, whose situation justifi es 
garnting such benefi t.

Th erefore, the Commissioner requested the Mini-
ster of National Defence to undertake measures le-
ading to amendment of the discussed Act in such a 
way as to account for the number of family members 
depending exclusively on the soldier’s support while 
calculating the benefi t amount.

Th e Undersecretary of State at the Ministry of Na-
tional Defence stated that the national defence depart-
ment also recognised the need to amend Article 128 (1) 
of the Act on general defence obligation of the Republic 
of Poland. Th e solution in force weakens the social se-
curity of the family of a soldier enlisted to the military 
service obligation and is discriminatory to larger sol-
dier families. Having the above in mind, the Minister of 
National Defence ordered to strengthen the measures 
taken by the Ministry in order to amend these regu-
lations in such a way as to make the benefi t amount 
depend on the number of authorised family members 
depending exclusively on the soldier’s support.

C. Police service

Reports on limits given to Police offi  cers and con-
cerning the number of tickets issued and of persons 

usprawnienia prowadzenia badań przez wojskowe 
komisje lekarskie. Podkreślić należy, iż sygnalizowa-
ne zmiany zostały wprowadzone w I kwartale 2007 r.

B. Zasiłek dla żołnierza

Przepisy ustawy o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej regulujące kwestię 
przyznawania zasiłku (art. 128 ust. 1) nie uwzględ-
niają faktu posiadania przez żołnierza na wyłącznym 
utrzymaniu więcej niż jednej osoby i nie różnicują 
z tego powodu wysokości wypłacanego zasiłku. Skar-
żący zarzucają tej regulacji ustawowej dyskryminację 
rodzin posiadających więcej niż jedno dziecko, nie-
pracującą żonę żołnierza czy inne osoby, których sy-
tuacja uzasadnia przyznanie tego świadczenia.

W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się 
do Ministra Obrony Narodowej o podjęcie dzia-
łań zmierzających do zmiany omawianej regulacji 
w sposób uwzględniający przy naliczaniu wysokości 
zasiłku liczbę pozostających na wyłącznym utrzyma-
niu żołnierza członków jego rodziny.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodo-
wej poinformował, że resort obrony narodowej również 
dostrzega potrzebę dokonania zmiany art. 128 ust. 1 usta-
wy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej. Obowiązujące rozwiązanie osłabia bezpieczeń-
stwo socjalne rodziny żołnierza powołanego do odbycia 
obowiązku służby wojskowej i stanowi swego rodzaju 
dyskryminację liczniejszych rodzin żołnierzy. W związ-
ku z powyższym Minister Obrony Narodowej polecił 
wzmóc działania Ministerstwa w celu zmiany tych prze-
pisów w kierunku uzależnienia wysokości wypłacanego 
zasiłku od liczby uprawnionych członków rodziny pozo-
stających na wyłącznym utrzymaniu żołnierza.

C. Pełnienie służby przez policjantów

Sygnalizowane przez prasę i potwierdzone pod-
czas wizyt w jednostkach policji, sygnały o wyzna-
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checked, signalled in the press and confi rmed during 
visits in police units, were the subject of the Commis-
sioner’s address to the Minister of Interior and Admini-
stration. In reply, the Secretary of State at the Ministry 
of Interior and Administration stated that the inspec-
tion activities undertaken demonstrated some negli-
gence in the functioning of evaluation and motivation 
systems in some police units. Cases of negligence were 
ordered to be eliminated. Moreover, the evaluation sys-
tems based on classifi cation by points were changed.

During the meeting with the Polish Police Con-
tingent offi  cers who served in a peace mission in 
Kosovo, several irregularities and impediments were 
pointed out, such as informing them about the possi-
bility of going abroad on the day of application de-
adline, intimidating them, by superior offi  cers, that 
if they depart they will be transferred to a diff erent 
post, and passing them over while granting promo-
tions and awards.

In his address to the Police Commander in Chief, 
the Commissioner requested that change of a current 
practice of superior offi  cers be considered. In reply, 
the Police Commander in Chief agreed that such 
practices were impermissible. All the Heads of Police 
Organisational Units were sent a letter regarding the 
disrespect for the rights of police offi  cers delegated 
to serve abroad. Information concerning the recru-
itment and its rules will be available on the Police 
website.

D. Restoration of dismissed customs offi cers

Th e reason for the Commissioner’s address to 
the Customs Service Chief was the lack of effi  cient 
measures aft er the Constitutional Tribunal judge-
ment, which resulted in violation of civil rights of 
this professional group. Although it has been over 
two years since the judgment was passed, the Mini-
stry of Finance has not undertaken any effi  cient me-

czanych funkcjonariuszom policji limitach wysta-
wiania mandatów i liczby wylegitymowanych, były 
przedmiotem wystąpienia Rzecznika do Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Udzielając 
odpowiedzi, Sekretarz Stanu w MSWiA poinformo-
wał, iż podjęte czynności kontrolne wykazały pew-
ne uchybienia w funkcjonowaniu systemów ocenno 
– motywacyjnych w niektórych jednostkach policji. 
Polecono ich usunięcie. Zmienione także zostały sys-
temy ocen oparte na ocenie punktowej.

Podczas spotkania z policjantami Polskiego Kon-
tyngentu Policyjnego, którzy pełnili służbę w ramach 
misji pokojowej w Kosowie, zwrócono uwagę na wy-
stępujące nieprawidłowości i utrudnienia takie, jak 
podawanie informacji o możliwości wyjazdu za gra-
nicę w dniu, w którym upływa termin zgłoszenia, za-
straszanie przez przełożonych, że w przypadku wy-
jazdu zostaną przeniesieni na inne stanowisko oraz 
pomijanie w awansach i nagrodach.

W skierowanym do Komendanta Głównego Policji 
wystąpieniu Rzecznik zwrócił się rozważenie możliwo-
ści zmiany dotychczasowej praktyki stosowanej przez 
przełożonych funkcjonariuszy. Odpowiadając Komen-
dant Główny Policji zgodził się z oceną, iż stosowane 
praktyki uznać należy jako niedopuszczalne. Do wszyst-
kich kierowników organizacyjnych Policji zostało skie-
rowane pismo w sprawie nie respektowania praw poli-
cjantów delegowanych do pełnienia służby poza grani-
cami kraju. Informacje o rekrutacji i zasadach naboru 
będą dostępne na stronie internetowej policji.

D. Przywrócenie do służby zwalnianych celników

Powodem wystąpienia Rzecznika do Szefa Służby 
Celnej był brak skutecznych działań po wyroku wyda-
nym przez Trybunał Konstytucyjny, co spowodowało 
naruszenie praw obywatelskich tej grupy zawodowej. 
Pomimo upływu ponad dwóch lat od wydania wyro-
ku, Ministerstwo Finansów nie podjęło skutecznych 
działań zmierzających do przygotowania projektu 
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asures leading to the preparation of draft  legislative 
amendments to cover legal loopholes in the Act on 
Customs Service, concerning the lack of possibility to 
restore dismissed customs offi  cers and pay a part of 
deducted remuneration. Th e Customs Service Chief 
informed the Commissioner that the need to fully 
take into account the issues indicated by the Consti-
tutional Tribunal required many additional analyses, 
in particular the estimation of costs of introducing 
new regulations regarding the restoration of customs 
offi  cers, as well as the amounts of payments due to 
offi  cers for the period of time when they remained 
outside service.

