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CZ¢Âå 1



I. INFORMACJA O WP¸YWIE 
I ZA¸ATWIANIU WNIOSKÓW

Dane informacyjno-statystyczne
Wp∏yw spraw do Rzecznika Praw Obywatelskich

styczeƒ– Ca∏y okres
II kwarta∏ –czerwiec funkcjonowania

2005 2005 instytucji RPO
(01.01.1988–
–30.06.2005)

Wp∏yw ogó∏em 13 366 27 500 785 934
w tym nowe sprawy 7 129 14 957 511 818
Liczba odpowiedzi
na wystàpienia 
Rzecznika 5 295 10 422 258 620

W II kwartale 2005 r.
w Biurze RPO przyj´to 1761 interesantów oraz przeprowadzono 5338
rozmów telefonicznych, udzielajàc wyjaÊnieƒ i porad. Wys∏ano 21 732
pisma w 12 990 prowadzonych sprawach, ponadto zarejestrowano
19 apeli, listów otwartych, protestów bez oznaczenia wnioskodawcy.

1. W II kwartale 2005 r. RPO skierowa∏:

– wystàpieƒ problemowych 65
w tym, o podj´cie inicjatywy prawodawczej 25

– wniosków do Trybuna∏u Konstytucyjnego 
o stwierdzenie niezgodnoÊci przepisów z Konstytucjà 5

– zawiadomieƒ do Trybuna∏u Konstytucyjnego
o przystàpieniu do post´powania 
ze skargi konstytucyjnej 1

– pytaƒ prawnych do Sàdu Najwy˝szego 1
– kasacji 18
– skarg kasacyjnych do Naczelnego 

Sàdu Administracyjnego 1
– skarg do Wojewódzkich Sàdów Administracyjnych 2
– wniosków o uniewa˝nienie orzeczenia 1
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prawo cywilne i gospodarka nieruchomoÊciami 12,7%
prawo administracyjne i sprawy mieszkaniowe 9,9%
prawo gospodarcze, daniny publiczne i ochrona 
praw konsumenta 9,8%
prawo karne wykonawcze 7,4%
prawo pracy 5,2%
prawa ˝o∏nierzy i funkcjonariuszy s∏u˝b publicznych 1,6%
administracja publiczna, zdrowie i ochrona 
praw cudzoziemców* 5,4%
prawo rodzinne i ochrona praw osób niepe∏nosprawnych 4,3%
Inne 1,3%

Od 2 sierpnia 2004 r. dzia∏a Zespó∏ Terenowy we Wroc∏awiu,
kierowany przez Pe∏nomocnika terenowego Rzecznika Praw Obywa-
telskich. 

W II kwartale 2005 r. do Zespo∏u Terenowego wp∏yn´∏o 669 pism,
z czego 71 pism przekazano do Biura w Warszawie. Nowych spraw
wp∏yn´∏o 341, z czego 20 przekazano do Biura w Warszawie. Z ogól-
nej liczby 1761 interesantów w Zespole Terenowym przyj´to 462.

Najwi´kszy wp∏yw w Zespole Terenowym we Wroc∏awiu dotyczy∏
spraw z zakresu: 
– prawa administracyjnego 

i spraw mieszkaniowych 18,2% tj. 61 spraw
– prawa cywilnego i gospodarki 

nieruchomoÊciami 15,2% tj. 51 spraw
– prawa karnego 13,0% tj. 44 sprawy
– prawa gospodarczego, danin publicznych 

i ochrony praw konsumenta 12,5% tj. 42 sprawy
– zabezpieczenia spo∏ecznego 11,6% tj. 39 spraw

W II kwartale 2005 r. w Oddziale Terenowym we Wroc∏awiu rozpa-
trzono 379 spraw w tym:
– podj´to do prowadzenia** 90 spraw tj. 31,8%
– poprzestano na wskazaniu wnioskodawcy

przys∏ugujàcych mu Êrodków dzia∏ania 253 sprawy tj. 59,8%
– przekazano wniosek wg. w∏aÊciwoÊci 7 spraw tj. 1,7%
– zwrócono si´ do wnioskodawcy 

o uzupe∏nienie wniosku 29 spraw tj. 2,0%
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– skarg o stwierdzenie niezgodnoÊci z prawem 
prawomocnego orzeczenia 1

– oraz przystàpi∏ do post´powania sàdowego 2

2. Sprawy rozpatrzone w II kwartale 2005 r. – 9 363.

WÊród spraw rozpatrzonych:
– podj´to do prowadzenia* 3693 sprawy

w tym, w ramach wystàpienia 
o charakterze generalnym 167 spraw

– poprzestano na wskazaniu wnioskodawcy
przys∏ugujàcych mu Êrodków dzia∏ania 5246 spraw

– przekazano wniosek wg. w∏aÊciwoÊci 122 sprawy
– zwrócono si´ do wnioskodawcy 

o uzupe∏nienie wniosku 111 spraw
– nie podj´to** 191 spraw

3. Zakoƒczono post´powanie w 3 421 podj´tych sprawach.

SpoÊród 3 421 spraw zakoƒczonych:
1. uzyskano rozwiàzanie pozytywne 16,5%
2. odstàpiono od dalszego prowadzenia sprawy 

ze wzgl´du na:
– toczàce si´ w sprawie post´powanie 

(niewyczerpany tryb) 7,1%
– up∏yw czasu 0,1%
– nieodwracalne skutki prawne 0,4%
– inne wzgl´dy obiektywne 5,9%

3. nie uzyskano rozwiàzania pozytywnego ze wzgl´du na:
– niepotwierdzenie si´ zarzutu 66,6%
– nieuwzgl´dnienie wystàpienia RPO 2,1%
– z powodu wyczerpania przez RPO mo˝liwoÊci 

dzia∏ania 1,3%

4. Przedmiot nowych spraw (wniosków) w II kwartale 2005 r. 
(7 129 – 100%)

(wed∏ug w∏aÊciwoÊci zespo∏ów merytorycznych):
prawo konstytucyjne i mi´dzynarodowe 3,0%
prawo karne 24,4%
zabezpieczenie spo∏eczne 15,0%
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* Poj´cie „sprawy podj´tej do prowadzenia” dotyczy spraw wskazujàcych na
mo˝liwe istnienie naruszenia praw obywatelskich, w sprawach tych Rzecznik pro-
wadzi post´powanie wyjaÊniajàce.

** Przekazane Rzecznikowi do wiadomoÊci wystàpienia kierowane do innych
organów i pisma niezrozumia∏ej treÊci.

* W zwiàzku ze zmianà struktury organizacyjnej Biura RPO Zespó∏ Ochrony
Zdrowia zosta∏ po∏àczony z Zespo∏em Administracji Publicznej. 

** Poj´cie „sprawy podj´tej do prowadzenia” dotyczy spraw wskazujàcych na
mo˝liwe istnienie naruszenia praw obywatelskich, w sprawach tych Rzecznik pro-
wadzi post´powanie wyjaÊniajàce.



Spotkanie z Wojewodà DolnoÊlàskim 
i Prezydentem Miasta Wroc∏awia 
oraz udzia∏ w Zjeêdzie Jubileuszowym 
Medycyny Rodzinnej na Dolnym Âlàsku. 10.06.2005 r.

11. Spotkanie Pe∏nomocnika terenowego 
Rzecznika Praw Obywatelskich w Gdaƒsku 
z w∏adzami gminy Trzebielino. 10.06.2005 r.

12. Areszt Âledczy w S∏upsku, Oddzia∏ Zewn´trzny 
w Ustce oraz Policyjna Izba Zatrzymaƒ 
w Bytowie – ocena poszanowania praw 
osób pozbawionych wolnoÊci. 20–23.06.2005 r.

13. Zespó∏ Opieki Zdrowotnej w D´bicy – 
badanie przestrzegania praw pacjentów 
i praw personelu medycznego. 20–22.06.2005 r.

14. OÊrodek dla Uchodêców w Mosznej 
k/ Pruszkowa- badanie przestrzegania 
praw cudzoziemców. 28.06.2005 r.

15. OÊrodek dla Uchodêców w Warszawie –
badanie przestrzegania praw cudzoziemców. 29.06.2005 r.

oraz uczestniczyli w nast´pujàcych sympozjach, seminariach
i konferencjach:

1. Sesja naukowa nt. „Matka i dziecko 
nade wszystko.” Warszawa 05.04.2005 r.

2. Konferencja nt. „Sprawni w pracy.” 
Warszawa 07.04.2005 r.

3. Udzia∏ Zast´pcy Rzecznika Praw 
Obywatelskich w obchodach Jubileuszu 
Kuratorskiej S∏u˝by Sàdowej. Popowo 07–08.04.2005 r.

4. Kampania anty-dyskryminacyjna 
pt. „Moda na tolerancj´.” Warszawa 08.04.2005 r.

5. Posiedzenie Komisji Zdrowia nt. ustawy
o ochronie zdrowia psychicznego. 13.04.2005 r.

6. Konwersatorium zorganizowane w Biurze RPO 
nt. „Bariery aktywnoÊci obywatelskiej 
i sposoby ich przezwyci´˝enia- w kontekÊcie
ekonomii spo∏ecznej. 14.04.2005 r.

7. Konferencja nt. „Bezpieczeƒstwo pacjenta 
jako wyzwanie europejskie.” Warszawa 14.04.2005 r.

8. Konferencja nt. „Rynek edukacyjny – 
perspektywy rozwoju edukacji w spo∏eczeƒstwie 
obywatelskim.” Tarnów. Patronat RPO. 15.04.2005 r.

9. Konferencja nt. „Romskie ko∏o ˝ycia.” ¸ódê 18.04.2005 r.
10. Udzia∏ Rzecznika Praw Obywatelskich 

w XII Kwidzyƒskim Forum Teatralnym 
Szkolnictwa Specjalnego. Patronat RPO 19.04.2005 r.
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Od 16 maja 2005 r. dzia∏a Zespó∏ Terenowy w Gdaƒsku, kiero-
wany przez Pe∏nomocnika terenowego Rzecznika Praw Obywatel-
skich.

W maju i czerwcu 2005 r. do Zespo∏u Terenowego wp∏yn´∏y 483
pisma, z czego 75 pism przekazano do Biura w Warszawie. Nowych
spraw wp∏yn´∏o 326, z czego 14 przekazano do Biura w Warszawie.
Z ogólnej liczby 1761 interesantów w Zespole Terenowym przyj´to
373. Rozpatrzono 193 sprawy.

5. W II kwartale 2005 r. Rzecznik Praw Obywatelskich, Zast´pca
Rzecznika Praw Obywatelskich oraz pracownicy Biura RPO odby-
li nast´pujàce spotkania i wizytacje:

1. Spotkanie zorganizowane w Biurze RPO 
poÊwi´cone problematyce przestrzegania 
przez pracodawców praw osób zatrudnionych. 05.04.2005 r.

2. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych oraz Samodzielny Publiczny Zak∏ad 
Opieki Zdrowotnej w Âwieciu – badanie 
przestrzegania praw pacjentów. 12–14.04.2005 r.

3. Areszt Âledczy w Bielsku Bia∏ej, 
Zak∏ad Karny w Nysie, Komendy Powiatowe 
Policji w Nysie i Strzelinie – kontrola 
przestrzegania praw obywatelskich
funkcjonariuszy s∏u˝by wi´ziennej i policji. 12–15.04.2005 r.

4. Areszt Âledczy w Gdaƒsku – ocena 
poszanowania praw i wolnoÊci osób 
zatrzymanych. 09.05.2005 r.

5. Zak∏ad Karny w Gràdach Woniecko 
i Czerwonym Borze – ocena poszanowania 
praw osób pozbawionych wolnoÊci. 16–18.05.2005 r.

6. 2 Mazowiecka Brygada Saperów 
w Kazuniu Nowym –badanie przestrzegania 
praw i wolnoÊci obywatelskich ˝o∏nierzy. 20.05.2005 r.

7. Specjalistyczny Szpital dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych w Branicach –
badanie przestrzegania praw pacjentów. 06–09.06.2005 r.

8. Zak∏ad Karny i Komenda Miejska Policji 
w Tarnowie – ocena poszanowania praw osób 
zatrzymanych. 07–09.06.2005 r.

9. 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana 
w Mi´dzyrzeczu- badanie przestrzegania praw 
i wolnoÊci obywatelskich ˝o∏nierzy. 08–09.06.2005 r.

10. Wizyta Rzecznika Praw Obywatelskich 
we Wroc∏awiu:
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o wspó∏pracy z Klinikà Prawa KUL i UMCS.
Udzia∏ Rzecznika Praw Obywatelskich 
w konferencji nt. „Zagadnienia prawa karnego 
w nauczaniu Jana Paw∏a II”. 10.05.2005 r.

24. Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich 
ze studentami Wydzia∏u Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Gdaƒskiego. 12.05.2005 r.

25. Seminarium nt. „Polityka spo∏eczna 
w Polsce na tle europejskich rozwiàzaƒ 
socjalno-prawnych”. Bia∏obrzegi 12.05.2005 r.

26. Udzia∏ Rzecznika Praw Obywatelskich 
w konferencji nt. „NieÊç pomoc dla dobra 
wspólnego”. Patronat Rzecznika. Siedlce 13.05.2005 r.

27. Udzia∏ w uroczystoÊci zorganizowanej 
przez Zwiàzek Romów Polskich 
nt. „Moda na tolerancj´”. Warszawa 15.05.2005 r.

28. Toruƒskie Dni Demokracji 
i Praw Cz∏owieka. 17.05.2005 r.

29. Podpisanie porozumienia mi´dzy Rzecznikiem 
Praw Obywatelskich a Rektorem Wy˝szej 
Szko∏y Przedsi´biorczoÊci i Zarzàdzania 
im. Leona Koêmiƒskiego o wspó∏pracy 
w dziedzinie ochrony wolnoÊci, 
praw cz∏owieka i obywatela. Warszawa 17.05.2005 r.

30. Konferencja zorganizowana w Biurze RPO 
nt. „SprawiedliwoÊç naprawcza jako forma 
pomocy ofiarom przest´pstw.” 18.05.2005 r.

31. Konferencja, której celem by∏o przedstawienie 
problemów i doÊwiadczeƒ zwiàzanych 
z oddzia∏ywaniami podejmowanymi 
wobec skazanych za przest´pstwa seksualne 
oraz uzale˝nionych od Êrodków odurzajàcych 
i psychotropowych. Olszanica 19–21.05.2005 r.

32. Udzia∏ Rzecznika Praw Obywatelskich 
w konferencji inaugurujàcej „Debat´ 
Pro Publico Bono” poÊwi´conà przedsi´biorczoÊci
spo∏ecznej w Polsce i na Êwiecie. ¸aƒcut 20.05.2005 r.

33. Konferencja nt. „Modele wychodzenia
z bezdomnoÊci w krajach europejskich, 
standardy i praktyki pracy z bezdomnymi 
ze szczególnym uwzgl´dnieniem kobiet i dzieci.” 
Warszawa 23.05.2005 r.

34. Udzia∏ Rzecznika Praw Obywatelskich 
w posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego S´dziów 
Sàdu Najwy˝szego. 24.05.2005 r.

35. Konferencja nt. „Priorytety naprawy systemu 
ochrony zdrowia w Polsce.” Poznaƒ 24.05.2005 r.
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11. Seminarium nt. „S´dziowie rodzinni 
w systemie pomocy i opieki nad dzieçmi.” 
Warszawa 20.04.2005 r.

12. Udzia∏ Rzecznika Praw Obywatelskich 
oraz Zast´pcy Rzecznika w Zgromadzeniu 
Ogólnym S´dziów Trybuna∏u Konstytucyjnego. 
Warszawa 21.04.2005 r.

13. Konferencja nt. „Wczesne wykrywanie
i rehabilitacja zaburzeƒ s∏uchu u dzieci.” 
Warszawa 22–23.04.2005 r.

14. Udzia∏ Rzecznika Praw Obywatelskich 
w Drugiej Europejskiej Konferencji S´dziów 
nt. „Wymiar sprawiedliwoÊci a media”. Warszawa 25.04.2005 r.

15. Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich 
w Mi´dzynarodowym Domu Spotkaƒ M∏odzie˝y 
w OÊwi´cimiu z cyklu „Rozmowy o tolerancji.” 26.04.2005 r.

16. Udzia∏ Zast´pcy Rzecznika Praw Obywatelskich 
w posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego S´dziów 
Naczelnego Sàdu Administracyjnego. Warszawa 27.04.2005 r.

17. Konferencja zamykajàca cykl 
pt. „Aktywizacja spo∏eczeƒstwa w walce 
z bezrobociem”. Rzecznik by∏ gospodarzem 
konferencji. Warszawa 27.04.2005 r.

18. Udzia∏ Rzecznika Praw Obywatelskich 
w konferencji nt. „By pi´kniej, lepiej 
i szlachetniej ˝yç...” G∏ogów. Patronat RPO. 28.04.2005 r.