E. Determining the working time 
of the Prison Service

Although over fi ve years have passed since entry 
into force of the regulation obliging the Minister of 
Justice to issue secondary legislation specifying the 
rules governing the working time of the Prison Servi-
ce, and approximately 2 years since the fi rst address 
of the Commissioner, the problem has not been so-
lved. It provided the grounds for addressing the Mi-
nister of Justice in regards of the case in question. In 
the opinion of the Commissioner, the offi  cers should 
be granted free time also in return for service in the 
situation when safety of organisational units of the 
Prison Service is at risk, and for actions undertaken 
to mitigate the eff ects of natural disasters.

F. The use of communication means by 
the Order Guard offi cers

Pursuant to the order of the Order Guard Chief 
Commander the BG offi  cers may use only offi  cial me-
ans of communication when on duty. Private telepho-
nes and legal tenders should be put in deposit before 

zmian legislacyjnych zmierzających do wypełnienia 
luki prawnej w ustawie o Służbie Celnej, dotyczącej 
braku możliwości przywrócenia zwolnionych wcze-
śniej funkcjonariuszy celnych do służby oraz wypłaty 
części potrąconego wynagrodzenia. Szef Służby Cel-
nej poinformował Rzecznika, iż konieczność pełnego 
uwzględnienia kwestii wskazanych przez Trybunał 
Konstytucyjny, wymagała wykonania wielu dodat-
kowych analiz, a przede wszystkim określenia sza-
cunkowych kosztów wprowadzenia w życie nowych 
przepisów w przypadku przywrócenia funkcjonariu-
szy celnych do służby, a także wysokości kwot przy-
sługujących funkcjonariuszom za okres czasu pozo-
stawania poza służbą.

E. Określenie czasu pracy funkcjonariuszy 
Służby Więziennej

Pomimo upływu ponad pięciu lat od wejścia w ży-
cie przepisu zobowiązującego Ministra Sprawiedli-
wości do wydania aktu wykonawczego określającego 
zasady czasu służby funkcjonariuszy Służby Wię-
ziennej i ok. 2 lat od wystosowania przez Rzecznika 
pierwszego wystąpienia w tej sprawie, problem nie 
został rozwiązany. Stanowiło to podstawę do zwróce-
nia się w przedmiotowej sprawie do Ministra Spra-
wiedliwości. W ocenie Rzecznika funkcjonariusze 
powinni uzyskiwać czas wolny także za pełnienie 
służby w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa jedno-
stek organizacyjnych Służby Więziennej oraz działań 
związanych z zapobieganiem skutkom klęsk żywio-
łowych.

F. Używanie środków łączności przez 
funkcjonariuszy Straży Granicznej

W myśl zarządzenia Komendanta Głównego 
Straży Granicznej funkcjonariusze Straży Granicznej 
w czasie pełnienia służby mogą posługiwać się wy-
łącznie służbowymi środkami łączności. Posiadane 
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the duty commences. Since the legislation governing 
citizen rights and obligations should not be regulated 
on the order basis but by a legal act, the Commis-
sioner requested the Border Guard Chief Comman-
der to repeal his order which was not compliant with 
the legislation in force. In response to his request the 
Commissioner was informed that amendment of the 
order issued was under way. Th e amendment inclu-
ded Commissioner’s opinion in full. 

G. Overtime of the Border Guard Offi cers

When the Border Guard units were checked for 
observation of the citizen rights, the representative 
of trade unions reported excessive overtimes and 
lack of possibility to take days off  in lieu of overtime. 
Th e problem was associated with the staff  shortages 
in the Border Guard Units. Th e offi  cers suggested an 
amendment of the regulations so that they could re-
ceive overtime payment within a statutory settlement 
period. At the Commissioner’s request to address this 
problem, the BG Chief Commander informed the 
Commissioner that the payment could be done only 
for the overtime arisen as of 24 August 2005, i.e. since 
the date on which the new legislation had come into 
force. Overtime arisen before this date had to be set-
tled in the form of time off  despite the staff  shortage 
problems.

telefony prywatne a także środki płatnicze powin-
ny być zdawane do depozytu przed rozpoczęciem 
służby. Z uwagi na fakt, iż regulacje dotyczące praw 
i obowiązków obywateli nie powinny być regulowane 
w formie zarządzenia, lecz ustawy, Rzecznik zwró-
cił się do Komendanta Głównego Straży Granicznej 
o uchylenie niezgodnego z obowiązującym prawe 
przepisu. W udzielonej odpowiedzi poinformowano 
Rzecznika, iż prowadzone są prace nad nowelizacją 
wydanego zarządzenia. Stanowisko Rzecznika zostało 
w pełni uwzględnione podczas prac nowelizacyjnych.

G. Nadgodzinowy czas pracy 
funkcjonariuszy Straży Granicznej

Podczas kontroli przestrzegania praw obywatel-
skich w jednostkach Straży Granicznej przedstawicie-
le związków zawodowych informowali o nadmiernej 
ilości wypracowanych nadgodzin i braku możliwości 
ich odebrania w formie czasu wolnego. Powstanie 
zaległości spowodowane jest brakami kadrowymi 
przede wszystkim w Oddziałach Straży Granicznej. 
Funkcjonariusze proponowali zmianę przepisów 
w taki sposób, aby mogli uzyskiwać gratyfi kację fi -
nansową za ponad normatywnie wypracowane godzi-
ny w określonym ustawowo okresie rozliczeniowym. 
Sprawa ta była przedmiotem wystąpienia Rzecznika 
do Komendanta Głównego Straży Granicznej, któ-
ry odnosząc się do przedstawionego problemu, po-
informował, iż wypłata ekwiwalentu może nastąpić 
wyłącznie za wypracowane nadgodziny – od dnia 24 
sierpnia 2005 r., czyli od czasu wejścia w życie no-
wych przepisów. Nadgodziny wypracowane przed 
tym terminem, pomimo występujących trudności, 
muszą być oddane w formie czasu wolnego.
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A. Discharge of functions of the local government 
authority on administrative receiver basis

When examining an individual case concerning 
the status of a person who was entrusted by the Pri-
me Minister with a function of the mayor pursuant to 
the Article 28f of the Act on municipial (gmina) self-
government, suspicion of a legal gap in this respect 
had arisen. According to this legal article, should the 
voit (village-mayor) mandate expire before the end 
of term of offi  ce, the functions of voit (village-may-
or) are discharged by person appointed by the Prime 
Minister until the newly elected voit (village-mayor) 
takes over the duty. Salary of the appointed voit (vil-
lage-mayor) is determined by the Prime Minister and 
paid from the municipial (gmina) budget.

Actually, the problem arises when such obligato-
ry components of the salary, such as seniority allo-
wance, are not taken into account. Th e regulations in 
force do not provide answer who and on what basis 
may grant such allowance to the appointed voit (vil-
lage-mayor). 

Th e Commissioner also requested the Minister 
of Interior and Administration to clarify whether a 
person appointed to discharge the functions of a voit 
(village-mayor) has to take the oath or not and when 
such person is conferred the voit (village-mayor) po-
wers. 