19. Konferencja nt. „Teoria i praktyka 
penitencjarna.” Popowo 29.04.2005 r.

20. Uroczyste wr´czenie dyplomu – Nagrody 
honorowej Pro Publico Bono „SolidarnoÊci” –
Ruchowi Obywatelskiemu w 25 rocznic´ 
powstania, oraz og∏oszenie VII edycji Konkursu 
na Najlepszà Inicjatyw´ Obywatelskà 
Pro Publico Bono. Rzecznik by∏ 
wspó∏gospodarzem uroczystoÊci. Warszawa 03.05.2005 r.

21. Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich 
ze studentami z Ko∏a Naukowego Studencka 
Poradnia Prawa w Collegium Polonicum. S∏ubice 06.05.2005 r.

22. Konferencja nt. „Niezale˝noÊç i samodzielnoÊç 
niepe∏nosprawnych – mit, realna mo˝liwoÊç 
czy spo∏eczna koniecznoÊç?” Wroc∏aw 06.05.2005 r.

23. Wizyta RPO w Lublinie – podpisanie 
porozumienia o wspó∏pracy w dziedzinie 
ochrony praw cz∏owieka i obywatela 
z Rektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
oraz z Rektorem Uniwersytetu 
Marii Curie-Sk∏odowskiej oraz umowy 
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51. Udzia∏ Zast´pcy Rzecznika Praw Obywatelskich 
w Jubileuszu 10–lecia Parlamentu Studentów RP. 
Warszawa 04.06.2005 r.

52. Udzia∏ Zast´pcy Rzecznika Praw Obywatelskich 
w debacie odbywajàcej si´ w ramach 
„Akademii OÊwi´cimskiej” nt. „Prawa 
cz∏owieka fundamentem europejskiej 
wspólnoty politycznej.” Kraków 06–07.06.2005 r.

53. Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich 
ze spo∏eczeƒstwem Powiatu Szczycieƒskiego 
oraz Województwa Warmiƒsko- Mazurskiego. 
Szczytno 08.06.2005 r.

54. Udzia∏ Rzecznika Praw Obywatelskich 
w konferencji z okazji XV- lecia Urz´du Ochrony
Konkurencji i Konsumentów. Wyk∏ad Rzecznika 
nt. „Prawa konsumenta a prawa obywatela.” 
Warszawa 09.06.2005 r.

55. Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich 
z laureatami XII Olimpiady Wiedzy o Prawach
Cz∏owieka. Patronat RPO 09.06.2005 r.

56. Udzia∏ Rzecznika Praw Obywatelskich 
w Jubileuszowym Zjeêdzie Medycyny Rodzinnej,
wyk∏ad Rzecznika nt. „Prawo lekarza do odmowy 
udzielania Êwiadczenia zdrowotnego.” Wroc∏aw 10.06.2005 r.

57. Udzia∏ Rzecznika Praw Obywatelskich 
w konferencji nt. „Dokàd zmierza Europa?” 
Kraków 11.06.2005 r.

58. Udzia∏ Rzecznika Praw Obywatelskich 
w uroczystoÊci 65 rocznicy deportacji 
do KL Auschwitz I transportu polskich 
wi´êniów politycznych. OÊwi´cim 14.06.2005 r.

59. Konferencja zorganizowana w Biurze RPO 
z cyklu Edukacja dla Rozwoju 
nt. „Dziecko, Rodzic, Nauczyciel: Obywatele.” 15.06.2005 r.

60. Forum zorganizowane w Biurze RPO 
w ramach przygotowaƒ do V Konwencji Ruchu 
Przeciw BezradnoÊci Spo∏ecznej 
nt. „Gospodarka spo∏eczna jako nowa forma 
aktywnoÊci obywatelskiej w systemach 
prawno-finansowych w Europie.” 16.06.2005 r.

61. Udzia∏ Rzecznika Praw Obywatelskich 
w ogólnopolskim spotkaniu w sprawie mieszkaƒ 
zak∏adowych. Tarnowskie Góry 20.06.2005 r.

62. Spotkanie Spo∏ecznej Rady ds. Ochrony 
Praw Osób Niepe∏nosprawnych zorganizowane 
w Biurze RPO. 21.06.2005 r.
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36. Udzia∏ w odprawie szkoleniowej radców prawnych
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. ¸ódê 24.05.2005 r.

37. Konferencja nt. „Zadania polityki spo∏ecznej 
wobec niedobrowolnych migrantów.” Warszawa 24.05.2005 r.

38. Konferencja nt. „Konstytucyjne zasady wolnoÊci 
dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz wynikajàce 
z niej zasady swobody umów.” Rzecznik by∏ 
wspó∏gospodarzem konferencji. Warszawa 25.05.2005 r.

39. Podpisanie przez Pe∏nomocnika terenowego RPO 
we Wroc∏awiu porozumienia o wspó∏pracy 
w dziedzinie ochrony praw cz∏owieka 
i obywatela z DolnoÊlàskim Stowarzyszeniem 
Pomocy Ofiarom Przest´pstw. 25.05.2005 r.

40. Konferencja nt. „Matka i dziecko 
nade wszystko.” Warszawa 30.05.2005 r.

41. XV- lecie Niezale˝nego Samorzàdnego
Zwiàzku Zawodowego Policjantów. Warszawa 30.05.2005 r.

42. Konferencja zorganizowana w Biurze RPO 
nt. „Komornicza egzekucja nale˝noÊci 
alimentacyjnych.” 31.05.2005 r.

43. Sesja pt. „Mobbing i jego znaczenie 
dla pracowników i pracodawcy.” Warszawa 31.05.2005 r.

44. III Mi´dzyszkolny Konkurs Wiedzy 
o Unii Europejskiej. Katowice. Patronat RPO 31.05.2005 r.

45. Udzia∏ w spotkaniu, którego celem by∏o
podsumowanie zrealizowanego projektu 
„Dobrowolne powroty i reintegracja ofiar 
handlu ludêmi w Polsce.” Warszawa 31.05.2005 r.

46. Sympozjum pt. „Pacjent w systemie 
Êwiadczeƒ medycznych.” Warszawa 31.05.2005 r.

47. Zjazd Katedr Prawa Pracy i Ubezpieczeƒ 
Spo∏ecznych nt. „Konstytucyjne problemy 
prawa pracy i zabezpieczenia spo∏ecznego.” 
Wroc∏aw 01–02.06.2005 r.

48. Udzia∏ Rzecznika Praw Obywatelskich 
w Kongresie Edukacyjnym ZNP 
nt. „Edukacja polska w jednoczàcej si´ Europie.” 
Warszawa 02.06.2005 r.

49. Spotkanie w Biurze RPO Zast´pcy Rzecznika 
Praw Obywatelskich ze studentami 
Wy˝szej Szko∏y Pedagogicznej Towarzystwa 
Wiedzy Powszechnej. 02.06.2005 r.

50. Udzia∏ Rzecznika Praw Obywatelskich 
w szkoleniu dla rzeczników odpowiedzialnoÊci 
zawodowej. Kraków 04.06.2005 r.
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8. Wizyta w Biurze RPO przedstawiciela Biura 
Ombudsmana Kazachstanu i przedstawiciela 
Ministerstwa Pracy i Polityki Spo∏ecznej 
Kazachstanu. 13.05.2005 r.

9. Wizyta studyjna delegacji urz´du Obroƒcy 
Praw Cz∏owieka Armenii. 16–25.05.2005 r.

10. Oficjalna wizyta Rzecznika Praw Obywatelskich 
w Austrii.Spotkanie z Prezydentem,
Ombudsmanem i cz∏onkami Trybuna∏u 
Konstytucyjnego. 18–20.05.2005 r.

11. Udzia∏ w konferencji nt.„ Europa 
w dzia∏aniu 2005.” Praga 19-21.05.2005 r.

12. Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich 
z grupà niemieckich dyplomatów 
i konsulów honorowych. OÊwi´cim 22.05.2005 r.

13. Wizyta w Biurze RPO Ombudsmana 
Albanii. 30.05–03.06.2005 r.

14. Mi´dzynarodowe seminarium 
ombudsmanów z paƒstw nordyckich 
i ba∏tyckich nt. „Kontroli przestrzegania
praw konstytucyjnych i standardów 
praw cz∏owieka. Finlandia 06–07.06.2005 r.

15. Wizyta studyjna w ramach projektu 
„Partnerstwo socjalne.” Berlin 20–22.06.2005 r.

16. Udzia∏ Zast´pcy Rzecznika Praw 
Obywatelskich w Szczycie Ombudsmanów 
Paƒstw Grupy Wyszehradzkiej 2005.
Budapeszt 24–25.06.2005 r.

17. Wizyta w Biurze RPO przedstawicieli 
organizacji pozarzàdowych z Tad˝ykistanu. 29.06.2005 r.
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63. Konferencja zorganizowana w Biurze RPO 
nt. „Wymiar sprawiedliwoÊci dla nieletnich.” 22.06.2005 r.

64. Konferencja zorganizowana w Biurze RPO 
nt. „Prasa regionalna – organizacje pozarzàdowe – 
spo∏eczeƒstwo obywatelskie.” 23.06.2005 r.

65. Konferencja nt. „Ustawa o pomocy publicznej 
i restrukturyzacji Publicznych Zak∏adów 
Opieki Zdrowotnej. Warszawa 24.06.2005 r.

66. Udzia∏ Rzecznika i Zast´pcy Rzecznika Praw 
Obywatelskich w konferencji nt. „Rola prawników 
w paƒstwie demokratycznym.” Warszawa 25.06.2005 r.

67. Udzia∏ Rzecznika Praw Obywatelskich 
w uroczystym og∏oszeniu wyników konkursu 
Prawnik Pro Bono 2004. Warszawa 27.06.2005 r.

68. Udzia∏ Rzecznika Praw Obywatelskich 
i Zast´pcy Rzecznika w uroczystym zakoƒczeniu 
roku akademickiego 2004/2005 
na Uniwersytecie Warszawskim. 28.06.2005 r.

Wspó∏praca mi´dzynarodowa:

1. Wizyta w Biurze RPO delegacji Sàdu Kasacyjnego 
Francji. 12.04.2005 r.

2. Udzia∏ Rzecznika Praw Obywatelskich 
w obchodach „Roku Polsko-Niemieckiego.” 
Kolonia 12–13.04.2005 r.

3. Udzia∏ Zast´pców Rzecznika w mi´dzynarodowej 
konferencji nt. „Ombudsman jako Êrodek 
ochrony prawa do dobrej administracji.” 
Wilno 14-15.04.2005 r.

4. Seminarium nt. „Stosowanie standardów 
europejskich ochrony praw cz∏owieka 
przez instytucje powo∏ane do ochrony praw 
cz∏owieka.” Erewaƒ 25–28.04.2005 r.

5. Udzia∏ Rzecznika Praw Obywatelskich
w mi´dzynarodowej konferencji 
nt. „Ponadpaƒstwowe podstawy prawa karnego”, 
referat RPO nt. „Wspólne podstawy polskiego, 
niemieckiego i europejskiego prawa karnego 
materialnego.” Frankfurt 05.05.2005 r.

6. Udzia∏ w konferencji nt. „Ochrona podstawowych 
praw i wolnoÊci w kontekÊcie stosowania 
prawa karnego.” Bratys∏awa 10.05.2005 r.

7. Wizyta w Biurze RPO zast´pcy prokuratora 
generalnego w Wydziale Praw Obywatelskich 
w Departamencie SprawiedliwoÊci USA. 11.05.2005 r.
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II. WYSTÑPIENIA O CHARAKTERZE GENERALNYM

W okresie obj´tym Informacjà Rzecznik Praw Obywatelskich skie-
rowa∏ wystàpienia o charakterze generalnym do:

1. Ministra Gospodarki i Pracy (RPO-499233-VIII/05) z dnia
4 kwietnia 2005 r. – w sprawie kosztów dojazdów bezrobotnych bez
prawa do zasi∏ku, do powiatowych urz´dów pracy.

Bezrobotni majà obowiàzek zg∏aszania si´ do w∏aÊciwego powiato-
wego urz´du pracy w wyznaczonych terminach w celu potwierdzenia
swej gotowoÊci do podj´cia pracy i uzyskania informacji o mo˝liwo-
Êciach zatrudnienia lub szkolenia. Niestawienie si´ bezrobotnego
w wyznaczonym terminie i niepowiadomienie w ciàgu 5 dni o uza-
sadnionej przyczynie tego niestawiennictwa skutkuje pozbawieniem
statusu bezrobotnego na okres 3 miesi´cy. Utrata statusu bezrobot-
nego powoduje m.in. utrat´ ubezpieczenia zdrowotnego. Koszty do-
jazdów bezrobotnych do powiatowych urz´dów pracy w wielu przy-
padkach przekraczajà ich mo˝liwoÊci finansowe. Zdaniem Rzecznika
cz´Êciowym rozwiàzaniem problemu by∏oby zalecenie starostom po-
wiatowym, aby przynajmniej do czasu zmniejszenia skali bezrobocia
w gminach, w których jest ono najwi´ksze, wprowadzono praktyk´
wysy∏ania w teren pracownika, który w wyznaczonym miejscu i cza-
sie zbiera∏by od bezrobotnych oÊwiadczenia o gotowoÊci podj´cia za-
trudnienia. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy
(25.04.2005 r.) poinformowa∏, ˝e w 2003 r. ówczesny Minister Go-
spodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej zwróci∏ si´ do wojewodów o wy-
stàpienie do samorzàdów gmin z sugestià rozwa˝enia mo˝liwoÊci
wprowadzenia ulg w przejazdach komunikacjà miejskà dla bezrobot-
nych w celu poszukiwania pracy. Inicjatyw´ w tym zakresie podj´to
w 16 miastach. Jednym z przyk∏adów ostatnio podj´tych dzia∏aƒ jest
uchwa∏a Rady miasta sto∏ecznego Warszawy z dnia 11.04.2005 r.,
która od dnia 1.07.2005 r. uprawnia bezrobotnych zarejestrowanych
w Urz´dzie Pracy m.st. Warszawy bez przys∏ugujàcego im prawa do
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wprowadzenia tej zasady nie tylko w odniesieniu do sekretariatów,
ale tak˝e wszystkich jednostek organizacyjnych sàdu i umieszczenie
informacji w tym zakresie zarówno w siedzibie tych instytucji, jak
i na stronach internetowych poszczególnych sàdów. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie SprawiedliwoÊci (19.05.
2005 r.) potwierdzi∏, ˝e nie wszystkie sàdy przestrzegajà przepisy re-
gulaminu wewn´trznego urz´dowania sàdów powszechnych, odno-
Ênie czasu urz´dowania. Nie wszystkie sàdy pracujà nawet jeden
dzieƒ w tygodniu po po∏udniu, t∏umaczàc to brakiem interesantów.
Godziny pracy centrali Centralnej Informacji o Zastawach Rejestro-
wych, Krajowego Rejestru Sàdowego oraz Ksiàg Wieczystych okreÊla
regulamin organizacyjny Departamentu Centrum Ogólnopolskich Re-
jestrów Sàdowych i Informatyzacji Resortu. Czas urz´dowania od-
dzia∏ów Centralnej Informacji uwarunkowany jest godzinami pracy
poszczególnych sàdów. Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Kar-
nego przyjmuje interesantów codziennie w godz. 9.00-14.30, w po-
niedzia∏ki do godz. 17.00. Czas pracy punktów informacyjnych Kra-
jowego Rejestru Karnego przy sàdach okr´gowych ustalajà prezesi
sàdów, i tylko w nielicznych jednostkach jest on wyd∏u˝ony ponad
obowiàzujàce godziny urz´dowania. W projekcie regulaminu urz´do-
wania sàdów powszechnych wprowadzono zapis dotyczàcy przyjmo-
wania interesantów przez sekretariaty sàdowe „w ka˝dy poniedzia∏ek
do godz. 18.00”. Wyd∏u˝ony zostanie te˝ czas pracy kas sàdowych. 

4. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-501811-XI/05)
z dnia 12 kwietnia 2005 r. – w sprawie nowej matury. 

Z odpowiedzi Ministerstwa udzielonej na apel Wiceprzewodniczàcej
Klubu Parlamentarnego Socjaldemokracji Polskiej w sprawie matu-
rzystów, którzy ze wzgl´dów losowych nie b´dà w stanie przystàpiç
do egzaminu maturalnego wiosnà 2005 r. wynika, i˝ odleg∏y termin
przeprowadzenia tego egzaminu dla tej grupy osób (styczeƒ nast´p-
nego roku) spowodowany jest g∏ównie wzgl´dami organizacyjnymi.
Kwestie organizacyjno-formalne nie mogà usprawiedliwiaç narusze-
nia podstawowych praw uczniów. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
i Sportu (22.04.2005 r.) wyjaÊni∏a, i˝ z uwagi na liczne g∏osy doma-
gajàce si´ dodatkowego terminu umo˝liwiajàcego przystàpienie do
egzaminu maturalnego w danej sesji egzaminacyjnej przez tych ab-
solwentów, którzy z powodu usprawiedliwionych przypadków loso-
wych lub zdrowotnych, nie mogli przystàpiç do tego egzaminu w po-
wszechnie obowiàzujàcym terminie, Minister Edukacji Narodowej
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zasi∏ku, do bezp∏atnych przejazdów Êrodkami komunikacji lokalnej
w dniu wyznaczonego terminu obowiàzkowej wizyty w urz´dzie pra-
cy. Ministerstwo Gospodarki i Pracy nie ma mo˝liwoÊci formu∏owania
zaleceƒ, które by∏yby wià˝àce dla publicznych s∏u˝b zatrudnienia na
poziomie powiatu oraz dla samorzàdu powiatowego. Jedynym rozwià-
zaniem jest wi´c upowszechnianie przyk∏adów interesujàcych rozwià-
zaƒ, jako zach´ty do ich wprowadzenia w innych regionach. 