Undersecretary of the Ministry of Interior and 
Administration informed the Commissioner that 
pursuant to Article 29a of the Act on municipial (gmi-
na) self-government, an elected voit (village-mayor) 
commences to perform the offi  ce with the oath taken 
in front of the municipial (gmina) council, whereas a 
person appointed under Article 28f of the Act on mu-
nicipial self-government takes the offi  ce and acquires 
the relevant powers to discharge this function as of 
the date of appointment by the Prime Minister for 
the offi  ce of voit (village-mayor). 

A. Komisaryczne wykonywanie funkcji organu 
jednostki samorządu terytorialnego

W toku badania indywidualnej sprawy dotyczą-
cej statusu osoby, której Prezes Rady Ministrów po-
wierzył pełnienie funkcji burmistrza w trybie art. 28f 
ustawy o samorządzie gminnym, pojawiły się wąt-
pliwości co do istnienia luki prawnej w tej materii. 
Zgodnie z tym przepisem, w przypadku wygaśnięcia 
mandatu wójta przed upływem kadencji, jego funkcje 
do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybrane-
go wójta pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady 
Ministrów. Wynagrodzenie dla wyznaczonego wójta 
ustala Prezes Rady Ministrów, a pokrywane jest z bu-
dżetu gminy.

Problem powstaje wówczas, gdy w ustalonym 
wynagrodzeniu nie zostaną uwzględnione takie ob-
ligatoryjne składniki wynagrodzenia jak np. doda-
tek z tytułu wysługi lat. Obowiązujące przepisy nie 
dają odpowiedzi na pytanie, kto i na jakiej podstawie 
ma ten dodatek wyznaczonemu wójtowi (burmi-
strzowi) przyznać.

Ponadto Rzecznik zwrócił się do Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji o wyjaśnienie, czy 
osoba wyznaczona do pełnienia funkcji wójta (bur-
mistrza) ma składać ślubowanie oraz kiedy nabywa 
kompetencje wójta (burmistrza).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw We-
wnętrznych i Administracji poinformował, że zgod-
nie z art. 29a ustawy o samorządzie gminnym, obję-
cie obowiązków przez wójta (burmistrza, prezydenta 
miasta) pochodzącego z wyborów, następuje z chwilą 
złożenia wobec rady gminy ślubowania, natomiast 
objęcie obowiązków przez osobę wyznaczoną w try-
bie art. 28f ustawy o samorządzie gminnym oraz 
uzyskanie kompetencji właściwych dla tej funkcji na-
stępuje z dniem wyznaczenia jej przez Prezesa Rady 
Ministrów do pełnienia funkcji wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta).
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Th erefore, such a person is not a self-government 
but central government employee. For such a person 
this is the Prime Minister who discharges the duties 
of employer. Th e salary of a person appointed to di-
scharge the voit (village-mayor)functions is decided 
by the Prime Minister and may be determined on 
the basis on principles laid down in the Act on self-
government staff . 

B. Replacement of the ID cards

Following mass media reports on the problem 
with discharging statutory duty of ID booklets repla-
cement, the Commissioner requested the Minister of 
Interior and Administration to undertake measures 
to solve the problem. Th e intervention resulted in 
postponement of the ID card replacement deadline 
to 31 March 2008.

C. Charging the fees for and access to the health 
services delivered by the public hospitals

Th e Commissioner undertook an action to elimi-
nate additional charges for non-standard services for 
which the catalogues and price lists are established by 
particular hospitals on the basis of hospital manager 
ordinances. He pointed out at the inadmissible prac-
tice of public hospitals resulting in two health care 
standards. 

Th e Commissioner intervened in the matters as-
sociated with access to specifi c health services. Th e 
Commissioner’s actions were intended to establish 
a special health care programme for young children 
with diabetes and to ensure total or partial refund of 
test strips for glucose level determination in blood 
of young children, to abolish limited access to mo-
dern methods of MS treatment, to help people with 
tetraplegia and to provide them with orthopedic and 
auxiliary means. 

Zgodnie z powyższym, osoba taka nie jest pracow-
nikiem samorządowym, lecz rządowym. Podmiotem 
wykonującym wobec niej obowiązki pracodawcy jest 
Prezes Rady Ministrów. Wynagrodzenie osoby wy-
znaczonej do pełnienia funkcji wójta (burmistrza) 
ustalane jest przez Prezesa Rady Ministrów i może 
być określana w oparciu o zasady wynikające z prze-
pisów ustawy o pracownikach samorządowych.

B. Wymiana dowodów osobistych

W związku z doniesieniami środków masowego 
przekazu o problemach związanych z wykonaniem 
ustawowego obowiązku wymiany „książeczkowych” 
dowodów osobistych, Rzecznik zwrócił się do Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Administracji o podjęcie 
działań na rzecz rozwiązania problemu. Interwencja 
przyniosła m.in. wydłużenie terminu realizacji wy-
miany dowodów osobistych do 31 marca 2008 r.

C. Pobieranie opłat i dostęp do usługi medycznej 
w publicznych szpitalach

Rzecznik podjął sprawę zmierzającą do zaniechania 
pobierania przez publiczne szpitale dodatkowych opłat 
za tzw. usługi „ponadstandardowe”, których katalog 
i ceny ustalane są przez poszczególne szpitale na pod-
stawie zarządzeń ich kierowników. Wskazał na niedo-
puszczalną praktykę publicznych szpitali, prowadzącą 
do wytworzenia podwójnych standardów opieki.

Rzecznik podjął interwencję w sprawach dostępu 
do określonych świadczeń medycznych. Działania te 
zmierzały do stworzenia specjalnego programu zdro-
wotnego dla małych dzieci chorych na cukrzycę oraz 
wprowadzenia refundacji całkowitej lub częściowej 
testów paskowych do oznaczania glukozy we krwi 
u małych dzieci, ograniczania dostępu do nowocze-
snych metod leczenia stwardnienia rozsianego, za-
pewnienia opieki medycznej, pomocy osobom z po-
rażeniem czterokończynowym oraz zaopatrzenia 
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Following the Commissioner’s intervention, the 
Minister of Health announced that work would be 
undertaken to lay down statutory rules for determi-
nation of payment fees in respect of the expenditure 
incurred by the hospitals in order to observe the pa-
tient rights, and the rules for such expenditure with 
regard to the patient age and health status. 

D. Escapes from mental facilities

Th e Commissioner addressed the problem of pe-
ople escaping from mental facilities where they had 
been placed on preventive or court/psychiatric su-
rveillance basis, and the functioning of Psychiatric 
Commission for preventive measures. Th e Commis-
sioner was advised on the on-going work to amend 
the Act on protection of mental health in order to 
provide a legal basis for the National Programme of 
Mental Health Protection. Th e Programme provides 
for allocation of the funds for, i.a., infrastructure re-
structuring and extension, and for an increase in em-
ployment in this health care area.

E. Meeting with the representatives 
of medical services

Th e Commissioner undertook numerous actions 
in connection with the protests of health care per-
sonnel. Th ese actions included personal meetings of 
the Commissioner with the representatives of prote-
sting physicians and nurses, visits of the Commissio-
ner Offi  ce employees to the protesting hospital staff  
across the country, Commissioner’s appeals addres-
sed to the health care staff  and authorities responsible 
for public health safety. Th e activities were intended 
to draw the attention of responsible authorities, pro-
fessional bodies and the protesting persons to the ne-

w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
Po interwencji Rzecznika, Minister Zdrowia za-

deklarował podjęcie prac nad określeniem ustawo-
wych zasad ustalania wysokości odpłatności z tytułu 
kosztów ponoszonych przez szpital w związku z za-
pewnieniem omawianych praw pacjenta oraz zasad 
ponoszenia tych kosztów, z uwzględnieniem wieku 
pacjenta i jego stanu zdrowia.