2. Ministra Infrastruktury (RPO-482814-VI/04) z dnia 4 kwiet-
nia 2005 r. – w sprawie kontroli op∏at z tytu∏u wykonania us∏ug
krótkich wiadomoÊci tekstowych (SMS).

W toku badanej sprawy przedstawionej przez abonenta korzystajà-
cego z us∏ug oferowanych przez operatora komórkowego ujawni∏ si´
problem braku przepisów w ustawie Prawo telekomunikacyjne, które
gwarantowa∏yby abonentom mo˝liwoÊç kontroli op∏at pobieranych
przez dostawc´ z tytu∏u wyÊwiadczenia us∏ug SMS. Wprowadzenie
odpowiednich przepisów uzupe∏niajàcych ustaw´ Prawo telekomuni-
kacyjne poprawi∏oby mo˝liwoÊç dok∏adnej kontroli op∏at pobieranych
przez dostawc´ us∏ugi SMS. Interesy abonentów mogà byç nale˝ycie
chronione tylko wtedy, gdy majà oni dost´p do przejrzystej informacji
o wykonanych us∏ugach.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury (26.04.2005 r.)
poinformowa∏, i˝ zdaniem Ministerstwa zapis art. 80 ustawy Prawo
telekomunikacyjne obejmuje równie˝ obowiàzek zamieszczania
w szczegó∏owym wykazie wykonanych us∏ug telekomunikacyjnych
informacji o zrealizowanych po∏àczeniach polegajàcych na przes∏aniu
wiadomoÊci SMS. Problem ten zostanie przedstawiony Prezesowi
Urz´du Regulacji Telekomunikacji i Poczty w celu wyjaÊnienia, jaka
jest praktyka dostawców us∏ug telefonii komórkowej w tym zakresie. 

3. Ministra SprawiedliwoÊci (RPO-483268-I/04) z dnia 5 kwiet-
nia 2005 r. – w sprawie organizacji pracy sàdów.

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje sygna∏y od obywateli, któ-
rzy wskazujà na niew∏aÊciwà – ich zdaniem – organizacj´ pracy sà-
dów. Uwagi odnoszà si´ w szczególnoÊci do godzin urz´dowania sà-
dów i ich jednostek organizacyjnych, a tak˝e Krajowego Rejestru
Sàdowego i Krajowego Rejestru Karnego. Regulamin wewn´trznego
urz´dowania sàdów powszechnych nak∏ada na sekretariaty sàdowe
obowiàzek przyjmowania interesantów przez czas urz´dowania, a raz
w tygodniu dodatkowo po po∏udniu, z uwzgl´dnieniem lokalnych po-
trzeb i zwyczajów. Nale˝a∏oby rozwa˝yç, czy nie zachodzi potrzeba
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reformà systemu pomocy prawnej planowane jest uregulowanie kwe-
stii dost´pu do akt sàdowych dla osób dzia∏ajàcych w ramach stu-
denckich poradni prawnych. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie SprawiedliwoÊci (25.05.
2005 r.) poinformowa∏, ˝e projekt ustawy o dost´pie do nieodp∏atnej
pomocy prawnej przyznawanej przez paƒstwo osobom fizycznym nie
zawiera przepisów regulujàcych kwesti´ udost´pniania akt spraw sà-
dowych pracownikom biur pomocy prawnej czy innym osobom
udzielajàcym podstawowej pomocy prawnej. W konsekwencji ewen-
tualne udost´pnianie tych akt osobom udzielajàcym podstawowej po-
mocy prawnej odbywaç si´ b´dzie na podstawie ogólnych przepisów.
Decyzja o udost´pnieniu akt podejmowana jest przez prezesa sàdu
(przewodniczàcego) na podstawie przes∏anek dotyczàcych konkretnej
sprawy, ale nie ma ona charakteru dyskrecjonalnego (wyjàtek mo˝e
dotyczyç regulacji zawartej w art. 156 § 1 Kpk) gdy˝ oparta jest na
wyraênie wskazanych podstawach. 

7. Prokuratora Krajowego, Komendanta G∏ównego Policji
(RPO-285444-II/98) z dnia 18 kwietnia 2005 r. – w sprawie bez-
pieczeƒstwa pasa˝erów PKP.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat Rzecznik Praw Obywatelskich
wielokrotnie kierowa∏ wystàpienia do Komendanta G∏ównego Policji
podnoszàc problem bezpieczeƒstwa osób podró˝ujàcych PKP. Rzecz-
nik wskazywa∏ na niepokojàce zjawisko narastajàcej liczby prze-
st´pstw, sygnalizujàc potrzeb´ podj´cia konkretnych dzia∏aƒ przez
organy Policji i S∏u˝by Ochrony Kolei. W ostatnim okresie media in-
formowa∏y, i˝ zorganizowane grupy przest´pcze wspó∏dzia∏ajà z kon-
duktorami pociàgów. Rzecznik prosi o poinformowanie, czy informa-
cja ta znajduje potwierdzenie w post´powaniach prowadzonych przez
Policj´ i organy prokuratorskie.

Zast´pca Komendanta G∏ównego Policji (4.05.2005 r.) poinfor-
mowa∏, ˝e Policja nie posiada oficjalnych informacji Êwiadczàcych
o wspó∏pracy pracowników dru˝yn konduktorskich z grupami prze-
st´pczymi dzia∏ajàcymi na szkod´ podró˝nych w pociàgach pasa˝er-
skich. Realizacja postanowieƒ Porozumienia o wspó∏dzia∏aniu w za-
kresie strategii zmierzajàcej do poprawy stanu bezpieczeƒstwa na
obszarach kolejowych przyczyni∏a si´ do zwi´kszenia liczby patroli,
gdzie obok policjantów i funkcjonariuszy S∏u˝by Ochrony Kolei w∏à-
czeni zostali funkcjonariusze Stra˝y Granicznej i ˚andarmerii Woj-
skowej. Ograniczeniu uleg∏a liczba przest´pstw o charakterze rozbój-
niczym (spadek o 16,8%), przest´pstw rozboju przy u˝yciu broni lub
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i Sportu podjà∏ decyzj´ o uzupe∏nieniu zasad przeprowadzania egza-
minu maturalnego o takà mo˝liwoÊç. W najbli˝szych dniach Minister
podpisze odnoÊne rozporzàdzenie, dotyczàce wszystkich tegorocznych
maturzystów. 

5. Wiceprezesa Rady Ministrów – Ministra Polityki Spo∏ecznej
(RPO-487489-IX/04) z dnia 18 kwietnia 2005 r. – w sprawie
zmniejszenia wyp∏aty Êwiadczeƒ z tytu∏u renty inwalidzkiej z powodu
osiàgania dodatkowego przychodu. 

Obowiàzujàce przepisy dyskryminujà rencistów, którym przyznano
Êwiadczenie w najni˝szej wysokoÊci, a którzy osiàgajà przychody miesz-
czàce si´ w granicach od 70% do 130% przeci´tnego wynagrodzenia za
kwarta∏ w stosunku do pozosta∏ych emerytów i rencistów, do których
odnoszà si´ postanowienia ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funk-
cjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wy-
wiadu, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin. W razie osiàgni´cia przy-
chodu w wysokoÊci znajdujàcej si´ pomi´dzy 70% a 130% przeci´tnego
miesi´cznego wynagrodzenia, Êwiadczenie z tytu∏u renty inwalidzkiej III
grupy ulega de facto zmniejszeniu o 39%, natomiast w razie przekro-
czenia granicy 130% Êwiadczenie zostaje obni˝one o 25% jego wysoko-
Êci. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca si´ o podj´cie inicjatywy usta-
wodawczej w zakresie zmiany przepisów dotyczàcych zmniejszania
Êwiadczeƒ z tytu∏u osiàgania dodatkowego przychodu. 

6. Ministra SprawiedliwoÊci (RPO-486632-IV/04) z dnia 18
kwietnia 2005 r. – w sprawie dost´pu studentów ze studenckich po-
radni prawnych do akt sàdowych. 

Wspó∏pracujàce z Rzecznikiem Praw Obywatelskich studenckie po-
radnie prawne wskazujà na problemy, jakie napotykajà studenci
Êwiadczàcy pomoc prawnà na rzecz klientów poradni. W pewnych sy-
tuacjach dla udzielenia w∏aÊciwej porady prawnej wskazana jest
analiza akt sprawy sàdowej, tymczasem praktyka ich udost´pniania
w poszczególnych sàdach nie jest jednolita. Decyzj´ o udost´pnieniu
akt osobom nie b´dàcym stronami i pe∏nomocnikami przepisy pozo-
stawiajà decyzji prezesa sàdu bàdê przewodniczàcego wydzia∏u.
Przedstawiciele poradni prawnych podkreÊlajà, ˝e zapoznanie si´
z aktami sàdowymi jest nieraz jedynym sposobem ustalenia okolicz-
noÊci istotnych dla sprawy, najcz´Êciej w sytuacji, gdy klient nie mo-
˝e samodzielnie dostarczyç niezb´dnej dokumentacji np. ze wzgl´du
na pozbawienie wolnoÊci bàdê znacznà niepe∏nosprawnoÊç. Rzecznik
Praw Obywatelskich prosi o poinformowanie, czy w ramach prac nad
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Z pewnoÊcià odnosi si´ to do przepisów regulujàcych podstawowe za-
sady pomocy w usamodzielnianiu pe∏noletnich wychowanków opusz-
czajàcych placówki, którzy zostali umieszczeni w nich na podstawie
orzeczenia sàdu. Rzecznik zwraca si´ z proÊbà o zainicjowanie zmia-
ny przepisów w celu uwzgl´dnienia prawa do pomocy w usamodziel-
nianiu grupy wychowanków specjalnych oÊrodków wychowawczych,
którzy spe∏niajà pozosta∏e wymogi art. 88 ust. 1-6 ustawy o pomocy
spo∏ecznej, a tak˝e o stanowisko w sprawie interpretacji zmian wpro-
wadzonych ustawà z dnia 27.06.2003 r. o zmianie ustawy o systemie
oÊwiaty oraz niektórych innych ustaw. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Polityki Spo∏ecznej
(31.05.2005 r.) poinformowa∏, ˝e przepisy ustawy o pomocy spo∏ecz-
nej by∏y wielokrotnie konsultowane z Ministerstwem Edukacji Naro-
dowej i Sportu, które nie wskaza∏o na grup´ dzieci opuszczajàcych
specjalne oÊrodki wychowawcze jako kwalifikujàce si´ do usamodziel-
nienia. Resort polityki spo∏ecznej w trakcie praktycznej realizacji
ustawy zetknà∏ si´ ju˝ z sygna∏ami z terenu o trudnej sytuacji wycho-
wanków tych placówek. Na zapytania p∏ynàce z powiatowych centrów
pomocy rodzinie Ministerstwo wysy∏a stanowisko, w którym stwierdza
si´, ˝e specjalny oÊrodek wychowawczy nale˝y traktowaç na równi ze
specjalnym oÊrodkiem szkolno-wychowawczym jako placówk´ o po-
dobnym profilu, dzia∏ajàcà na podstawie odpowiednich przepisów
oÊwiatowych. Takie stanowisko jest rozwiàzaniem doraênym i nie do
koƒca zabezpiecza prawa wychowanków specjalnych oÊrodków wy-
chowawczych. W zwiàzku z tym resort polityki spo∏ecznej podejmie
dzia∏ania, aby przy najbli˝szej okazji zmian w ustawie o pomocy spo-
∏ecznej dopisaç grup´ wychowanków tych oÊrodków do listy osób
uprawnionych do pobierania Êwiadczeƒ na usamodzielnienie. 

10. Ministra Finansów (RPO-499232-VI/05) z dnia 22 kwietnia
2005 r. – w sprawie sytuacji osób bezrobotnych, którym wyp∏acono
jednorazowo Êrodki na podj´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej. 

Informacje podawane w Êrodkach masowego przekazu pozwala∏y
mieç nadziej´, ˝e w odniesieniu do Êrodków na podj´cie dzia∏alnoÊci
gospodarczej wyp∏aconych osobom bezrobotnym, Minister Finansów
skorzysta z przys∏ugujàcego mu uprawnienia do zaniechania poboru
podatku. Z informacji na stronach internetowych Ministerstwa Finan-
sów i publikacji w prasie wynika, ˝e projekt rozporzàdzenia nie zosta∏
dotychczas podpisany, mimo i˝ niebawem up∏ynie termin sk∏adania
zeznaƒ podatkowych dla osób fizycznych za 2004 r. Dofinansowanie
podj´cia dzia∏alnoÊci gospodarczej stanowi jeden z instrumentów ryn-
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innego niebezpiecznego narz´dzia (spadek o 20%), kradzie˝y kieszon-
kowych (spadek o 51,4%). 

8. Wiceprezesa Rady Ministrów – Ministra Polityki Spo∏ecznej
(RPO-498990-XI/05) z dnia 20 kwietnia 2005 r. – w sprawie fi-
nansowania rodzin zast´pczych.

Od wielu lat wyp∏acane by∏o jednorazowe Êwiadczenie pieni´˝ne na
pokrycie niezb´dnych wydatków zwiàzanych z potrzebami dziecka
przyjmowanego do rodziny zast´pczej. Rozporzàdzenie Ministra Poli-
tyki Spo∏ecznej w sprawie rodzin zast´pczych nie przewiduje tego
Êwiadczenia. W obowiàzujàcym stanie prawnym brak jest podstaw
do wsparcia finansowego rodzin zast´pczych, poza systemem zasi∏-
ków celowych, podczas gdy w okresie przyjmowania dziecka rodziny
zast´pcze ponoszà koszty, których nie pokrywa wyp∏acana co mie-
siàc pomoc pieni´˝na na cz´Êciowe pokrycie kosztów utrzymania
dziecka. Zlikwidowanie jednorazowego Êwiadczenia dotkliwie uderza
w tworzàce si´ rodziny zast´pcze i rodziny, które chcà przyjàç no-
wych wychowanków. Rzecznik zwraca si´ o rozwa˝enie podj´cia dzia-
∏aƒ w kierunku systemowego wsparcia finansowego powiatów, które
nadadzà w∏aÊciwy kierunek opiece nad dzieckiem pozbawionym
trwale lub czasowo opieki rodzicielskiej. 

9. Wiceprezesa Rady Ministrów – Ministra Polityki Spo∏ecznej
(RPO-498607-XI/05) z dnia 20 kwietnia 2005 r. – w sprawie po-
mocy w usamodzielnianiu wychowanków specjalnych oÊrodków wy-
chowawczych.

W Êwietle obowiàzujàcych przepisów we wszystkich rodzajach pla-
cówek opieki ca∏odobowej dla dzieci i m∏odzie˝y mogà przebywaç nie-
letni, a wi´c dzieci i m∏odzie˝ wobec których sàd orzek∏ taki Êrodek
na podstawie ustawy o post´powaniu w sprawach nieletnich. Niektó-
re rodzaje placówek pe∏nià jeszcze inne funkcje poza opiekà i wycho-
waniem oraz resocjalizacjà. Sprawia to, ˝e przebywajà tam równie˝
dzieci, które nie sà obj´te opiekà sàdowà. Placówki te podlegajà ró˝-
nym resortom. Odmienne jest równie˝ ich finansowanie, organizacja,
zasady kierowania dzieci, itp. Powoduje to szereg trudnoÊci. Âcis∏a
wspó∏praca resortów, która pozwoli∏aby te trudnoÊci przezwyci´˝yç,
nie wydaje si´ mo˝liwa. Rozwiàzanie tej kwestii wymaga powo∏ania
odr´bnego resortu, który b´dzie zajmowaç si´ sprawami rodziny,
traktowanymi dziÊ marginalnie. Jednak nawet w obecnym stanie
prawnym pewne rozwiàzania dotyczàce grupy dzieci i m∏odzie˝y po-
zbawionej stale lub czasowo opieki rodziców muszà byç wspólne.
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Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury (25.05.
2005 r.) poinformowa∏, ˝e w Ministerstwie zosta∏ opracowany projekt
ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomoÊciami oraz
o zmianie niektórych innych ustaw, w którym zaproponowano zmia-
n´ wymogów, jakie stawiane sà osobom ubiegajàcym si´ o nadanie
licencji zawodowych, w takim kierunku, aby mo˝liwe by∏o przystà-
pienie do post´powania kwalifikacyjnego jak najszerszego kr´gu
osób. W projekcie zaproponowano równie˝ zmian´ terminu, o którym
mowa w art. 13 ust. 2. Ze wzgl´du na zbli˝ajàcy si´ koniec kadencji
Sejmu i Senatu, a tym samym i rzàdu, podj´to decyzj´ o ogranicze-
niu prac legislacyjnych rzàdu do najwa˝niejszych dla dzia∏alnoÊci
paƒstwa projektów aktów prawnych. W zwiàzku z tym odstàpiono od
dalszych prac nad projektem. Natomiast grupa pos∏ów opracowa∏a
projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomoÊciami
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 4046), w którym
zaproponowano przed∏u˝enie terminu ubiegania si´ o licencje zawo-
dowe w zakresie poÊrednictwa w obrocie nieruchomoÊciami oraz za-
rzàdzania nieruchomoÊciami przez osoby ze Êrednim wykszta∏ceniem
do dnia 31.12.2006 r. Projekt ten zyska∏ poparcie Ministra Infra-
struktury wyra˝one w opinii z dnia 23.05.2005 r. skierowanej do
Marsza∏ka Sejmu RP. 

12. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Polityki Spo∏ecznej
(RPO-501853-III/05) z dnia 26 kwietnia 2005 r. – w sprawie zali-
czania okresu pracy w Zawodowej Stra˝y Po˝arnej przy ustalaniu
prawa do emerytury górniczej.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ o zaj´cie stanowiska
w sprawie przedstawionej przez Pos∏a na Sejm RP, a dotyczàcej pro-
blemu uwzgl´dniania okresu s∏u˝by w strukturach Zawodowej Stra-
˝y Po˝arnej jako okresu równorz´dnego ze s∏u˝bà w Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej, przy ustalaniu prawa do emerytury górniczej. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Polityki Spo∏ecznej
(30.05.2005 r.) poinformowa∏a, ˝e okres s∏u˝by w strukturach Zawo-
dowej Stra˝y Po˝arnej nie zosta∏ ustawowo okreÊlony jako okres zali-
czany do pracy górniczej uwzgl´dniany przy ustalaniu uprawnieƒ do
emerytury górniczej ani jako okres równorz´dny z okresem s∏u˝by
w Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej. 

13. Ministra Finansów (RPO-503230-VI/05) z dnia 26 kwietnia
2005 r. – w sprawie odliczania darowizn przeznaczonych na koÊciel-
nà dzia∏alnoÊç charytatywno-opiekuƒczà. 
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ku pracy majàcych prowadziç do bardziej efektywnego rozwiàzywania
problemów spo∏ecznych wymagajàcych interwencji paƒstwa, takich jak
bezrobocie, ubóstwo i wykluczenie spo∏eczne. Brak zwolnienia od po-
datku dochodowego od osób fizycznych Êrodków wyp∏acanych na pod-
j´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej jest niezgodny z podstawowymi za∏o˝e-
niami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (4.05.2005 r.)
poinformowa∏, ˝e w dniu 25.04.2005 r. Minister Finansów podpisa∏
rozporzàdzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego
od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów). Na pod-
stawie tego rozporzàdzenia zaniechano poboru podatku od otrzyma-
nych jednorazowo przez bezrobotnego Êrodków na podj´cie dzia∏alno-
Êci gospodarczej. Rozporzàdzenie zosta∏o opublikowane w Dzienniku
Ustaw Nr 70, poz. 630. 

11. Ministra Infrastruktury (RPO-497716-IV/05) z dnia 25
kwietnia 2005 r. – w sprawie terminu zdobycia licencji poÊrednika
w obrocie nieruchomoÊciami oraz zarzàdcy nieruchomoÊciami.

Do Rzecznika nap∏ywajà listy od osób ze Êrednim wykszta∏ceniem,
które ubiegajà si´ o nadanie licencji poÊrednika w obrocie nierucho-
moÊciami oraz zarzàdcy nieruchomoÊciami. Obecnie, aby otrzymaç li-
cencj´ nale˝y posiadaç wy˝sze wykszta∏cenie, jednak˝e przepis art. 13
ust. 2 ustawy z dnia 28.11.2003 r. nowelizujàcej ustaw´ o gospodar-
ce nieruchomoÊciami, stworzy∏ dla osób ze Êrednim wykszta∏ceniem
prawnà mo˝liwoÊç ubiegania si´ do dnia 31.12.2005 r. o uzyskanie
licencji zawodowej, pod warunkiem ukoƒczenia kursu specjalistycz-
nego, odbycia praktyki zawodowej oraz przejÊcia z wynikiem pozytyw-
nym post´powania kwalifikacyjnego. W ocenie Rzecznika, dotrzyma-
nie powy˝szego terminu mo˝e byç znacznie utrudnione, lub wr´cz
niemo˝liwe ze wzgl´du na opóênione wydanie rozporzàdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 17.02.2005 r. w sprawie nadawania uprawnieƒ
i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomoÊciami
oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców ma-
jàtkowych, poÊredników w obrocie nieruchomoÊciami i zarzàdców nie-
ruchomoÊci. Rozporzàdzenie wesz∏o w ˝ycie z dniem 1 marca, a wi´c
po 6 miesiàcach od nowelizacji art. 197 ustawy o gospodarce nieru-
chomoÊciami, zawierajàcego upowa˝nienie do wydania powy˝szego
rozporzàdzenia. Rzecznik zwraca si´ o rozwa˝enie koniecznoÊci zno-
welizowania art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 28.11.2003 r. o zmianie
ustawy o gospodarce nieruchomoÊciami oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw, aby wyd∏u˝yç termin na zdobycie licencji. 
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dojrza∏oÊci o zwolnieniu z egzaminu maturalnego w przypadku uzy-
skania przez maturzyst´ tytu∏u laureata lub finalisty olimpiady
przedmiotowej. 

Zgodnie z § 56 rozporzàdzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 7.09.2004 r. w sprawie warunków i sposobu ocenia-
nia, klasyfikowania i promowania uczniów i s∏uchaczy oraz przepro-
wadzania sprawdzianów i egzaminów w szko∏ach publicznych, lau-
reaci i finaliÊci olimpiad przedmiotowych sà zwolnieni z egzaminu
maturalnego z danego przedmiotu, na podstawie zaÊwiadczenia
stwierdzajàcego uzyskanie tytu∏u laureata lub finalisty. W takim
przypadku na Êwiadectwie dojrza∏oÊci zamieszcza si´ adnotacj´
o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej,
a zamiast wyniku egzaminu maturalnego z danego przedmiotu wpi-
suje si´ „zwolniony”. Brak wyniku egzaminu z tego przedmiotu wy-
ra˝onego w skali szacunkowej mo˝e prowadziç do niesprawiedliwego
obni˝enia Êredniej ocen w sytuacji, gdy maturzysta ubiega si´
o przyj´cie na zagranicznà uczelni´. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Spor-
tu (12.05.2005 r.) poinformowa∏a, ˝e Ministerstwo, w odpowiedzi na
zapotrzebowanie tej grupy maturzystów, którzy ubiegaç si´ b´dà o in-
deks zagranicznej uczelni uzna∏o, ˝e s∏usznym b´dzie, gdy maturzy-
stom tym rozszerzy si´ adnotacj´ o uzyskanym tytule laureata lub
finalisty olimpiady przedmiotowej zamieszczonà na Êwiadectwie dojrza-
∏oÊci, o zapis „(100% pkt ma poziomie podstawowym i rozszerzonym”).
Odpowiednie pisma w tej sprawie zosta∏y przes∏ane do Centralnej Ko-
misji Egzaminacyjnej oraz komisji okr´gowych, które wystawiaç b´dà
Êwiadectwa dojrza∏oÊci. Aktualnie trwajà prace zwiàzane z nowelizacjà
w tym zakresie rozporzàdzenia z dnia 7.09.2004 r., okreÊlajàcego zasa-
dy przeprowadzania egzaminu maturalnego. 

15. Komendanta G∏ównego Policji (RPO-487848-II/04) z dnia
26 kwietnia 2005 r. – w sprawie d∏ugotrwa∏ego prowadzenia czyn-
noÊci wyjaÊniajàcych przez organy Policji wobec kierowców przekra-
czajàcych dozwolonà pr´dkoÊç. 

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje skargi, w których podno-
szony jest zarzut d∏ugotrwa∏ego prowadzenia przez organy Policji
czynnoÊci wyjaÊniajàcych, w przypadku zarejestrowania za pomocà
fotoradaru danych pozwalajàcych na ustalenie pope∏nienia wykrocze-
nia polegajàcego na przekroczeniu przez kierowc´ pojazdu dozwolo-
nej pr´dkoÊci. Uniemo˝liwia to w praktyce przyj´cie przez sprawc´
wykroczenia mandatu karnego i powoduje wdro˝enie post´powania
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Rzecznik sygnalizuje, ˝e PIT/0 nie zawiera odr´bnej pozycji przezna-
czonej dla odliczenia darowizn na koÊcielnà dzia∏alnoÊç charytatywno-
-opiekuƒczà. Podobnie w broszurze informacyjnej do tego za∏àcznika
brak informacji o mo˝liwoÊci ich odliczenia i przepisów stanowiàcych
podstaw´ prawnà tego odliczenia. W interpretacjach zamieszczonych
na stronie internetowej Ministerstwa Finansów naczelnicy urz´dów
skarbowych informowali podatników o mo˝liwoÊci odliczenia od docho-
du uzyskanego w 2004 r. darowizn na koÊcielnà dzia∏alnoÊç charyta-
tywno-opiekuƒczà w pe∏nej darowanej kwocie, nie ograniczonej limi-
tem okreÊlonym w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych, wskazujàc na odr´bnoÊç tych darowizn. W istnie-
jàcym stanie prawnym konieczne wydaje si´ przystosowanie za∏àczni-
ka PIT/0 do zeznaƒ za 2005 rok oraz opracowanie treÊci broszury in-
formacyjnej do tego za∏àcznika z uwzgl´dnieniem ulgi z tytu∏u
darowizn na koÊcielnà dzia∏alnoÊç charytatywno-opiekuƒczà. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (16.05.2005 r.)
poinformowa∏, ˝e darowizny na dzia∏alnoÊç charytatywno – opiekuƒ-
czà koÊcielnych osób prawnych odliczane sà na zasadach i w wyso-
koÊci wynikajàcej z ustaw koÊcielnych. W myÊl art. 55 ust. 7 ustawy
o stosunku Paƒstwa do KoÊcio∏a Katolickiego w RP oraz art. 40
ust. 7 ustawy o stosunku Paƒstwa do Polskiego Autokefalicznego Ko-
Êcio∏a Prawos∏awnego, darowizny na koÊcielnà dzia∏alnoÊç charyta-
tywno-opiekuƒczà sà wy∏àczone z podstawy opodatkowania darczyƒ-
ców podatkiem dochodowym i podatkiem wyrównawczym, je˝eli
koÊcielna osoba prawna przedstawi darczyƒcy pokwitowanie odbioru
oraz, w okresie 2 lat od dnia przekazania darowizny, sprawozdanie
o przeznaczeniu jej na t´ dzia∏alnoÊç. W odniesieniu do darowizn na
inne cele majà zastosowanie ogólne przepisy podatkowe. Zgodnie
z postanowieniami art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiàzujàcym w 2004 r., da-
rowizny wymienione w tym przepisie (np. na dzia∏alnoÊç charytatyw-
nà), podlegajà odliczeniu od dochodu w wysokoÊci dokonanej
darowizny, nie wi´cej jednak ni˝ 350 z∏. Postulat zmiany konstrukcji
za∏àcznika PIT/O oraz treÊci broszury informacyjnej do tego za∏àczni-
ka zostanie rozwa˝ony podczas prac zwiàzanych z okreÊleniem no-
wych wzorów zeznaƒ podatkowych oraz ich za∏àczników, obowiàzujà-
cych podatników podatku dochodowego od osób fizycznych od
dochodów uzyskanych w 2005 r. 

14. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-503158-XI/05)
z dnia 26 kwietnia 2005 r. – w sprawie adnotacji na Êwiadectwie
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dokumentacji medycznej okreÊlony w rozporzàdzeniu jest zgodny
z przepisami ustawowymi w tym zakresie, dzia∏a w sposób prawid∏o-
wy i nie ma koniecznoÊci dokonywania jego zmiany. 

17. Ministra SprawiedliwoÊci – Prokuratora Generalnego (RPO-
-458685-II/03) z dnia 4 maja 2005 r. – w sprawie propozycji nowe-
lizacji przepisów dotyczàcych mediacji.

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawi∏ wnioski odnoszàce si´
do nowelizacji przepisów dotyczàcych mediacji, zawartych w Kodek-
sie karnym, Kodeksie post´powania karnego, Kodeksie karnym wy-
konawczym, Kodeksie post´powania w sprawach o wykroczenia, oraz
odnoÊnie nowelizacji rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci
w sprawie post´powania mediacyjnego w sprawach karnych. Rzecz-
nik stwierdzi∏ m.in., ˝e przepis art. 68 § 2 Kk powinien uwzgl´dniaç
mo˝liwoÊç podj´cia post´powania karnego, je˝eli oskar˝ony nie reali-
zuje obowiàzków okreÊlonych w ugodzie b´dàcej wynikiem post´po-
wania mediacyjnego lub sesji sprawiedliwoÊci naprawczej. Noweliza-
cja art. 23a § 1 Kpk powinna zmierzaç do poszerzenia kr´gu osób,
które mogà braç udzia∏ w post´powaniu mediacyjnym m.in. o osob´
podejrzanà. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o rozwa˝enie wpro-
wadzenia programu pilota˝owego dotyczàcego mediacji z udzia∏em
osób skazanych prawomocnymi wyrokami sàdów karnych. Uczestni-
cy spotkania zorganizowanego w Biurze Rzecznika Praw Obywatel-
skich w grudniu 2004 r. poÊwi´conego problematyce mediacji, zapro-
ponowali wprowadzenie mediacji i sesji sprawiedliwoÊci naprawczej
w sprawach o wykroczenia, rozpoznawanych przez wydzia∏y grodzkie
sàdów karnych. Rozporzàdzenie w sprawie post´powania mediacyj-
nego w sprawach karnych powinno okreÊlaç równie˝ warunki i zasa-
dy dotyczàce osób oraz miejsca prowadzenia sesji. Zdaniem Rzeczni-
ka niekorzystnym rozwiàzaniem sà niejednolite warunki dla mediacji
w sprawach karnych osób doros∏ych i w sprawach o czyny karalne
nieletnich (okreÊlone w rozporzàdzeniu Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 18.05.2001 r. w sprawie post´powania mediacyjnego w spra-
wach nieletnich). 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie SprawiedliwoÊci (7.06.2005 r.)
poinformowa∏, ˝e w jego ocenie nie istnieje pilna potrzeba nowelizacji
przepisów dotyczàcych mediacji. Aktualny stan prawny stwarza mo˝-
liwoÊci stosowania mediacji w post´powaniu karnym w du˝o szer-
szym zakresie ni˝ ma to miejsce w praktyce. WÊród propozycji zmian
przepisów przedstawionych w wystàpieniu Rzecznika na uwag´ za-
s∏uguje – przy okazji kolejnych nowelizacji przepisów – postulat roz-
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sàdowego. Skierowanie sprawy na drog´ post´powania sàdowego mo-
˝e spowodowaç orzeczenie przez sàd wy˝szej grzywny za pope∏nienie
wykroczenia, ni˝ przewidzianej w przypadku na∏o˝enia przez funkcjo-
nariusza Policji grzywny w drodze mandatu karnego. Nadto sàd mo˝e
obcià˝yç obwinionego kosztami post´powania. Wypada tak˝e wska-
zaç na dalej idàce konsekwencje dla obwinionego, w przypadku
uznania przez sàd, i˝ przekroczenie pr´dkoÊci sprowadzi∏o realne za-
gro˝enie bezpieczeƒstwa w ruchu drogowym, a tym samym wyczer-
pane zosta∏y znamiona wykroczenia okreÊlonego w art. 86 Kodeksu
wykroczeƒ. 

16. Ministra Zdrowia (RPO-503619-X/05) z dnia 29 kwietnia
2005 r. – w sprawie udost´pniania dokumentacji medycznej.

Zgodnie z ustawà o zak∏adach opieki zdrowotnej, zak∏ad opieki
zdrowotnej udost´pnia dokumentacj´ medycznà pacjentowi lub jego
przedstawicielowi ustawowemu bàdê osobie upowa˝nionej przez pa-
cjenta. Przepis § 13 pkt 7a rozporzàdzenia Ministra Zdrowia z dnia
10.08.2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zak∏a-
dach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegó∏owych
warunków jej udost´pniania, nak∏ada na zak∏ad opieki zdrowotnej
obowiàzek uzyskania i zamieszczenia w dokumentacji pisemnego
oÊwiadczenia pacjenta o upowa˝nieniu do uzyskania dokumentacji
medycznej w przypadku jego Êmierci, ze wskazaniem osoby upowa˝-
nionej albo pisemnego oÊwiadczenia pacjenta o braku takiego upo-
wa˝nienia. Poza regulacjà znajduje si´ jednak okolicznoÊç, gdy pa-
cjent w stanach nag∏ych umiera, nie majàc mo˝liwoÊci wyra˝enia
swej woli dotyczàcej upowa˝nienia do dost´pu do dokumentacji me-
dycznej. Stanowi to znaczne utrudnienie w sytuacjach dochodzenia
praw w zwiàzku z podejrzeniem o b∏àd w sztuce lekarskiej oraz w do-
chodzeniu roszczeƒ odszkodowawczych. Rzecznik Praw Obywatel-
skich zwraca si´ o zmian´ wspomnianego rozporzàdzenia. 