D. Ucieczki z zakładów psychiatrycznych

Rzecznik zwrócił uwagę na problem ucieczek z za-
kładów psychiatrycznych osób umieszczonych w tych 
zakładach w ramach środka zabezpieczającego bądź 
obserwacji sądowo-psychiatrycznej oraz funkcjonowa-
nia Komisji psychiatrycznej do spraw środków zabez-
pieczających. Rzecznik poinformowany został o trwa-
jących pracach nad nowelizacją ustawy o ochronie 
zdrowia psychicznego, których celem jest stworzenie 
podstawy prawnej do podjęcia działań na rzecz wpro-
wadzenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego. Program ten przewiduje przeznaczenie 
środków fi nansowych między innymi na restruktury-
zację i rozbudowę infrastruktury, jak i zwiększenie za-
trudnienia w tej dziedzinie opieki zdrowotnej.

E. Spotkanie z przedstawicielami 
zawodów medycznych

Rzecznik podejmował liczne działania, związane 
z akcjami protestacyjnymi pracowników medycznych 
ochrony zdrowia. Wśród tych działań wymienić należy 
osobiste spotkania Rzecznika z przedstawicielami pro-
testujących lekarzy i pielęgniarek, wizyty pracowników 
Biura RPO u protestujących w szpitalach na terenie kra-
ju, apele Rzecznika do pracowników ochrony zdrowia 
i władz odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zdrowotne 
obywateli. Celem tych działań było przede wszystkim 
zwrócenie uwagi odpowiedzialnych władz, organów od-
powiedzialności zawodowej oraz samych protestujących 
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gative eff ects that the protests may cause for patients. 
Th e Commissioner also undertook actions to defend 
health staff  rights, among other things, in connection 
with the Police intervention during the demonstra-
tion, and Police surveillance of the nurses protesting 
in front of the Prime Minister Offi  ce. In his consecu-
tive communications to the Minister of Health he ad-
dressed also the problems associated with economic 
migration of the health care staff , shortages of health 
care staff  aft er the entry into force of new regulation 
on physician work time, salary increase and speciali-
zation of physicians. 

F. Rights of the disabled

Th e Commissioner undertook numerous actions 
to eliminate barriers between the disabled and able-
bodied people, including prevention of actual discri-
mination of the disabled in the labour market, public 
and cultural life and access to the means of transport. 
Th e Commissioner requested the Government Pleni-
potentiary for the Disabled to undertake preparatory 
works in order to ratify the Convention on disability 
rights as soon as possible, and to enforce its provi-
sions.

Another request concerned development and dis-
semination of a barrier elimination programme, esta-
blishment of a stable system of fi nancial incentives for 
the employers who employ the disabled, and, espe-
cially, stabilization of legal regulations in this respect. 
He also requested to initiate legislation procedures 
intended to grant the disabled the right to enter the 
public buildings with the guide and assistant dogs.

G. Access of the disabled 
to the public buildings

Th e Commissioner received numerous com-
plaints from the disabled about technical obstacles 
which hindered or even prevented them from acces-

na negatywne skutki, jakie podejmowane akcje protesta-
cyjne niosą dla pacjentów. Rzecznik podjął też działania 
na rzecz ochrony praw pracowników medycznych, m.
in. w związku z interwencją sił porządkowych podczas 
demonstracji, a także inwigilowania przez Policję pielę-
gniarek protestujących przed Kancelarią Prezesa Rady 
Ministrów. W kolejnych wystąpieniach do Ministra 
Zdrowia podejmował też problemy, związane z migracją 
zarobkową personelu medycznego, niedoborem pra-
cowników medycznych po wejściu w życie nowej regula-
cji w sprawie czasu pracy lekarzy, wzrostu wynagrodzeń 
oraz zasad odbywania specjalizacji lekarskiej.

F. Prawa osób niepełnosprawnych

Rzecznik podejmował aktywne działania na rzecz 
likwidacji barier pomiędzy niepełnosprawnymi a peł-
nosprawnymi, w tym zapobiegania faktycznej dys-
kryminacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy, 
uczestniczeniu w życiu publicznym, korzystaniu z dóbr 
kultury, w dostępie do komunikacji. Rzecznik zwrócił 
się do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnospraw-
nych o podjęcie prac przygotowawczych w celu jak naj-
szybszej ratyfi kacji Konwencji o prawach osób niepeł-
nosprawnych i wcielenia w życie jej postanowień.

Inne wystąpienie dotyczyło wypracowania i propa-
gowania programu zwalczania barier, stworzenia stabil-
nego systemu zachęt fi nansowych dla pracodawców za-
trudniających osoby niepełnosprawne, a przede wszyst-
kim stabilizacji regulacji prawnych w tym zakresie. 
Wystąpił także o zainicjowanie działań legislacyjnych, 
mających na celu przyznanie tym osobom uprawnień 
do przebywania w obiektach użyteczności publicznej 
z psami przewodnikami i psami asystentami.

G. Dostęp osób niepełnosprawnych 
do budynków użyteczności publicznej
Do Rzecznika wpływały skargi osób niepełnospraw-

nych, w których wskazywały na występujące przeszkody 
natury technicznej utrudniające, a nawet uniemożliwia-
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sing and staying in the court building; this consisted 
in the lack of parking places, ramps and lift s, which 
facilitated the transport of disabled, and in the ina-
dequate building infrastructure. At the request of the 
Commissioner the Minister of Justice explained that 
in the new buildings architectural obstacles did not 
exist, whereas the existing buildings such obstacles 
were systematically removed. 

Th e Commissioner addressed the Minister of La-
bour and Social Policy to signal the problem of consi-
derably higher charging the disabled with the cost of 
driving license than in the case of the able-bodied. 

Another request addressed to the President of Ci-
vil Aviation Offi  ce concerned application of the EU 
standards in air transport of the disabled.

One of important achievements of the Commis-
sioner in the area of disabled right protection consi-
sted in a successful appeal lodged with the Constitu-
tional Tribunal against the regulation which forced 
parents, who actually took care of adult mentally di-
sabled children, to initiate incapacitation proceedings 
of their children in the court to obtain due benefi ts 
from the Social Insurance Institution (ZUS).

H. Selected actions ion the area 
of environmental protection 

Environmental protection is a constitutional-
ly imposed obligation in the Polish legal system. 
The Constitution imposes on the public authori-
ties the obligation to protect the environment and 
to implement a policy which guarantees ecologi-
cal safety to the present generation and to the ge-
nerations to come. The Commissioner requested 
the Minister of Environment to review legal re-
gulations concerning permissible electromagnetic 
field levels. 

jące im dostanie się do budynku sądu oraz przebywa-
nie w nim, polegające na braku wyznaczonych miejsc 
parkingowych, podjazdów, pochylni oraz podnośników 
do transportu urządzeń, ułatwiających transport niepeł-
nosprawnych, jak również niedostosowanej do ich po-
trzeb infrastruktury budynków. W odpowiedzi na wy-
stąpienie do Ministra Sprawiedliwości Rzecznik uzyskał 
informację, iż obiekty nowo wybudowane nie posiadają 
już barier architektonicznych, natomiast w powstałych 
są one systematycznie likwidowane.