Minister Zdrowia (25.05.2005 r.) poinformowa∏, ˝e przepisy roz-
porzàdzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.08.2001 r. w sprawie rodza-
jów dokumentacji medycznej w zak∏adach opieki zdrowotnej, sposo-
bu jej prowadzenia oraz szczegó∏owych warunków jej udost´pniania,
majà na celu zabezpieczenie danych osobowych pacjenta, a tak˝e
dajà wyraz zasadzie ochrony tajemnicy lekarskiej. W przypadku po-
dejrzenia o b∏àd w sztuce lekarskiej podmioty zainteresowane mogà
dochodziç swoich praw w post´powaniu sàdowym, a wszelka doku-
mentacja medyczna w takiej sytuacji jest udost´pniana organom
prowadzàcym post´powanie. Obowiàzujàcy system udost´pniania
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w postaci sk∏adki na ubezpieczenie emerytalne. Unormowanie zwiàza-
ne z wczeÊniejszym wiekiem emerytalnym kobiet nie zapewnia równe-
go prawa do zabezpieczenia spo∏ecznego. Rzecznik kilkakrotnie wyst´-
powa∏ z wnioskiem o rozwa˝enie mo˝liwoÊci wprowadzenia, wzorem
innych krajów europejskich, instytucji elastycznego wieku emerytalne-
go i jej stopniowego wprowadzania w ˝ycie. Rzecznik prosi o informacj´
na temat projektowanych zmian w tym zakresie. 

20. Ministra SprawiedliwoÊci (RPO-500093-I/05) z dnia 11 ma-
ja 2005 r. – w sprawie wymogów dla kandydatów na t∏umaczy przy-
si´g∏ych.

Z dniem 27.01.2005 r. wesz∏a w ˝ycie ustawa z dnia 25.11.2004 r.
o zawodzie t∏umacza przysi´g∏ego, zgodnie z którà t∏umaczem przy-
si´g∏ym mo˝e byç osoba fizyczna, która ukoƒczy∏a magisterskie stu-
dia wy˝sze na kierunku filologia lub ukoƒczy∏a magisterskie studia
wy˝sze na innym kierunku i studia podyplomowe w zakresie t∏uma-
czenia, oraz z∏o˝y∏a z wynikiem pozytywnym egzamin t∏umacza przy-
si´g∏ego przed Paƒstwowà Komisjà Egzaminacyjnà. W Êwietle po-
przednio obowiàzujàcych przepisów t∏umaczem przysi´g∏ym mog∏a
byç ustanowiona osoba, która wykaza∏a si´ odpowiednià znajomoÊcià
j´zyka polskiego i j´zyka obcego, dla którego mia∏a byç ustanowiona
t∏umaczem oraz umiej´tnoÊcià t∏umaczenia i ukoƒczy∏a wy˝sze stu-
dia magisterskie. ZnajomoÊç j´zyka obcego oraz umiej´tnoÊç t∏uma-
czenia mia∏a byç wykazana dyplomem ukoƒczenia i uzyskaniem ty-
tu∏u zawodowego magistra odpowiednich dla danego j´zyka wy˝szych
studiów filologicznych lub studiów w zakresie lingwistyki stosowanej.
Przepisy dopuszcza∏y mo˝liwoÊç, aby znajomoÊç j´zyka obcego
i umiej´tnoÊç t∏umaczenia mog∏a byç wykazana innym dyplomem
lub Êwiadectwem, albo stwierdzona w inny sposób. W Êwietle obo-
wiàzujàcego prawa brak jest zabezpieczenia interesów obywateli, któ-
rych sprawy, w dniu wejÊcia ustawy o zawodzie t∏umacza przysi´g∏e-
go, pozostawa∏y w toku, co podwa˝aç mo˝e zaufanie obywatela do
paƒstwa. Problem dotyczy wielu osób, które b´dà zmuszone ponow-
nie na nowych zasadach zainicjowaç post´powanie w przedmiocie
ustanowienia ich t∏umaczem przysi´g∏ym. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie SprawiedliwoÊci (25.05.
2005 r.) poinformowa∏, ˝e art. 33 ustawy o zawodzie t∏umacza przy-
si´g∏ego zawiera przepisy przejÊciowe, które umo˝liwiajà t∏umaczom
przysi´g∏ym ustanowionym na podstawie dotychczasowych przepisów
uzyskanie wpisu na list´ bez koniecznoÊci zdawania egzaminu,
a z drugiej strony pozwalajà im wykonywaç czynnoÊci t∏umacza przy-
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szerzenia post´powania mediacyjnego na sprawy o wykroczenia. Roz-
wa˝enia wymaga jednak, czy nie wp∏ynie to na nadmierne wyd∏u˝e-
nie procedur sàdowych. Z aprobatà, choç nie bez pewnych wàtpliwo-
Êci, nale˝y odnieÊç si´ do propozycji rozszerzenia mediacji na
post´powanie wykonawcze. Za przedwczesnà zosta∏a uznana propo-
zycja ustawowego wprowadzenia instytucji „sesji sprawiedliwoÊci na-
prawczej”. Minister SprawiedliwoÊci odniós∏ si´ krytycznie do niektó-
rych propozycji zawartych w wystàpieniu Rzecznika, m.in.
dotyczàcych przepisów o warunkowym umorzeniu post´powania.
Stanowisko resortu odnoÊnie uwag Rzecznika dotyczàcych rozporzà-
dzenia Ministra SprawiedliwoÊci w sprawie post´powania mediacyj-
nego w sprawach karnych zostanie przedstawione w póêniejszym ter-
minie.

18. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Polityki Spo∏ecznej
(RPO-451217-XI/03) z dnia 9 maja 2005 r. – w sprawie nierealizo-
wania obowiàzku szkolnego przez dzieci przebywajàce w domach po-
mocy spo∏ecznej.

Wyniki dokonanej w Ministerstwie Polityki Spo∏ecznej analizy sy-
tuacji dzieci przebywajàcych w domach pomocy spo∏ecznej wskaza∏y,
˝e znaczna cz´Êç tej grupy dzieci nie realizuje obowiàzku szkolnego.
Nie wszystkie powody tego stanu rzeczy wymienione w piÊmie do
Rzecznika zas∏ugiwa∏y na uwzgl´dnienie, niektóre z nich da∏y Êwia-
dectwo ra˝àcego naruszenia praw dzieci niepe∏nosprawnych. Rzecz-
nik Praw Obywatelskich prosi o przes∏anie informacji o efektach pod-
j´tych w sierpniu ubieg∏ego roku dzia∏aƒ zaradczych oraz o obecnej
sytuacji dzieci. 

19. Wiceprezesa Rady Ministrów – Ministra Polityki Spo∏ecz-
nej (RPO-476111-III/04) z dnia 11 maja 2005 r. – w sprawie wie-
ku emerytalnego kobiet i m´˝czyzn.

Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje, ˝e wÊród nieuregulowa-
nych kwestii nowego systemu emerytalnego pozostaje w dalszym ciàgu
problem ni˝szego wieku emerytalnego kobiet. W poprzednim systemie
pracowniczego ubezpieczenia spo∏ecznego zró˝nicowanie wieku emery-
talnego kobiet i m´˝czyzn mog∏o byç traktowane jako uprzywilejowanie
prawne majàce na celu zmniejszenie faktycznie wyst´pujàcych nierów-
noÊci w ˝yciu spo∏ecznym pomi´dzy kobietami i m´˝czyznami. W sys-
temie emerytalnym obowiàzujàcym od 1.01.1999 r. istnieje jednak in-
na formu∏a wyliczania Êwiadczenia, preferujàca przede wszystkim
d∏ugi sta˝ ubezpieczeniowy i odpowiednio wysoki wk∏ad do systemu
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z opodatkowania przedmiotowych Êwiadczeƒ wyp∏acanych z Fundu-
szu Pracy. Omawiany projekt zosta∏ skierowany w dniu 14.04.
2005 r. do pierwszego czytania do Komisji Nadzwyczajnej do rozpa-
trzenia projektów ustaw zwiàzanych z rzàdowym „Programem upo-
rzàdkowania i ograniczenia wydatków publicznych”. 

22. Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji (RPO-
-492908-IX/04) z dnia 11 maja 2005 r. – w sprawie zakresu egza-
minu ze znajomoÊci przepisów dotyczàcych posiadania broni i umie-
j´tnoÊci pos∏ugiwania si´ bronià (proÊba o zaj´cie ostatecznego
stanowiska w sprawie).

Nawiàzujàc do wystàpienia z dnia 11.01.2005 r. i odpowiedzi
z dnia 11.02.2005 r. (Informacja o pracy RPO 1–3/2005, str. 22–23)
Rzecznik Praw Obywatelskich podkreÊli∏, ˝e upowa˝nienie zawarte
w art. 16 ustawy o broni i amunicji spe∏nia wymogi poprawnej legi-
slacji, jednak rozporzàdzenie Ministra Spraw Wewn´trznych i Admi-
nistracji z dnia 20.03.2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomoÊci
przepisów dotyczàcych posiadania broni oraz umiej´tnoÊci pos∏ugi-
wania si´ bronià rozszerza zakres spraw przekazanych do uregulo-
wania. Ponadto wàtpliwoÊci Rzecznika wzbudza nie tyle wzór karty
egzaminacyjnej, lecz fakt, ˝e egzaminowani dostajà zestawy pytaƒ ju˝
przyporzàdkowane do konkretnej osoby. Nie ma mo˝liwoÊci losowa-
nia pytaƒ egzaminacyjnych. Zdaniem Rzecznika egzaminowany powi-
nien wpisywaç swoje imi´ i nazwisko oraz rodzaj broni dopiero po
wylosowaniu konkretnego zestawu pytaƒ. Wbrew zatem odpowiedzi
Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji, sytuacja ta w sposób
oczywisty umo˝liwia nadu˝ycia ze strony komisji egzaminacyjnej.
Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o spowodowanie ponownego zba-
dania sprawy i zaj´cie ostatecznego stanowiska.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewn´trznych
i Administracji (8.06.2005 r.) poinformowa∏, ˝e przepis § 4 ust. 1
pkt 1 rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji
z dnia 20.03.2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomoÊci przepisów
dotyczàcych posiadania broni oraz umiej´tnoÊci pos∏ugiwania si´
bronià, przy zastosowaniu wyk∏adni systemowej, prowadzi do kon-
kluzji zgodnych z intencjà ustawodawcy. Taka wyk∏adnia pozwala
uznaç za nieprawid∏owà praktyk´ uwzgl´dniania w pytaniach egza-
minacyjnych zagadnieƒ innych ni˝ odnoszàce si´ bezpoÊrednio do
kwestii posiadania i u˝ywania broni. Minister Spraw Wewn´trznych
i Administracji uzna∏ za celowe zwrócenie uwagi Komendantowi
G∏ównemu Policji, aby spowodowa∏ respektowanie przepisu art. 16
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si´g∏ego do czasu wpisu na list´ t∏umaczy przysi´g∏ych oraz uzyska-
nia nowej piecz´ci t∏umacza przysi´g∏ego. Przepis ten nie obejmuje
sytuacji, w której post´powanie w sprawie ustanowienia t∏umaczem
przysi´g∏ym nie zakoƒczy∏o si´ do dnia wejÊcia w ˝ycie przepisów
ustawy o zawodzie t∏umacza przysi´g∏ego. Brak przepisu przejÊciowe-
go obejmujàcego sytuacje niezakoƒczonych post´powaƒ ustanawiajà-
cych t∏umaczy przysi´g∏ych, by∏ dzia∏aniem zamierzonym.

21. Ministra Finansów (RPO-499232-VI/05) z dnia 11 maja
2005 r. – w sprawie potrzeby zwolnienia od podatku dochodowego
Êrodków przyznanych bezrobotnym z Funduszu Pracy. 

Rzecznik z satysfakcjà przyjà∏ wydanie rozporzàdzenia Ministra Fi-
nansów z dnia 25.04.2005 r. w sprawie zaniechania poboru podatku
dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przycho-
dów). Zaniechanie poboru podatku od przyznanych bezrobotnemu
Êrodków z Funduszu Pracy, o których mowa w § 1 lit. b i c rozporzà-
dzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31.08.2004 r. w sprawie
warunków i trybu refundacji ze Êrodków Funduszu Pracy kosztów
wyposa˝enia i doposa˝enia stanowiska pracy dla skierowanego bezro-
botnego, przyznania bezrobotnemu Êrodków na podj´cie dzia∏alnoÊci
gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji
i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy, majàce zastosowa-
nie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1.01.2004 r. do
dnia 31.12.2005 r., stanowi rozwiàzanie o charakterze tymczasowym.
Prawid∏owa realizacja celów ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, którymi jest bardziej efek-
tywne i kompleksowe rozwiàzywanie problemów w postaci bezrobocia,
ubóstwa i wykluczenia spo∏ecznego, wymaga wprowadzenia równie˝
w sferze opodatkowania trwa∏ych instrumentów wspomagajàcych re-
alizacj´ tych celów. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca si´ o podj´-
cie inicjatywy ustawodawczej polegajàcej na dodaniu w art. 21 ust.
1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnienia od
podatku Êrodków przyznanych bezrobotnym z Funduszu Pracy, o któ-
rych mowa w rozporzàdzeniu z dnia 25.04.2005 r. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (19.05.2005 r.)
poinformowa∏, ˝e niezale˝nie od wydanego przez Ministra Finansów
rozporzàdzenia z dnia 25.04.2005 r., rzàd przygotowa∏ projekt usta-
wy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3881), który
przewiduje zmian´ ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych. Celem nowelizacji przepisów podatkowych jest m.in. zwolnienie
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W wystàpieniu z dnia 7.11.2003 r. Rzecznik Praw Obywatelskich
sygnalizowa∏ fakt braku podstawy prawnej, w oparciu o którà w∏aÊci-
ciel nieruchomoÊci zaj´tej pod budow´ autostrady w trybie art. 31
ust. 1 ustawy z dnia 27.10.1994 r. o autostradach p∏atnych oraz Kra-
jowym Funduszu Drogowym, móg∏by ˝àdaç wynagrodzenia (odszkodo-
wania) za korzystanie z jego nieruchomoÊci przed wyw∏aszczeniem.
Rzecznik zosta∏ powiadomiony, ˝e po dokonaniu niezb´dnych analiz
w Ministerstwie Infrastruktury zostanà podj´te prace legislacyjne ma-
jàce na celu wprowadzenie odpowiednich zmian do powy˝szej ustawy
oraz do ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygo-
towania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych. Niestety, do
chwili obecnej konieczne zmiany nie pojawi∏y si´. Tak wi´c wcià˝ ma-
my do czynienia z sytuacjà, w której pomimo dokonywania tzw. wy-
w∏aszczeƒ faktycznych, w∏aÊciciele nieruchomoÊci, z powodu braku
stosownych przepisów, nie otrzymujà odszkodowania za pozbawienie
ich prawnej mo˝liwoÊci dysponowania nià. Rzecznik zwraca si´ o po-
informowanie, czy prowadzone sà prace legislacyjne majàce na celu
odpowiednie znowelizowanie przepisów obu ustaw. 

25. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Polityki Spo∏ecznej
(RPO-492030-III/04) z dnia 13 maja 2005 r. – w sprawie zasad
op∏acania sk∏adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytu∏u
umowy zlecenia wykonywanej w ramach wczeÊniej prowadzonej dzia-
∏alnoÊci pozarolniczej. 