Rzecznik zasygnalizował Ministrowi Pracy i Po-
lityki Społecznej problem znacznie wyższych obcią-
żeń osób niepełnosprawnych kosztami związanymi 
z uzyskaniem uprawnień do kierowania pojazdem 
mechanicznym, aniżeli osób zdrowych.

Z kolei przedmiotem wystąpienia do Prezesa 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego, była sprawa stosowa-
nia standardów Unii Europejskiej przy przewozie 
osób niepełnosprawnych drogą lotniczą.

Jednym z poważnych osiągnięć Rzecznika na rzecz 
ochrony praw osób niepełnosprawnych wymienić nale-
ży skuteczne zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjne-
go przepisu, przymuszającego rodziców sprawujących 
faktyczną opiekę nad pełnoletnimi, niepełnosprawnymi 
dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, do inicjo-
wania sądowych procedur ubezwłasnowolnienia swych 
dzieci dla uzyskania należnego świadczenia z ZUS.

H. Wybrane działania z zakresu 
ochrony środowiska
W polskim systemie prawa, ochrona środowiska 

stanowi jedną z konstytucyjnie chronionych wartości. 
Konstytucja zobowiązuje władze publiczne do ochrony 
środowiska oraz prowadzenia polityki, zapewniającej 
bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przy-
szłym pokoleniom. Rzecznik zwrócił się do Ministra 
Środowiska o przegląd regulacji prawnych w zakresie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.

Rzecznik sygnalizował Ministrowi Środowiska po-
trzebę wydania rozporządzenia określającego wartości 
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Th e Commissioner signalled to the Minister of Envi-
ronment the need for an ordinance which would deter-
mine odour reference levels in the air and the asses-
sment method of odour concentration in the air, as well 
as for executive provisions for the act on trade in emis-
sions of green gases and other substances. Th e Commis-
sioner requested the Chief Inspector of Environmental 
Protection to take measures to harmonize regulations 
laying down determination methods for standard pol-
lution indices in rain and melt waters originating from 
the cities, airports, industrial, service and storage areas, 
transport bases, roads, parking places etc.

I. Foreigner’s rights protection

Individual applications of foreigners submitted 
with the Commissioner offi  ce concerned mainly the 
legality of stay and decisions to expel from the terri-
tory of Poland, refugee status, tolerated stay as well as 
assistance provided to the persons applying for refu-
gee status. Th e Commissioner Offi  ce staff  visited the 
refugee centres, guarded centres for foreigners and 
detention facilities for foreigners to be expelled. 

Generally, the Commissioner raised the issue of 
problems of the Jewish nationality persons who were 
once Polish citizens and who wanted to confi rm this 
citizenship. In his request addressed to the Minister 
of Interior and Administration the Commissioner 
emphasized lengthiness of proceedings exercised in 
this respect by the Mazovian Mayor (Mazowiecki 
Voivode) and President of the Offi  ce for Repatriation 
Foreigners, as well as the disadvantageous interpreta-
tion of the provisions of the Council of State of 1958 
on the permission to change Polish citizenship for 
the persons who leave Poland to settle permanently 
in Israel. 

In his another request addressed to the Minister 
of Interior and Administration, concerning Polish ci-
tizenship for persons who were once Polish citizens 
or were of Polish origin, the Commissioner empha-

odniesienia substancji zapachowych w powietrzu i me-
tody oceny zapachowej jakości powietrza, a także prze-
pisów wykonawczych ustawy o handlu uprawnieniami 
do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych 
substancji. Rzecznik zwrócił się też do Głównego In-
spektora Ochrony Środowiska o podjęcie działań 
na rzecz harmonizacji przepisów regulujących proble-
matykę metod oznaczania normatywnych wskaźników 
zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych, 
pochodzących z miast, portów, lotnisk, terenów prze-
mysłowych, handlowych, usługowych i składowych, 
baz transportowych oraz dróg, parkingów itp.

I. Ochrona praw cudzoziemców

Indywidualne wnioski cudzoziemców wpływające 
do Rzecznika, dotyczyły przede wszystkim spraw z zakre-
su legalności pobytu oraz decyzji o wydaleniu z terytorium 
Polski, a także spraw statusu uchodźcy, pobytu tolerowa-
nego oraz pomocy, udzielanej osobom aplikującym o sta-
tus uchodźcy. Pracownicy Biura RPO prowadzili wizyta-
cje ośrodków dla uchodźców oraz ośrodków strzeżonych 
dla cudzoziemców i aresztów w celu wydalenia.

W wymiarze generalnym, Rzecznik podniósł pro-
blem trudności z uzyskaniem potwierdzenia posiada-
nia obywatelstwa polskiego przez osoby narodowości 
żydowskiej, będące niegdyś obywatelami polskimi. 
W wystąpieniu do Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, wskazał na przewlekłość postępo-
wań prowadzonych tych sprawach przez Wojewodę 
Mazowieckiego oraz Prezesa Urzędu do Spraw Repa-
triacji i Cudzoziemców, a także odmiennej od utrwa-
lonej w orzecznictwie sądowoadministracyjnym, nie-
korzystnej dla zainteresowanych interpretacji przepi-
sów uchwały Rady Państwa z 1958 r. w sprawie ze-
zwolenia na zmianę obywatelstwa polskiego osobom 
wyjeżdżającym na pobyt stały do Państwa Izrael.

W innym wystąpieniu do Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, dotyczącym spraw obywatelstwa 
polskiego dla osób posiadających kiedyś obywatelstwo 
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sized that under the application procedure for Polish 
citizenship these people were treated as foreigners or 
stateless persons, and this was contrary to the public 
expectations and could be regarded as unfair in rela-
tion to the persons interested. 

Th e Commissioner also stressed lack of secondary 
provisions for the Constitution provision which enti-
tled the foreigners, whose Polish origin was constitu-
tionally confi rmed, to permanently settle in Poland. 

J. Protection of the rights of national 
and ethnic minorites

In 2007 about 20 cases submitted to the Commis-
sioner’s Offi  ce concerned problems of national and 
ethnic minorities. Although the number of compla-
ints about violation of the minority rights among the 
individual cases examined by the Commissioner was 
relatively low, the protection of minority rights rema-
ined one of the Commissioner’s priorities. 

Th e Roma community problems constantly at-
tracted interest of the Commissioner because of par-
ticularly disadvantageous situation of this group as 
compared with other groups of citizens, including 
minorities. Field surveys of the condition of this mi-
nority and observation of its rights by the public ad-
ministration bodies constituted a signifi cant aspect 
of the Commissioner activities. Living conditions 
of some Roma minority members are an aff ront to 
human dignity. Poverty caused by the lack of inco-
me sources, low education level (numerous cases of 
illiteracy) and associated lack of professional skills 
necessary to compete in the labour market result in 
social exclusion of the Roma minority members. 

polskie lub będących polskiego pochodzenia Rzecznik 
wskazał, że traktowanie tych osób na równi z cudzo-
ziemcami lub bezpaństwowcami w procedurze ubiega-
nia się o polskie obywatelstwo, pozostaje w sprzeczno-
ści z oczekiwaniami społecznymi, a w odczuciu zainte-
resowanych osób może być uznane za krzywdzące.