Ubezpieczony, który prowadzi dzia∏alnoÊç pozarolniczà i zawiera
umow´ zlecenia, podlega obowiàzkowi ubezpieczeƒ z tego tytu∏u, któ-
ry powsta∏ najwczeÊniej. Ubezpieczony ma prawo dokonaç zmiany ty-
tu∏u ubezpieczenia i op∏acaç sk∏adki z wybranego przez siebie tytu∏u.
Gdy ubezpieczony ma ustalone prawo do emerytury lub renty, ubez-
pieczenie z tytu∏u prowadzonej dzia∏alnoÊci pozarolniczej jest dobro-
wolne, natomiast ubezpieczenie z tytu∏u umowy zlecenia jest obo-
wiàzkowe. Istotne znaczenie ma fakt, czy umowa zlecenia zostanie
zakwalifikowana jako wykonywana w ramach prowadzonej dzia∏alno-
Êci, czy te˝ jako odr´bny tytu∏ do ubezpieczeƒ istniejàcy oprócz pro-
wadzonej dzia∏alnoÊci. Poczàwszy od 1.01.2004 r. ZUS rozpatrujàc
obowiàzek ubezpieczeƒ w omawianym stanie faktycznym posi∏kuje
si´ przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
i ustala tytu∏ do ubezpieczeƒ spo∏ecznych kierujàc si´ kryterium ro-
dzaju êród∏a przychodów. W ocenie Rzecznika interpretacja ta nie
znajduje ˝adnego uzasadnienia. Ponadto pojawiajà si´ informacje, ˝e
tzw. kontrakt mened˝erski stanowi samodzielny tytu∏ do ubezpieczeƒ
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ust. 1 ustawy o broni i amunicji przy ustalaniu pytaƒ egzaminacyj-
nych przez organy przeprowadzajàce egzaminy. Wystàpienie w tej
sprawie Minister wystosowa∏ w dniu 2.06.2005 r. Obecnie przedmio-
tem prac legislacyjnych jest nowelizacja ustawy o broni i amunicji.
Wprowadzenie tej nowelizacji w ˝ycie spowoduje w perspektywie pod-
j´cie prac nad nowym rozporzàdzeniem. Przy tej okazji obecny prze-
pis § 4 rozporzàdzenia móg∏by zostaç doprecyzowany. Minister
Spraw Wewn´trznych i Administracji zapowiedzia∏ tak˝e, i˝ zwróci si´
do Komendanta G∏ównego Policji o spowodowanie zmiany praktyki
komisji egzaminacyjnych odnoÊnie otrzymywania przez zdajàcych eg-
zamin zestawów pytaƒ przyporzàdkowanych do konkretnych osób. 

23. Ministra SprawiedliwoÊci – Prokuratora Generalnego (RPO-
-497263-II/05) z dnia 13 maja 2005 r. – w sprawie utrudnionego
dost´pu do lekarzy uprawnionych do wystawiania zaÊwiadczeƒ po-
twierdzajàcych niemo˝noÊç stawienia si´ z powodu choroby uczestni-
ka post´powania karnego na wezwanie lub zawiadomienie organu
prowadzàcego post´powanie. 

Warunki i tryb usprawiedliwiania niestawiennictwa oskar˝onych,
Êwiadków i innych uczestników post´powania karnego z powodu
choroby oraz sposób wyznaczania lekarzy uprawnionych do wysta-
wiania zaÊwiadczeƒ potwierdzajàcych niemo˝noÊç stawienia si´ na
wezwanie lub zawiadomienie organu prowadzàcego post´powanie,
okreÊla rozporzàdzenie Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 24.06.
2003 r. Kierownicy zak∏adów opieki zdrowotnej przekazujà prezesom
sàdów okr´gowych listy zawierajàce proponowany wykaz lekarzy
obejmujàcy miejsce, dni i godziny przyj´ç, a ponadto niezw∏ocznie in-
formujà o wszelkich zmianach w tym zakresie. Sporzàdzony na ich
podstawie wykaz lekarzy uprawnionych do wydawania zaÊwiadczeƒ
z terenu województwa nale˝àcego do w∏aÊciwoÊci miejscowej danego
sàdu okr´gowego wywiesza si´ w siedzibie sàdów, prokuratur, ko-
mend i komisariatów Policji oraz samorzàdu adwokackiego i radców
prawnych. W praktyce dost´pnoÊç do powy˝szych badaƒ mo˝e bu-
dziç wàtpliwoÊci, co w efekcie mo˝e prowadziç do utrudnieƒ w prawi-
d∏owym usprawiedliwianiu nieobecnoÊci przez osob´ wezwanà do
uczestniczenia w czynnoÊci procesowej. 

24. Ministra Infrastruktury (RPO-452332-IV/03) z dnia 13
maja 2005 r. – w sprawie braku podstawy prawnej do ˝àdania,
przez w∏aÊciciela nieruchomoÊci zaj´tej pod budow´ autostrady, od-
szkodowania za korzystanie z jego nieruchomoÊci przed wyw∏asz-
czeniem. 
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obowiàzujàce regulacje okreÊlajàce wysokoÊç wspomnianych kar pie-
ni´˝nych sà zdaniem Rzecznika bardzo restrykcyjne i stanowià zbyt
surowà sankcj´ dla ukaranego. Zgodnie z postanowieniami art. 40
ust. 12 ustawy o drogach publicznych, za zaj´cie pasa drogowego
bez zezwolenia zarzàdcy drogi lub z przekroczeniem terminu zaj´cia
okreÊlonego w zezwoleniu, zarzàdca drogi wymierza kar´ pieni´˝nà
w wysokoÊci 10-krotnoÊci op∏aty za zaj´cie pasa drogowego. Przepisy
o tak represyjnym charakterze wzbudzi∏y wàtpliwoÊci Rzecznika od-
noÊnie ich zgodnoÊci z Konstytucjà RP, a w szczególnoÊci z wynika-
jàcà z art. 2 Konstytucji zasadà proporcjonalnoÊci. Proponowana
w poselskim projekcie zmiana art. 40 ust. 12 ustawy o drogach pu-
blicznych nie dotyczy niestety wysokoÊci kar pieni´˝nych za zaj´cie
pasa drogowego bez zezwolenia. Rzecznik zwraca si´ o rozwa˝enie
mo˝liwoÊci wprowadzenia poprawek do wspomnianego projektu, ma-
jàcych na celu z∏agodzenie sankcji za naruszenie obowiàzku posiada-
nia zezwolenia na zaj´cie pasa drogowego i dostosowanie przepisów
ustawy o drogach publicznych do wymogów Konstytucji. 

28. Przewodniczàcego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilne-
go (RPO-418864-XI/02) z dnia 17 maja 2005 r. – w sprawie ubez-
w∏asnowolnienia.

W wystàpieniu z dnia 11.12.2003 r. Rzecznik wskazywa∏ na
ogromny zasi´g oraz ra˝àcy charakter naruszeƒ praw osób poddawa-
nych procedurze ubezw∏asnowolnienia, w tym nieprzestrzeganie pra-
wa do sàdu i prawa do obrony oraz – oczywistà na tle dokonanych
ustaleƒ – potrzeb´ prac legislacyjnych. Z otrzymanej odpowiedzi
z dnia 22.12.2003 r. wynika∏o, ˝e podj´to prace legislacyjne w zakre-
sie post´powania w sprawach o ubezw∏asnowolnienie. Rzecznik Praw
Obywatelskich zwraca si´ o informacj´ o kierunku i obecnym stanie
prac legislacyjnych w zakresie problematyki ubezw∏asnowolnienia. 

29. Ministra SprawiedliwoÊci (RPO-503707-I/05) z dnia 17 maja
2005 r. – w sprawie opodatkowania Êwiadczeƒ pieni´˝nych wyp∏aca-
nych ∏awnikom.

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzyma∏ wiele listów od rad ∏awni-
czych oraz ∏awników, którzy na poczàtku 2005 r. zostali poinformo-
wani o obowiàzku zap∏aty podatku dochodowego od osób fizycznych
od otrzymanych w 2004 r. rekompensat, wyp∏acanych im przez sàdy
za czas wykonywania czynnoÊci w sàdzie mimo, ˝e wyp∏acane im
Êwiadczenia pieni´˝ne w latach 2001-2003 by∏y nieopodatkowane.
Ponadto autorzy listów do Rzecznika sugerujà potrzeb´ nowelizacji
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spo∏ecznych. Osoby wykonujàce kontrakty mened˝erskie nie zosta∏y
wymienione w art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych.
Wydaje si´, ˝e o ewentualnym obj´ciu osoby wykonujàcej kontrakt
mened˝erski ubezpieczeniami spo∏ecznymi powinien decydowaç cha-
rakter tego kontraktu, tzn., czy spe∏nia on znamiona umowy zlece-
nia, umowy o prac´ czy te˝ umowy o dzie∏o.

26. Prezesa Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(RPO-488025-VI/04) z dnia 13 maja 2005 r. – w sprawie billingów
telefonicznych.

Nawiàzujàc do wystàpienia z dnia 5.11.2004 r. w tej samej spra-
wie i stanowiska Ministerstwa Infrastruktury z dnia 30.12.2004 r.
(Informacja o pracy RPO 10-12/2004, str. 35), Rzecznik Praw Oby-
watelskich uwa˝a, ˝e dopiero obligatoryjne dor´czanie billingów
szczegó∏owych zapewni abonentom dostatecznà kontrol´ wydatków
za korzystanie z us∏ug telekomunikacyjnych. Przesy∏anie billingu na
wniosek abonenta wy∏àcza lub istotnie ogranicza odpowiedzialnoÊç
operatora wzgl´dem konsumenta za niewykonanie lub nienale˝yte
wykonanie zobowiàzania wynikajàcego z umowy o Êwiadczenie us∏ug
telekomunikacyjnych.

Wiceprezes Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(17.06.2005 r.) poinformowa∏, i˝ zdaniem Prezesa UOKiK ustawa
z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne w pe∏ni implemen-
tuje cele art. 10 dyrektywy 2002/22/WE o us∏udze powszechnej. Dy-
rektywa ta nie wskazuje w sposób wyraêny lub dorozumiany na zo-
bowiàzanie paƒstw cz∏onkowskich do na∏o˝enia na przedsi´biorców
wyznaczonych obowiàzku dostarczania abonentom szczegó∏owych
wykazów wykonanych us∏ug telekomunikacyjnych z mocy ustawy,
bez wniosku abonenta. W tym zakresie postanowienia dyrektywy po-
zostawiajà dowolnoÊç regulacjom krajowym paƒstw cz∏onkowskich.
Analogiczne stanowisko w tej kwestii zajmuje Ministerstwo Infra-
struktury oraz Urzàd Komitetu Integracji Europejskiej. 

27. Przewodniczàcego Sejmowej Komisji Infrastruktury (RPO-
-405001-X/02) z dnia 16 maja 2005 r. – w sprawie nieproporcjo-
nalnie wysokich kar pieni´˝nych za zaj´cie pasa drogowego bez ze-
zwolenia. 

Rzecznik Praw Obywatelskich powzià∏ wiadomoÊç, i˝ w styczniu
2005 r. wp∏ynà∏ poselski projekt zmiany ustawy o drogach publicz-
nych, w zakresie dotyczàcym m.in. kar pieni´˝nych za zaj´cie pasa
drogowego bez zezwolenia zarzàdu drogi (druk nr 3921). Obecnie
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z op∏acania sk∏adek w okresie prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodar-
czej, przypadajàce po dniu 15.11.1991 r. Przepis art. 6 ust. 2 pkt 14
tej ustawy pozwala uwzgl´dniç jako okresy sk∏adkowe tylko te okresy
zwolnienia od op∏acania sk∏adek w ramach podlegania ubezpieczeniu
osób prowadzàcych pozarolniczà dzia∏alnoÊç gospodarczà, które mia-
∏y miejsce przed dniem 15.11.1991 r. Z tej przyczyny organ rentowy
zaliczy∏ skar˝àcemu do okresów uprawniajàcych do emerytury okre-
sy zwolnienia z op∏acania sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne, spo-
wodowanych pobieraniem zasi∏ku chorobowego, nie zaliczajàc do
okresu sk∏adkowego ani te˝ niesk∏adkowego pozosta∏ej cz´Êci ka˝de-
go z miesi´cy, w których skar˝àcy pobiera∏ zasi∏ek. W rezultacie
skar˝àcemu zabrak∏o oko∏o 2 tygodni do wymaganego sta˝u ubezpie-
czenia wynoszàcego 35 lat. W ocenie Rzecznika przypadajàce przed
dniem 1.01.1999 r. okresy zwolnienia z op∏acania sk∏adek powinny
byç w nowym systemie emerytalno-rentowym traktowane jako okresy
niesk∏adkowe. Rzecznik zwraca si´ o podj´cie dzia∏aƒ zmierzajàcych
do wyeliminowania istniejàcej luki prawnej. 

32. Ministra SprawiedliwoÊci (RPO-502007-V/05) z dnia 20 ma-
ja 2005 r. – w sprawie eksmisji osób zn´cajàcych si´ nad rodzinà. 

W wyniku nowelizacji art. 1046 Kodeksu post´powania cywilnego
dokonanej ustawà z dnia 2.07.2004 r., pojawi∏ si´ problem braku
mo˝liwoÊci skutecznego wykonania wyroku orzekajàcego eksmisj´
osób uniemo˝liwiajàcych cz∏onkom rodziny swoim ra˝àco nagannym
zachowaniem wspólne zamieszkiwanie, a w szczególnoÊci osób zn´ca-
jàcych si´ nad rodzinà. Do dnia 5.02.2005 r. przymusowe wykonanie
przez komornika wyroku eksmisyjnego, w którym sàd nie przyzna∏
d∏u˝nikowi uprawnienia do lokalu socjalnego, mog∏o nastàpiç bez
wskazania d∏u˝nikowi innego lokalu. Obecnie wykonujàc obowiàzek
opró˝nienia lokalu s∏u˝àcego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych
d∏u˝nika na podstawie tytu∏u wykonawczego, z którego nie wynika
prawo d∏u˝nika do lokalu socjalnego lub zamiennego, komornik
wstrzyma si´ z dokonaniem czynnoÊci do czasu, gdy gmina wska˝e
tymczasowe pomieszczenie lub gdy d∏u˝nik znajdzie takie pomieszcze-
nie. Rzecznik zwraca si´ o rozwa˝enie podj´cia dzia∏aƒ legislacyjnych
zapewniajàcych pe∏nà i skutecznà ochron´ osobom, które dysponujà
wyrokami sàdowymi orzekajàcymi eksmisj´ z powodu zn´cania si´
d∏u˝nika egzekucyjnego nad cz∏onkami rodziny oraz dzia∏aƒ w celu
przywrócenia spójnoÊci pomi´dzy regulacjami zawartymi w art. 1064
Kpc a przepisami art. 16 i 17 ustawy o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. 
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ustawy – Prawo o ustroju sàdów powszechnych poprzez zastàpienie
s∏owa „rekompensata” okreÊleniem „dieta ∏awnicza”. W ocenie zainte-
resowanych doprowadzi∏oby to do ujednolicenia nazewnictwa nale˝-
noÊci wyp∏acanych osobom pe∏niàcym funkcje spo∏eczne. 

30. Ministra SprawiedliwoÊci (RPO-472752-IV/04) z dnia 17
maja 2005 r. – w sprawie przymusu adwokacko-radcowskiego w po-
st´powaniu przed Sàdem Najwy˝szym dotyczàcym skargi na przewle-
k∏oÊç post´powania sàdowego. 

W dniu 16.11.2004 r. Sàd Najwy˝szy podjà∏ uchwa∏´ w sprawie
III SPP 42/04, zgodnie z którà do skargi na przewlek∏oÊç post´powa-
nia rozpoznawanej przez Sàd Najwy˝szy w sprawie cywilnej stosuje
si´ przymus adwokacko-radcowski. Uchwale tej Sàd Najwy˝szy nada∏
moc zasady prawnej. W opinii Rzecznika Praw Obywatelskich celowe
by∏oby jednak wprowadzenie do ustawy z dnia 17.06.2004 r. o skar-
dze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w post´po-
waniu sàdowym bez nieuzasadnionej zw∏oki, regulacji wy∏àczajàcej
przymus adwokacko-radcowski w post´powaniu przed Sàdem Naj-
wy˝szym dotyczàcym skargi na przewlek∏oÊç post´powania sàdowe-
go. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o zaj´cie stanowiska w przed-
miocie ewentualnych zmian w ustawie.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie SprawiedliwoÊci (23.06.
2005 r.) stwierdzi∏, ˝e propozycja nowelizacji przepisów ustawy
o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w po-
st´powaniu sàdowym bez nieuzasadnionej zw∏oki poprzez wy∏àczenie
przymusu adwokacko-radcowskiego w post´powaniu przed Sàdem
Najwy˝szym nie znajduje uzasadnienia. Mimo obowiàzywania w po-
st´powaniu przed Sàdem Najwy˝szym ze skargi na przewlek∏oÊç
przymusu adwokacko-radcowskiego, strona mo˝e wystàpiç samo-
dzielnie z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sàdowych i ustanowie-
nie dla niej adwokata lub radcy prawnego. 

31. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Polityki Spo∏ecznej
(RPO-497973-III/05) z dnia 19 maja 2005 r. – w sprawie warun-
ków nabywania prawa do Êwiadczeƒ emerytalno-rentowych.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wp∏yn´∏a skarga od osoby, któ-
rej organ rentowy odmówi∏ prawa do Êwiadczenia przedemerytalnego.
Aktualnie obowiàzujàce przepisy ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych regulujàc w art. 2 i 4 zasady
ustalania okresów sk∏adkowych i niesk∏adkowych, nie uregulowa∏y
kwestii uznania za okresy pozostawania w ubezpieczeniu zwolnienia
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wynagrodzenia pracownikom publicznych s∏u˝b zatrudnienia nie
przewiduje rekompensaty za okres od dnia 1.06.2004 r. do dnia
1.04.2005 r., a wi´c za okres, gdy z uwagi na brak przepisów nie-
mo˝liwe by∏o przyznanie dodatków. 