Rzecznik zwrócił też uwagę na brak przepisów wy-
konawczych do przepisu Konstytucji, uprawniającego 
cudzoziemców, których pochodzenie polskie zostało 
stwierdzone na podstawie ustawy, do osiedlenia się na te-
rytorium Rzeczpospolitej Polskiej na stałe, uniemożli-
wiających korzystanie z tego konstytucyjnego prawa.

J. Ochrona praw mniejszości narodowych 
i etnicznych

W 2007 r. do Biura Rzecznika wpłynęło około 20 
spraw, które zaklasyfi kowane zostały jako dotyczące 
problematyki mniejszości narodowych lub etnicz-
nych. Wprawdzie wśród skarg indywidualnych ba-
danych przez Rzecznika, liczba skarg na naruszanie 
praw mniejszości była stosunkowo niewielka, ale 
problematyka ochrony praw mniejszości stanowiła 
jeden z priorytetów w działalności Rzecznika.

Ze względu na szczególnie niekorzystną sytuację – 
często nieporównywalną z innymi grupami obywateli, 
w tym także z innymi mniejszościami – przedmiotem sta-
łego zainteresowania Rzecznika były problemy społecz-
ności romskiej. Istotnym aspektem działalności Rzecznika 
na gruncie ochrony praw osób należących do wspomnia-
nej mniejszości jest podejmowanie badań terenowych, 
dotyczących bieżącej sytuacji tej społeczności oraz stopnia 
przestrzegania praw jej członków przez organy admini-
stracji publicznej. Warunki, w jakich żyje część społeczno-
ści romskiej urągają godności ludzkiej. Ubóstwo będące 
skutkiem braku źródeł dochodu, niski poziom wykształ-
cenia (w licznych przypadkach analfabetyzm) i związany 
z nim brak kwalifi kacji zawodowych niezbędnych do pod-
jęcia konkurencji na rynku pracy skutkują marginalizacją 
osób należących do mniejszości romskiej.
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K. Conditions of Polish border traffi c

In the opinion of the Commissioner, the condi-
tions at the border between the Republic of Poland 
and Kaliningrad Oblast, Byelorussia and Ukraine are 
sometimes an aff ront for human dignity and violate 
human rights and good customs in relations among 
the civilized countries. At some border crossings the-
re are pathologies which aff ect both the Polish and 
neighbourhood countries citizens. Th e travellers 
complain about corruption. Organized crime groups 
activity is visible in the vicinity of border crossings. 
Th ese observations were confi rmed during the visits 
of the Commissioner’s POffi  ce staff  at the particular 
border crossings.

Within the framework of activities intended to 
improve the standards of travellers service at the 
border crossings between Poland and Ukraine the 
Commissioner and Plenipotentiary of the Supreme 
Council of Ukraine for Human Rights jointly visi-
ted the border road crossing in Medyka-Szeginia. 
Th e visit was intended to check the observation of 
human rights and traveller service standards as well 
as the conditions of work of the Border Guards and 
Customs offi  cers. During the visit a joint appeal was 
addressed to the authorities of both countries with 
conclusions, such as acceleration of the border infra-
structure development, standardization and simplifi -
cation of border crossing legislation, improvement of 
the visa issue conditions in the Polish consular offi  ces 
in Ukraine and counteracting pathologies occurring 
at the border.

K. Warunki przekraczania granic Polski

W ocenie Rzecznika, warunki przekraczania gra-
nicy państwowej między Rzeczpospolitą Polską a Ob-
wodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, Bia-
łorusią i Ukrainą urągają nieraz ludzkiej godności, 
są nie do pogodzenia z prawami człowieka i dobrymi 
obyczajami obowiązującymi w stosunkach między cy-
wilizowanymi państwami. Na niektórych przejściach 
granicznych występują zjawiska patologiczne, dotyka-
jące zarówno obywateli Polski jak i państw sąsiednich. 
Podróżni skarżą się na działania o charakterze korup-
cyjnym. W okolicach przejść granicznych zauważalna 
jest aktywność zorganizowanych grup przestępczych. 
Potwierdzają to obserwacje pracowników Biura RPO 
w czasie wizytacji poszczególnych przejść granicznych.

W ramach działań zmierzających do podnoszenia 
standardów obsługi podróżnych na przejściach gra-
nicznych między Polską a Ukrainą, Rzecznik dokonał, 
wraz z Pełnomocnikiem Rady Najwyższej Ukrainy ds. 
Praw Człowieka, wspólnej wizytacji drogowego przej-
ścia granicznego między Polską a Ukrainą w Medyce – 
Szegini. Celem wizytacji było zapoznanie się ze stanem 
przestrzegania praw oraz standardami obsługi podróż-
nych przekraczających granicę, a także warunkami peł-
nienia służby przez funkcjonariuszy Straży Granicznej 
i funkcjonariuszy celnych. W czasie wizytacji wydano 
wspólny apel, skierowany do władz obu państw, zawie-
rający wnioski dotyczące przyspieszenia realizacji pro-
gramu rozbudowy infrastruktury granicznej, unifi kacji 
i uproszczenia przepisów prawnych dotyczących prze-
kraczania granicy, poprawy warunków wydawania wiz 
w polskich urzędach konsularnych na Ukrainie oraz 
przeciwdziałania patologiom na granicy.
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Dane informacyjno-statystyczne

2006
1.01. – 31.12.

2007
1.01. – 31.12.

Cały okres funkcjonowania 
instytucji RPO

(1.01.1988 
– 31.12.2007)

Wpływ ogółem 49 387 57 507 916 971

W tym nowe sprawy 26 023 29 286 579 772

Liczba odpowiedzi
na wystąpienia Rzecznika 18 157 19 285 306 515

W 2007 roku w Biurze RPO przyjęto 5 823 interesantów oraz przeprowadzono 21 696 rozmów telefo-
nicznych, udzielając wyjaśnień i porad.

synteza 2007.indd   104synteza 2007.indd   104 2008-10-01   14:53:452008-10-01   14:53:45



105

Załącznik
Annex

Statistical Information

2006
1.01. – 31.12.

2007
1.01. – 31.12.

Commissioner’s Offi  ce operation 
period

(1.01.1988 
– 31.12.2007)

Total number of complaints 
received 49 387 57 507 916 971

Including new cases 26 023 29 286 579 772

Number of responses to the 
Commissioner’s appeals 18 157 19 285 306 515

In 2007, there were 5,823 applicants received, and the Offi  ce of the Commissioner for Civil Rights Pro-
tection answered 21,696 phone calls to provide advice and information.
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Ogólna liczba spraw podjętych z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich (art. 9 pkt 3)

Zgodnie z art. 9 ustawy o RPO, Rzecznik Praw Obywatelskich może podjąć sprawę na wniosek lub 
z własnej inicjatywy (z urzędu).

Dane za okres 1988–1995 nie były rejestrowane w systemie elektronicznym.
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Total number of cases handled on the initiative of the Commissioner (Article 9(3))

Pursuant to Article 9 of the Act on the Commissioner for Civil Rights Protection may handle a compla-
int at the request or on his own initiative (ex offi  cio). 

1988–1995 data were not recorded in the electronic system.
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Sprawy rozpatrzone w latach 1988–2007

Sprawy rozpatrzone z podziałem na kadencje
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Complaints examined between 1988–2007

Complaints examined under particular terms of offi  ce
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W latach 1988–1992 BRPO gromadziło szczegółowe dane statystyczne dotyczące wyłącznie spraw pod-
jętych do prowadzenia.
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Between 1988 and 1992, the Commissioner’s Offi  ce collected the detailed statistical data only on the 
complaints dealt with 
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Rzecznik Praw Obywatelskich skierował: 2006 2007

1) wystąpień problemowych 
– w tym o podjęcie inicjatywy prawodawczej

316
122

405
178

2) wniosków do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów
z aktem wyższego rzędu

15 26

3) zawiadomień do Trybunału Konstytucyjnego o przystąpieniu do postępowania ze skargi 
konstytucyjnej

27 15

4) pytań prawnych do Sądu Najwyższego 6 7

5) kasacji 78 46

6) skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych - 4

7) skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (prawo pracy) 2 1

8) skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego 7 3

9) wniosków do Naczelnego Sądu Administracyjnego o wykładnię przepisów 2 3

10) skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych 11 17

11) wniosków o unieważnienie orzeczenia 1 -

13) przystąpił do postępowania sądowego 15 3

14) przystąpił do postępowania administracyjnego 5 6
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Th e Commissioner for Civil Rights Protection made: 2006 2007

1) requests 
- including requests to take legislative initiative

316
122

405
178

2) requests addressed to the Constitutional Tribunal to confi rm inconsistency of regulations 
with higher level act

15 26

3) notifi cations of the Constitutional Tribunal of proceedings initiated in constitutional 
complaint case 

27 15

4) legal inquiries addressed to the Supreme Court 6 7

5) cassations 78 46

6) cassation complaints in civil cases addressed to the Supreme Court 4

7) complaints about inconsistency of an absolute ruling with the law (labour law) 2 1

8) cassation complaints addressed to the Supreme Administrative Court 7 3

9) requests addressed to the Supreme Administrative Court to provide legal interpretation 2 3

10) complaints addressed to the Local (Voivodeship) Administrative Courts 11 17

11) requests to annul the ruling 1 -

13) court proceedings initiated 15 3

14) administrative proceedings initiated 5 6
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Spośród 536 wystąpień o charakterze generalnym i szczególnych środków zaskarżenia skierowanych 
przez Rzecznika w 2007 roku najwięcej dotyczyło spraw z zakresu:

prawa karnego 20,0 % tj. 107 wystąpień

prawa konstytucyjnego i międzynarodowego 19,4 % tj. 104 wystąpienia

prawa pracy i zabezpieczenia społecznego 15,3 % tj. 82 wystąpienia

administracji publicznej, zdrowia i ochrony praw 
cudzoziemców 13,4 % tj. 72 wystąpienia

prawa cywilnego i gospodarki nieruchomościami 9,9 % tj. 53 wystąpienia

Sprawy rozpatrzone w 2007 r.

W okresie objętym Informacją rozpatrzono 34 199 nowych spraw indywidualnych, w tym:

podjęto do prowadzenia 13 194 sprawy

w tym, w ramach wystąpienia o charakterze generalnym 2156 spraw

udzielono wyjaśnień, wskazano wnioskodawcy przysługujące mu środki działania 19 506 spraw

przekazano wniosek wg właściwości 361 spraw

zwrócono się o uzupełnienie wniosku 559 spraw

nie podjęto * 579 spraw

___________
* Przekazane Rzecznikowi do wiadomości wystapienia kierowane do innych organów i pisma niezrozumiałej treści.
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Among 536 requests of general nature and special actions made by the Commissioner in 2007 the majo-
rity were concerned with the following:

penal law 20,0 % i.e. 107 requests

constitutional and international law 19,4 % i.e. 104 requests

labour law and social security 15,3 % i.e. 82 requests

public administration, health care and foreigner rights 
protection 13,4 % i.e. 72 requests

civil law and real property management 9,9 % i.e. 53 requests

Cases examined in 2007

During the period of time covered by this information 34,199 individual complaints were examined as 
follows:

cases accepted for further proceedings1* 13 194 complaints

Including complaints dealt with on general nature request basis 2156 complaints

applicant advised and informed of available measures he/she was entitled to 19 506 complaints

complaint referred to a competent authority 361 complaints

complaint returned to be supplemented with necessary information 559  complaints

not accepted for further proceedings* 579  complaints

___________
* Incomprehensible complaints and letters submitted to other bodies and notifi ed to the Commissioner.
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Z 34 199 spraw rozpatrzonych w 2007 roku podjęto do prowadzenia 13 194, w tym najwięcej było spraw 
z zakresu:

prawa karnego 3631 spraw tj. 27,5%

prawa administracyjnego i spraw mieszkaniowych 2273 sprawy tj. 17,2%

prawa karnego wykonawczego 1973 sprawy tj. 15,0%

prawa pracy i zabezpieczenia społecznego 1233 sprawy tj. 9,3%

prawa gospodarczego, danin publicznych i ochrony praw konsumenta 871 spraw tj. 6,6%

prawa cywilnego i gospodarki nieruchomościami 790 spraw tj. 6,0%

inne 2423 sprawy tj. 18,4%
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Among 34,199 complaints examined in 2007, 13,194 accepted for further proceedings included such 
areas as:

penal law 3631 complaints i.e. 27,5%

administrative law and housing issues 2273 complaints i.e. 17,2%

executive penal law 1973 complaints i.e. 15,0%

labour law and social security 1233 complaints i.e. 9,3%

commercial law, public tributes and concumer’s rights protection 871 complaints i.e. 6,6%

civil law and real property management 790 complaints i.e. 6,0%

other 2423 complaints i.e. 18,4%
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W 2007 roku zakończono postępowanie w 12 690 sprawach podjętych.

Spośród 12 690 spraw zakończonych:

1. uzyskano rozwiązanie pozytywne
ze względu na:

w 18,6 %

- zasadność zarzutów wnioskodawcy w 11,4 %

- uwzględnienie wystąpienia generalnego Rzecznika w 7,2 %

2. odstąpiono od dalszego prowadzenia sprawy
ze względu na:

w 13,5 %

- toczące się postępowanie w sprawie w 7,9 %

- upływ czasu w 0,2 %

- nieodwracalne skutki prawne w 0,2 %

- inne względy obiektywne- rezygnacja RPO z dalszego prowadzenia sprawy w 5,2 %

3. nie uzyskano rozwiązania pozytywnego
ze względu na:

w 67,9 %

- niepotwierdzenie się zarzutów wnioskodawcy w 55,4 %

- nieuwzględnienie wystąpienia generalnego RPO w 12,2 %

- z powodu wyczerpania przez RPO możliwości działania w 0,3 %

Określenie „rozwiązanie pozytywne” oznacza rozwiązanie indywidualnego problemu zgodnie z ocze-
kiwaniem wnioskodawcy.
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In 2007, proceedings in 12, 690 cases were completed.

As far as these 12,690 cases are concerned:

1. positive outcome was achieved 
due to:

in 18,6 %

- justifi ed complaint in 11,4 %

- approval of the general request of the Commissioner in 7,2 %

2. the complaint related proceedings were abandoned 
due to:

in 13,5 %

- pending proceedings in 7,9 %

- lapse of time in 0,2 %

- irreversible legal eff ects in 0,2 %

- other objective reasons – Commissioner resigned from further proceedings in 5,2 %

3. positive outcome was not achieved 
due to:

in 67,9 %

- unconfi rmed claims of the applicants in 55,4 %

- Commissioner’s request ignored in 12,2 %

- measures available to the Commissioner exhausted  in 0,3 %

Th e term “positive outcome” means that the individual problem was solved in accordance with the 
applicant’s expectations. 
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Od 2 sierpnia 2004 r. działa Zespół Terenowy we Wrocławiu, kierowany przez Pełnomocnika tereno-
wego Rzecznika Praw Obywatelskich.

W 2007 r. wpływ ogółem do Zespołu Terenowego wyniósł 1602, w tym nowych spraw 788. Do Biura 
w Warszawie przekazano 132 sprawy, a z Biura w Warszawie przyjęto 123 sprawy. Z ogólnej liczby 5823 
interesantów w Zespole Terenowym przyjęto 985. Przeprowadzono 1747 rozmów telefonicznych udzie-
lając wyjaśnień i  porad. Rozpatrzono 919 spraw.

W 2007 r. w Zespole Terenowym we Wrocławiu rozpatrzono 919 spraw w tym:

podjęto do prowadzenia 278 spraw tj. 30,3 %

poprzestano na wskazaniu wnioskodawcy
przysługujących mu środków działania 628 spraw tj. 68,3 %

przekazano wniosek wg. właściwości 5 spraw tj. 0,5 %

zwrócono się do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku 7 spraw tj. 0,8 %

nie podjęto 1 sprawa tj. 0,1 %

W 2007 r. w Zespole Terenowym we Wrocławiu zakończono postępowanie w 306 sprawach podjętych.
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Since 2 August 2004 there has been Local Unit in Wrocław run by the regional representative of the 
Commissioner. 

In 2007, the Local Unit received 1602 complaints out of which 788 were new. 132 complaints were re-
ferred to the Offi  ce in Warsaw, whereas 123 cases were taken over from Warsaw Offi  ce. Out of the total 
number of 5823 applicants the Local Unit hosted 985 applicants. 1747 telephone calls were answered to 
provide clarifi cation and advice. 919 cases were examined. 

In 2007, the Local Unit in Wrocław examined 919 complaints as follows:

cases accepted for further proceedings 278 complaints i.e. 30,3 %

the applicant was only advised about the measures 
he/she was entitled to 628 complaints i.e. 68,3 %

complaint referred to a competent authority 5 complaints i.e. 0,5 %

complaint returned to be supplemented with necessary information  7 complaint i.e. 0,8 %

not accepted for further proceedings  1 complaint i.e. 0,1 %

In 2007, the Local Unit in Wrocław examined 306 complaints as follows:
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Od 16 maja 2005 r. działa Zespół Terenowy w Gdańsku, kierowany przez Pełnomocnika terenowego 
Rzecznika Praw Obywatelskich.

W 2007 r. r. wpływ ogółem do Zespołu Terenowego wyniósł 1858, w tym nowych spraw wpłynęło 673. 
Do Biura w Warszawie przekazano 219 spraw, a z Biura w Warszawie przyjęto 100 spraw. Z ogólnej liczby 
5823 interesantów w Zespole Terenowym przyjęto 1137. Przeprowadzono 2934 rozmowy telefoniczne 
udzielając wyjaśnień i porad. Rozpatrzono 732 sprawy.

W 2007 r. w Zespole Terenowym w Gdańsku rozpatrzono 732 sprawy w tym:

podjęto do prowadzenia 267 spraw tj. 36,4 %

poprzestano na wskazaniu wnioskodawcy
przysługujących mu środków działania 436 spraw tj. 59,6 %

przekazano wniosek wg właściwości 8 spraw tj. 1,1 %

zwrócono się do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku 14 spraw tj. 1,9 %

nie podjęto 7 spraw tj. 1,0 %

W 2007 r. w Zespole Terenowym w Gdańsku zakończono postępowanie w 243 sprawach podjętych.
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Since 16 May 2005 there has been a Local Unit in Gdańsk run by the regional representative of the 
Commissioner.

In 2007, the Local Unit received 1858 complaints out of which 673 were new. 219 complaints were re-
ferred to the Offi  ce in Warsaw, whereas 100 cases were taken over from Warsaw Offi  ce. Out of the total 
number of 5823 applicants the Local Unit hosted 1137 applicants. 2934 telephone calls were answered to 
provide clarifi cation and advice. 732 cases were examined.

In 2007, the Local Unit in Wrocław examined 732 complaints as follows:

cases accepted for further proceedings 267 complaints i.e. 36,4 %

the applicant was advised about the measures 
he/she was entitled to 436 complaints i.e. 59,6 %

complaint referred to a competent authority 8 complaints i.e. 1,1 %

complaint returned to be supplemented with necessary information 14 complaints i.e. 1,9 %

not accepted for further proceedings  7 complaints  .e. 1,0 %

In 2007, the Local Unit in Gdańsk examined 243 complaints as follows:
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Od 15 września 2007 r. działa Zespół Terenowy w Katowicach, kierowany przez Pełnomocnika tere-
nowego Rzecznika Praw Obywatelskich.

W okresie od 15 września do 31 grudnia 2007 r. wpływ ogółem do Zespołu Terenowego wyniósł 693, 
w tym nowych spraw wpłynęło 409. Do Biura w Warszawie przekazano 84 sprawy, a z Biura w Warsza-
wie przyjęto 7 spraw. Z ogólnej liczby 5823 interesantów w Zespole Terenowym przyjęto 277. Przepro-
wadzono 434 rozmowy telefoniczne udzielając wyjaśnień i porad. Rozpatrzono 365 spraw.

W okresie od 15 września do 31 grudnia 2007 r. w Zespole Terenowym w Katowicach rozpatrzono 365 
spraw w tym:

podjęto do prowadzenia 109 spraw tj. 29,9 %

poprzestano na wskazaniu wnioskodawcy
przysługujących mu środków działania 231 spraw tj. 63,3 %

przekazano wniosek wg właściwości 6 spraw tj. 1,6 %

zwrócono się do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku 15 spraw tj. 4,1 %

nie podjęto 4 sprawy tj. 1,1 %

W okresie od 15 września do 31 grudnia 2007 r. w Zespole Terenowym w Katowicach zakończono po-
stępowanie w 31 sprawach podjętych.
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Since 15 September 2007 there has been a Local Unit in Katowice run by the regional representative 
of the Commissioner.

Between 15 September and 31 December 2007, the Field Team received the total of 693 complaints, inclu-
ding 409 new complaints. 84 complaints were referred to the Offi  ce in Warsaw, whereas 7 cases were taken 
over from Warsaw Offi  ce. Out of the total number of 5823 applicants the Local Unit hosted 277 applicants. 
434 telephone calls were answered to provide clarifi cation and advice. 365 cases were examined.

Between 15 September and 31 December 2007, the Field Team examined 365 complaints as follows:

cases accepted for further proceedings 109 complaints i.e. 29,9 %

the applicant was only advised about the measures 
he/she was entitled to 231 complaints i.e. 63,3 %

complaint referred to a competent authority 6 complaints i.e. 1,6 %

complaint returned to be supplemented with necessary information 15 complaints i.e. 4,1 %

not accepted for further proceedings  4 complaints i.e. 1,1 %

Between 15 September and 31 December 2007, the Local Unit completed proceedings for 31 examined 
cases.
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