Minister Gospodarki i Pracy (15.06.2005 r.) poinformowa∏, i˝ po-
leci∏ dokonanie analizy sytuacji i oceny skutków opóênienia terminu
wydania rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 21.03.2005 r.
w sprawie wysokoÊci oraz trybu przyznawania i wyp∏acania dodat-
ków do wynagrodzenia pracownikom publicznych s∏u˝b zatrudnie-
nia. W najbli˝szym czasie Minister podejmie decyzj´ dotyczàcà dzia-
∏aƒ, jakie zostanà podj´te w celu usuni´cia skutków póêniejszego
terminu wprowadzenia rozporzàdzenia w ˝ycie. Informacja na temat
podj´tych dzia∏aƒ zostanie przekazana w póêniejszym terminie. 

34. Prezesa Urz´du Patentowego (RPO-504704-IV/05) z dnia
20 maja 2005 r. – w sprawie ograniczeƒ dzia∏alnoÊci rzeczników pa-
tentowych.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wp∏yn´∏a skarga rzecznika pa-
tentowego na uchwa∏´ Krajowej Rady Rzeczników Patentowych
z dnia 1.03.2005 r. w sprawie wykonywania zawodu rzecznika pa-
tentowego. W ocenie skar˝àcego uchwa∏a ogranicza jego prawo jako
twórcy przedmiotów w∏asnoÊci przemys∏owej. W uchwale Krajowa
Rada Rzeczników Patentowych uzna∏a za sprzeczne z art. 4 i 5 usta-
wy o rzecznikach patentowych nast´pujàce czynnoÊci rzeczników pa-
tentowych realizowane w ramach ich dzia∏alnoÊci zawodowej we w∏a-
snym imieniu i/lub na w∏asnà rzecz: zg∏aszanie do ochrony
przedmiotów w∏asnoÊci przemys∏owej, uzyskiwanie praw odnoszà-
cych si´ do przedmiotów w∏asnoÊci przemys∏owej, nabywanie i zby-
wanie praw w∏asnoÊci przemys∏owej. Rada zastrzeg∏a, ˝e powy˝sza
ocena nie dotyczy czynnoÊci odnoszàcych si´ do znaków towarowych
i innych oznaczeƒ dzia∏alnoÊci w∏asnej polegajàcej na Êwiadczeniu
pomocy w sprawach w∏asnoÊci przemys∏owej na rzecz osób trzecich,
wzgl´dnie wskazujàcych rzecznika patentowego jako przedsi´biorc´,
jak równie˝ nabywania i zbywania praw w∏asnoÊci przemys∏owej na
rzecz osób trzecich. W ocenie Rzecznika zakazy przewidziane
w uchwale budzà wàtpliwoÊci co do zgodnoÊci z prawem. Uchwa∏a
w istocie zabrania osobom wykonujàcym zawód rzecznika patentowe-
go uzyskiwania praw w∏asnoÊci przemys∏owej oraz obrotu tymi pra-
wami, poza wyjàtkiem dotyczàcym oznaczeƒ dzia∏alnoÊci zawodowej,
tymczasem ustawa o rzecznikach patentowych zakazów takich nie
wprowadza. 
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie SprawiedliwoÊci (28.06.
2005 r.) poinformowa∏, ˝e nie mo˝na podzieliç zapatrywania, ˝e zno-
welizowany art. 1046 Kpc co do zasady pozostaje w sprzecznoÊci
z rozwiàzaniami materialnoprawnymi zawartymi w ustawie o ochro-
nie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Ko-
deksu cywilnego. Nale˝y jednak zgodziç si´ z poglàdem, ˝e ochrona
prawna niektórych kategorii osób, w stosunku do których orzeczono
obowiàzek opró˝nienia lokalu s∏u˝àcego zaspokojeniu ich potrzeb
mieszkaniowych mo˝e byç oceniona jako zbyt szeroka. Przychyliç na-
le˝y si´ do poglàdu o potrzebie takiej nowelizacji art. 1046 Kpc, któ-
ra zmierza∏aby do pozbawienia osób zn´cajàcych si´ nad rodzinà,
a ewentualnie tak˝e osób uniemo˝liwiajàcych cz∏onkom rodziny
wspólne zamieszkiwanie, prawa do wskazania im tymczasowego po-
mieszczenia na takich samych warunkach jak innym eksmitowanym
osobom. Propozycje zmian zostanà rozwa˝one przy okazji kolejnej
nowelizacji Kodeksu post´powania cywilnego. 

33. Ministra Gospodarki i Pracy (RPO-502046-VIII/05) z dnia
20 maja 2005 r. – w sprawie dodatków do wynagrodzeƒ dla pracow-
ników urz´dów pracy. 

Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy, pracownikom wojewódzkich i powiatowych
urz´dów pracy (poÊrednikom pracy, doradcom zawodowym, specja-
listom ds. rozwoju zawodowego, specjalistom ds. programów, lide-
rom klubów pracy, a tak˝e pracownikom krajowej kadry sieci EU-
RES) przys∏ugujà dodatki do wynagrodzeƒ. Uprawnienia do
otrzymania dodatków przys∏ugujà wymienionym kategoriom pra-
cowników od dnia 1.06.2004 r., jednak z uwagi na brak aktu wy-
konawczego okreÊlajàcego wysokoÊç i tryb wyp∏acania i przyznawa-
nia dodatków, uprawnienia te nie mog∏y zostaç zrealizowane. Na
podstawie przepisów przejÊciowych cz´Êç pracowników zatrudnio-
nych w urz´dach pracy sta∏a si´ z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy
poÊrednikami pracy, doradcami zawodowymi, specjalistami do
spraw programów oraz specjalistami do spraw rozwoju zawodowe-
go. Oznacza to, ˝e osoby te ju˝ od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy mo-
g∏y ubiegaç si´ o dodatki. Z uwagi na niewykonanie przez zobowià-
zany organ w terminie wejÊcia w ˝ycie ustawy upowa˝nienia
ustawowego, wskazanej grupie pracowników nie mog∏y zostaç przy-
znane dodatki. Osoby te ponios∏y wi´c okreÊlony uszczerbek majàt-
kowy. Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 21.03.2005 r. w spra-
wie wysokoÊci oraz trybu przyznawania i wyp∏acania dodatków do
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Projekt ustawy zmieniajàcy ustaw´ o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy (druk sejmowy nr 4030) przewiduje na∏o˝enie na
starostów obowiàzku podawania do publicznej wiadomoÊci poprzez
wywieszenie na tablicy og∏oszeƒ w siedzibie urz´du na okres 30 dni
wykazu pracodawców i osób, z którymi zawarte zosta∏y umowy doty-
czàce realizacji poszczególnych instrumentów rynku pracy. 

36. Rektora Szko∏y G∏ównej Handlowej (RPO-497444-I/05)
z dnia 24 maja 2005 r. – w sprawie stypendiów przyznawanych
studentom SGH za wyniki w nauce. 

Nawiàzujàc do wystàpienia z dnia 15.03.2005 r. (Informacja
1–3/2005, str. 58) i odpowiedzi z dnia 14.04.2005 r., Rzecznik Praw
Obywatelskich zwraca si´ ponownie o dostosowanie postanowieƒ Re-
gulaminu ustalania wysokoÊci, przyznawania i wyp∏acania Êwiadczeƒ
pomocy materialnej do obowiàzujàcego prawa, w zakresie przyznawa-
nia stypendium za wyniki w nauce. Rzecznik podtrzymuje wczeÊniej-
sze stanowisko, ˝e postanowienia Regulaminu w tej kwestii sà nie-
zgodne z przepisami ustawy z dnia 12.09.1990 r. o szkolnictwie
wy˝szym i w zwiàzku z tym muszà zostaç zmienione. 

37. Ministra Gospodarki i Pracy (RPO-494861-VIII/05) z dnia
25 maja 2005 r. – w sprawie odmowy wyp∏aty Êwiadczeƒ z Fundu-
szu Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych.

Âwiadczenia z tytu∏u wynagrodzenia za prac´ oraz inne Êwiadczenia
wymienione w art. 6 ust. 4 ustawy o ochronie roszczeƒ pracowniczych
w razie niewyp∏acalnoÊci pracodawcy, podlegajà zaspokojeniu ze Êrod-
ków Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych za okres
nie d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce poprzedzajàce dzieƒ wystàpienia niewyp∏a-
calnoÊci pracodawcy albo za okres nie d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce poprze-
dzajàce ustanie stosunku pracy, je˝eli ustanie stosunku pracy przypa-
da w czasie nie d∏u˝szym ni˝ 6 miesi´cy poprzedzajàcych dzieƒ
wystàpienia niewyp∏acalnoÊci pracodawcy (a wi´c dat´ postanowienia
sàdu o og∏oszeniu upad∏oÊci, dzieƒ uprawomocnienia si´ orzeczenia
sàdowego wydanego w okolicznoÊciach okreÊlonych w art. 3 ust. 1 pkt
2-4 ustawy). Na tle skarg kierowanych do Rzecznika ujawni∏ si´ pro-
blem zaspokajania roszczeƒ pracowniczych tych pracowników, których
stosunek pracy usta∏. W wielu z tych spraw odmowa wyp∏aty Êwiad-
czeƒ nastàpi∏a z przyczyn niezale˝nych od skar˝àcych, a mianowicie
z powodu d∏ugiego czasu trwania sàdowego post´powania upad∏oÊcio-
wego. Ustawodawca przyznajàc obywatelom okreÊlone uprawnienia nie
mo˝e ich realizacji uzale˝niaç od okolicznoÊci, które sà niemo˝liwe do
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Prezes Urz´du Patentowego (27.06.2005 r.) poinformowa∏a, ˝e
przedmiotowa uchwa∏a jest zgodna z prawem, gdy˝ dotyczy tylko dzia-
∏aƒ rzecznika patentowego realizowanych w ramach wykonywania
dzia∏alnoÊci zawodowej, co oznacza, ˝e nie pozbawia ona rzecznika
patentowego mo˝liwoÊci realizacji jego praw jako twórcy przedmiotów
w∏asnoÊci przemys∏owej. W Êwietle tej uchwa∏y zg∏aszanie i uzyskiwa-
nie praw wy∏àcznych na przedmioty w∏asnoÊci przemys∏owej realizo-
wane we w∏asnym imieniu i na w∏asnà rzecz, o ile rzecznik patentowy
jest twórcà bàdê wspó∏twórcà danego rozwiàzania, jest dozwolone. 

35. Ministra Gospodarki i Pracy (RPO-479850-VIII/04) z dnia
23 maja 2005 r. – w sprawie braku mo˝liwoÊci zaskar˝enia odmowy
uwzgl´dnienia wniosku o przyznanie przez starost´ Êrodków osobie
bezrobotnej na podj´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej.

Osoby bezrobotne coraz cz´Êciej wyra˝ajà niezadowolenie ze sposo-
bu dzia∏ania powiatowych organów zatrudnienia w zakresie stosowa-
nia instrumentów rynku pracy zawartych w rozdziale 11 ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Starosta ze Êrod-
ków Funduszu Pracy mo˝e przyznaç bezrobotnemu jednorazowo Êrod-
ki na podj´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej. Przyznanie Êrodków ma cha-
rakter uznaniowy. Jedynym obowiàzkiem, który zosta∏ na∏o˝ony na
starost´ jest powiadomienie bezrobotnego w formie pisemnej w termi-
nie 30 dni od dnia z∏o˝enia wniosku i innych niezb´dnych do jego
rozpatrzenia dokumentów, o uwzgl´dnieniu lub odmowie uwzgl´dnie-
nia wniosku. Skar˝àcy zwracajà uwag´, ˝e nie s∏u˝à im Êrodki za-
skar˝enia odmowy. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy
(7.06.2005 r.) poinformowa∏, ˝e ustawa o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy nie zawiera przepisu nak∏adajàcego na staro-
stów obowiàzek wydawania decyzji w sprawie przyznawania lub od-
mowy przyznania Êrodków na podj´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Przyznawanie tych Êrodków nast´puje wy∏àcznie w drodze zawarcia
cywilnoprawnej umowy pomi´dzy bezrobotnym i starostà i nie jest
obligatoryjne. Równie˝ w przypadku innych instrumentów rynku
pracy (skierowanie na sta˝, szkolenie, itp.) przepisy ustawy o promo-
cji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie przewidujà obowiàzku
wydawania przez starostów decyzji administracyjnych. Wynika to
przede wszystkim z faktu, ˝e wielkoÊç Êrodków Funduszu Pracy, ja-
ka mo˝e byç przeznaczona w roku bud˝etowym na finansowanie pro-
gramów na rzecz promocji zatrudnienia i na aktywizacj´ zawodowà
bezrobotnych, jest ograniczona – ni˝sza od wyst´pujàcych potrzeb.
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prowadzania badaƒ. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca si´ o nadzór
nad programami profilaktyki przeciwdzia∏ania narkomanii tak, aby by-
∏y one zgodne z obowiàzujàcym prawem oraz promowanie alternatyw-
nych wobec wyk∏adów i pogadanek form oddzia∏ywania na m∏odzie˝. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
i Sportu (28.06.2005 r.) podziela opini´, i˝ testy narkotyczne i psy
policyjne nie powinny byç kluczowym elementem dzia∏aƒ profilak-
tycznych w szkole. Ich zastosowanie powinno dotyczyç jedynie sytu-
acji uzasadnionych, odbywaç si´ zgodnie z procedurami post´powa-
nia w sytuacjach kryzysowych i dotyczyç wy∏àcznie przest´pstwa
narkotykowego. Dzia∏ania te powinny byç poprzedzone dyskusjà lub
anonimowà ankietà przeprowadzonà w Êrodowisku szkolnym. Poru-
szony problem nie jest odzwierciedleniem sytuacji w wi´kszoÊci
szkó∏, ale ma charakter incydentalny. Ponadto w odpowiedzi przed-
stawiona zosta∏a informacja o realizacji przez Ministerstwo zadaƒ
z zakresu profilaktyki spo∏ecznej: w∏àczenie do resortowych progra-
mów szkoleniowych dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkol-
nych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, tema-
tów z zakresu profilaktyki uzale˝nieƒ; wdra˝anie szkolnego programu
profilaktyki problemów dzieci i m∏odzie˝y, zwi´kszanie skutecznoÊci
pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i m∏odzie˝y z proble-
mami uzale˝nieƒ (diagnozowanie dzieci i m∏odzie˝y z grup podwy˝-
szonego ryzyka, zaj´cia indywidualne i grupowe dla dzieci i m∏odzie-
˝y zagro˝onych uzale˝nieniami). 

39. Prezydenta miasta sto∏ecznego Warszawy (RPO-505746-
I/05) z dnia 30 maja 2005 r. – w sprawie Parady RównoÊci.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ do Prezydenta m. st.
Warszawy z proÊbà o wyjaÊnienie, na jakiej podstawie i z jakich
przyczyn Prezydent m. st. Warszawy zamierza zakazaç zorganizowa-
nia tzw. Parady RównoÊci. 

Prezydent miasta sto∏ecznego Warszawy (9.06.2005 r.) poinfor-
mowa∏, ˝e w dniu 3.06.2005 r. In˝ynier Ruchu m.st. Warszawy dzia-
∏ajàc z upowa˝nienia Prezydenta m.st. Warszawy wyda∏ decyzj´ od-
mawiajàcà wydania zezwolenia na przeprowadzenie w dniu
11.06.2005 r. imprezy pt. „Parada RównoÊci 2005” na ulicach Wiej-
skiej, Pi´knej, Marsza∏kowskiej i pl. Defilad w Warszawie. Przyczynà
odmowy wydania zezwolenia jest niedope∏nienie przez organizatora,
Fundacj´ RównoÊci, obowiàzku przygotowania projektu organizacji
ruchu, mimo wydania polecenia przygotowania takiego projektu
zgodnie z art. 65a ust. 3 pkt 9 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
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spe∏nienia bàdê których spe∏nienie jest nadmiernie utrudnione. Zda-
niem Rzecznika w omawianej sprawie dosz∏o do naruszenia konstytu-
cyjnej zasady zaufania do paƒstwa i stanowionego przez nie prawa. 

Minister Gospodarki i Pracy (28.06.2005 r.) nie podziela wyra˝o-
nej w wystàpieniu Rzecznika opinii, i˝ rozwiàzania przyj´te w usta-
wie o ochronie roszczeƒ pracowniczych w razie niewyp∏acalnoÊci pra-
codawcy nie wype∏niajà standardów konstytucyjnych, takich jak
zasada ochrony zaufania do paƒstwa i stanowionego przez nie pra-
wa. Ustawa jasno precyzuje zakres ochrony. Minister nie uwa˝a tak-
˝e, aby uprawnienia przyznane przepisami ustawy by∏y niemo˝liwe
do realizacji. JednoczeÊnie Minister Gospodarki i Pracy stwierdzi∏, i˝
zleci odpowiednim s∏u˝bom zbadanie liczby negatywnych decyzji
Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych podj´tych
z powodu przekroczenia okresu referencyjnego, a nast´pnie zapropo-
nuje wprowadzenie do ustawy przepisu przejÊciowego, zezwalajàcego
Funduszowi na zaspokojenie zaleg∏ych roszczeƒ. 

38. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-466316-XI/04)
z dnia 30 maja 2005 r. – w sprawie nieprawid∏owoÊci w przeprowa-
dzaniu w szko∏ach dzia∏aƒ majàcych na celu przeciwdzia∏anie narko-
manii. 

W zwiàzku z licznymi informacjami prasowymi o przeprowadzaniu
w szko∏ach narkotestów oraz wprowadzaniu psów do wykrywania nar-
kotyków, Rzecznik Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ do kuratorów
oÊwiaty, na których terenie prowadzono takie dzia∏ania, z pytaniem
o podstaw´ podejmowania interwencji. Dyrektorzy szkó∏ jako podstaw´
prawnà podawali rozporzàdzenie MENiS z dnia 31.01.2003 r. w spra-
wie szczegó∏owych form dzia∏alnoÊci wychowawczej i zapobiegawczej
wÊród dzieci i m∏odzie˝y zagro˝onych uzale˝nieniami oraz Procedury
post´powania nauczycieli i metody wspó∏pracy szkó∏ z policjà w sytu-
acjach zagro˝enia dzieci oraz m∏odzie˝y przest´pczoÊcià i demorali-
zacjà, a w szczególnoÊci narkomanià, alkoholizmem i prostytucjà.
W opinii Rzecznika wspomniane rozporzàdzenie i Procedury nie sà wy-
starczajàcà podstawà do przeprowadzania w szko∏ach ww. dzia∏aƒ.
Przeprowadzenie narkotestów wymaga ka˝dorazowej zgody poszczegól-
nych rodziców, tymczasem cz´sto zast´powano jà zgodà wyra˝onà „in
blanco” lub zgodà rady rodziców. Nie wszyscy rodzice i uczniowie wie-
dzieli, ˝e mogà nie wyra˝aç zgody na przeprowadzania testów. W pro-
cedurach nie by∏o te˝ zapisu, ˝e osoba, która ukoƒczy∏a 16 lat musi
wyraziç zgod´ na badania. W wi´kszoÊci szkó∏ testy wykonywali na-
uczyciele, pedagodzy szkolni lub piel´gniarki, nie uprawnieni do prze-
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∏em funkcjonariuszy z jednostek antyterrorystycznych, poleci∏ w∏à-
czenie tej problematyki do zakresu „Planu kontroli Biura Ochrony
Informacji Niejawnych i Inspekcji KGP na 2005 r.”. Przeprowadzone
dotychczas kontrole nie wykaza∏y istotnych nieprawid∏owoÊci w tym
przedmiocie. Przytoczony przez Rzecznika przyk∏ad interwencji poli-
cyjnej by∏ równie˝ przedmiotem wnikliwych czynnoÊci wyjaÊniajà-
cych. Stwierdzono, ˝e interweniujàcy policjanci dzia∏ali zgodnie
z prawem. W omawianej sytuacji istnia∏o realne niebezpieczeƒstwo
ponownej czynnej napaÊci na policjantów. 

41. Prezesa Urz´du Regulacji Telekomunikacji i Poczty (RPO-
-485222-VI/04) z dnia 30 maja 2005 r. – w sprawie po∏àczeƒ reali-
zowanych za poÊrednictwem dialerów. 

Sprawa dokonywania przekierowaƒ po∏àczeƒ z numeru dost´pu do
internetu na numery o podwy˝szonej p∏atnoÊci, krajowe i mi´dzynaro-
dowe, sta∏a si´ problemem wielu u˝ytkowników stron internetowych,
którzy dopiero po otrzymaniu do zap∏aty faktury VAT dowiadujà si´
o po∏àczeniach ze stronami dodatkowo p∏atnymi i o kosztach tych po-
∏àczeƒ. TP S.A. nie wywiàzuje si´ z obowiàzku telefonicznego powia-
damiania abonenta w przypadku stwierdzenia, ˝e z nale˝àcego do abo-
nenta urzàdzenia koƒcowego generowane sà po∏àczenia, których
nat´˝enie mo˝e spowodowaç wysokie p∏atnoÊci za us∏ugi. Âwiadczenie
us∏ug za poÊrednictwem dialerów, jak i ˝àdanie op∏at za zarejestrowanie
przez urzàdzenie zaliczajàce po∏àczenia powinno byç w∏aÊciwie udoku-
mentowane i w przypadku z∏o˝enia przez abonenta reklamacji, powinny
byç przedstawione dowody przez us∏ugodawc´ bàdê przez TP S.A. Blo-
kada po∏àczeƒ 0-700 nie zabezpiecza przed dokonaniem po∏àczenia
z numerami mi´dzynarodowymi o podwy˝szonej op∏acie lub dzier˝awio-
nymi przez przedsi´biorców, którzy za pomocà dialerów dokonujà prze-
kierowania po∏àczeƒ. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca si´ o wsz-
cz´cie na podstawie ustawy – Prawo telekomunikacyjne post´powania
kontrolnego majàcego na celu ustalenie, czy podmioty dokonujàce prze-
kierowania po∏àczeƒ z wykorzystaniem dialerów oraz podmioty, które
naliczajà i pobierajà za te po∏àczenia op∏aty, przestrzegajà prawa. 

42. Marsza∏ka Sejmu RP (RPO-503855-II/05) z dnia 31 maja
2005 r. – w sprawie braku uregulowania w ustawie o sejmowej ko-
misji Êledczej kwestii dotyczàcych zwrotu rzeczy zatrzymanych jako
dowody na potrzeby komisji. 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o sejmowej komisji Êledczej, komisja
mo˝e zwróciç si´ do Prokuratora Generalnego o przeprowadzenie okreÊ-

49

Zgodnie z dyspozycjà art. 65c pkt 1 tej ustawy, organ wydajàcy ze-
zwolenie odmawia jego wydania, je˝eli organizator nie spe∏nia warun-
ków okreÊlonych w art. 65a ust. 2 i 3 ustawy. Wobec powy˝szego or-
gan zarzàdzajàcy ruchem odmówi∏ wydania zezwolenia na odbycie
ww. imprezy na podstawie art. 65 i 65c pkt 1, w zwiàzku z art. 65a
ust. 3 pkt 9 ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz art. 104 ustawy
– Kodeks post´powania administracyjnego. 

40. Komendanta G∏ównego Policji (RPO-490908-II/04) z dnia
30 maja 2005 r. – w sprawie interwencji podejmowanych przez
funkcjonariuszy Policji.

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje wnioski, a tak˝e informa-
cje o interwencjach podejmowanych przez funkcjonariuszy Policji
z u˝yciem si∏ i Êrodków pozostajàcych w znacznej dysproporcji do
stopnia zagro˝enia ze strony osób, wobec których podejmowane sà
dzia∏ania. Dotyczy to zw∏aszcza u˝ycia Êrodków przymusu bezpoÊred-
niego oraz broni palnej. Dla zilustrowania problemu Rzecznik Praw
Obywatelskich za∏àczy∏ odpowiedê udzielonà mu przez Podkarpackie-
go Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, w zwiàzku z in-
terwencjà Policji przy udziale 21 funkcjonariuszy, w tym 10 z jed-
nostki antyterrorystycznej, wobec podejrzanego o kradzie˝ drzewa
i dokonanie czynnej napaÊci na policjantów. Przedstawiony w piÊmie
zakres i sposób interwencji, podczas której u˝yto nie tylko Êrodków
przymusu bezpoÊredniego, ale i broni palnej nasuwa zasadnicze wàt-
pliwoÊci co do zasadnoÊci i zgodnoÊci dzia∏aƒ z unormowaniami
ustawy o Policji oraz zarzàdzeniem Komendanta G∏ównego Policji
w sprawie metod i form dzia∏ania pododdzia∏ów antyterrorystycz-
nych. Majàc na uwadze fakt, i˝ nie jest to przypadek odosobniony,
Rzecznik zwraca si´ o zaj´cie stanowiska, a tak˝e rozwa˝enie polece-
nia dokonania kontroli prawid∏owoÊci u˝ycia broni palnej i jednostek
antyterrorystycznych w celu zapobie˝enia wskazanym nieprawid∏o-
woÊciom. 

Komendant G∏ówny Policji (28.06.2005 r.) poinformowa∏, ˝e
przypadki zastosowania Êrodków przymusu bezpoÊredniego oraz u˝y-
cia broni palnej, a tak˝e udzia∏u policjantów z jednostek antyterrory-
stycznych sà na bie˝àco analizowane przez prze∏o˝onych i s∏u˝by
kontrolne. Ujawniane przypadki naruszeƒ przez policjantów przepi-
sów prawa lub dyscypliny s∏u˝bowej skutkujà stosownymi zawiado-
mieniami organów Êcigania lub wszcz´ciami post´powaƒ dyscypli-
narnych. Komendant G∏ówny Policji, doceniajàc znaczenie zgodnoÊci
z prawem czynnoÊci interwencyjnych, podejmowanych tak˝e z udzia-
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nego z dnia 17.09.2002 r., sygn. SK 35/01 (Dz.U. Nr 157, poz. 1318)
oraz w kontekÊcie znowelizowanych procedur cywilnej, karnej i ad-
ministracyjnej, art. 73 ustawy z dnia 30.08.2002 r. – Prawo o post´-
powaniu przed sàdami administracyjnymi wymaga pilnej nowelizacji.
W zwiàzku z powy˝szym Prezes NSA poleci∏ przygotowanie projektu
nowelizacji wspomnianej ustawy, który przedstawi Kancelarii Prezy-
denta RP z wnioskiem o realizacj´ inicjatywy ustawodawczej. 

44. Wiceprezesa Rady Ministrów – Ministra Polityki Spo∏ecz-
nej, Ministra SprawiedliwoÊci, Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu, Komendanta G∏ównego Policji (RPO-434183-XI/03)
z dnia 1 czerwca 2005 r. – w sprawie wykonywania orzeczeƒ sàdów
rodzinnych polegajàcych na umieszczaniu w odpowiednich placów-
kach nieletnich oraz ma∏oletnich. 

W dniu 14.12.2004 r. w Ministerstwie SprawiedliwoÊci odby∏o si´
spotkanie majàce doprowadziç do mi´dzyresortowych uzgodnieƒ
umo˝liwiajàcych wykonywanie orzeczeƒ sàdów rodzinnych polegajà-
cych na umieszczeniu w odpowiednich placówkach nieletnich oraz
ma∏oletnich. Ârodki te wykonywane sà opornie, albo nie sà wykony-
wane w ogóle. Brak jest struktury koordynujàcej prace resortów. Po-
szczególne resorty realizujà w∏asne, coraz bardziej hermetyczne
i wzajemnie niespójne koncepcje. W ten sposób kolejny raz potwier-
dza si´ s∏usznoÊç postulatu o koniecznoÊci utworzenia odr´bnego re-
sortu rodziny. W ostatnich latach wprowadzane sà zmiany ustawowe
stanowiàce powa˝ne odejÊcie od powszechnie uznanych w Êwiecie
i przez lata stosowanych w Polsce standardów post´powania z nielet-
nimi. Jednym z takich standardów jest zasada, ˝e celem post´powa-
nia z nieletnim jest „przywrócenie” go spo∏eczeƒstwu. Efektem proce-
su resocjalizacji ma byç dobre funkcjonowanie, lecz nie na
marginesie spo∏eczeƒstwa lub w warunkach izolacji, ale w warun-
kach normalnych. Trudno w tym kontekÊcie zrozumieç racje zmian
wprowadzonych ustawà z dnia 27.06.2003 r. o zmianie ustawy
o systemie oÊwiaty i innych ustaw. 

Zast´pca Komendanta G∏ównego Policji (20.06.2005 r.) podtrzy-
muje propozycje legislacyjne przedstawione na spotkaniu w Minister-
stwie SprawiedliwoÊci. Zasadnym jest zmiana ustawy o post´powaniu
w sprawach nieletnich przez wprowadzenie przepisu okreÊlajàcego
maksymalny czas pobytu nieletniego w policyjnej izbie dziecka.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu
(21.06.2005 r.) podziela poglàd, i˝ problematyka dzieci zagro˝onych nie-
dostosowaniem spo∏ecznym i niedostosowanych spo∏ecznie oraz rodzin
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lonych czynnoÊci, w tym zatrzymanie rzeczy. Pozostajà jednak nieure-
gulowane kwestie przes∏anek zwrotu uprawnionym rzeczy zatrzyma-
nych na potrzeby komisji, terminu i trybu zwrotu oraz ewentualnego
trybu odwo∏awczego od decyzji komisji w tym przedmiocie. Istnieje za-
tem luka w prawie powodujàca, i˝ prawa podmiotowe osób zobowiàza-
nych do wydania rzeczy na potrzeby komisji nie sà nale˝ycie chronione. 

Marsza∏ek Sejmu RP (10.06.2005 r.) poinformowa∏, i˝ zgodnie
z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o sejmowej komisji Êledczej, komisja jest
zwiàzana zakresem przedmiotowym okreÊlonym w uchwale o jej po-
wo∏aniu, a ze swych uprawnieƒ korzystaç mo˝e tylko w zakresie nie-
zb´dnym do wyjaÊnienia sprawy b´dàcej przedmiotem jej dzia∏ania.
Z obu przywo∏anych zasad mo˝na wywieêç obowiàzek komisji do
czuwania nad prawid∏owoÊcià post´powania z dowodami rzeczowymi,
obejmujàcy powinnoÊç nieprzetrzymywania pozyskanych przez komi-
sj´ przedmiotów, które sta∏y si´ zb´dne dla prowadzonego post´po-
wania. Nieuzasadniona zatem wydaje si´ teza, w myÊl której w usta-
wie o sejmowej komisji Êledczej brak przepisów nak∏adajàcych na
komisj´ obowiàzek zwrotu pozyskanych dokumentów, w sytuacji gdy
nie sà one ju˝ konieczne dla wyjaÊnienia sprawy. 

43. Prezesa Naczelnego Sàdu Administracyjnego (RPO-505428-
VI/05) z dnia 31 maja 2005 r. – w sprawie dor´czeƒ pism w post´-
powaniu przed sàdami administracyjnymi.

Ustawa z dnia 11.03.2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks post´po-
wania administracyjnego nada∏a nowe brzmienie art. 44 i 45 Kpa,
zmieniajàc zasady dor´czenia zast´pczego. Zmieniony zosta∏ termin
przechowywania pisma przez poczt´ lub urzàd gminy z 7 na 14 dni,
a w przypadku niepodj´cia pisma w terminie 7 dni, wprowadzono
obowiàzek powtórnego zawiadomienia adresata o mo˝liwoÊci odbioru
przesy∏ki w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 14 dni od daty pierwszego za-
wiadomienia. Zmiany wejdà w ˝ycie od 6.06.2005 r. W opinii Rzecz-
nika konieczne jest ograniczenie równie˝ w post´powaniu przed sà-
dami administracyjnymi ryzyka niepowzi´cia wiadomoÊci przez
adresata o piÊmie z∏o˝onym w pocztowej placówce oddawczej lub
w urz´dzie gminy. Rozwiàzanie przyj´te w art. 73 Prawa o post´po-
waniu przed sàdami administracyjnymi narusza zasad´ wyra˝onà
w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP. Rzecznik zwraca si´ o rozwa˝enie
podj´cia dzia∏aƒ majàcych na celu odpowiednià nowelizacj´ ustawy –
Prawo o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi. 

Prezes Naczelnego Sàdu Administracyjnego (24.06.2005 r.)
w pe∏ni podziela poglàd, i˝ w Êwietle wyroku Trybuna∏u Konstytucyj-
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jest wykonaniem upowa˝nienia zawartego w ustawie o Narodowym
Banku Polskim, które stanowi, ˝e NBP mo˝e prowadziç w kraju i za
granicà sprzeda˝ monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na
cele kolekcjonerskie oraz na inne cele, na warunkach i wed∏ug zasad
ustalonych przez Zarzàd NBP w drodze uchwa∏y. Monety kolekcjoner-
skie podlegajà odmiennemu re˝imowi prawnemu ani˝eli monety
i banknoty powszechnego obiegu. Przy ich sprzeda˝y majà zastosowa-
nie m.in. przepisy ustawy o podatku od towarów i us∏ug obejmujàce
22% stawkà podatku srebrne monety kolekcjonerskie oraz zwalniajàce
z tego opodatkowania monety z∏ote traktowane jako z∏oto inwestycyj-
ne. Podobne rozwiàzania funkcjonujà w pozosta∏ych paƒstwach Unii
Europejskiej. Przypadki stosowania ceny sprzeda˝y monet kolekcjoner-
skich równej nomina∏owi mogà dotyczyç rynku niemieckiego, gdzie
wi´kszoÊç srebrnych monet ma status monet powszechnego obiegu,
nie zaÊ monet kolekcjonerskich. 

46. Ministra Finansów (RPO-506375-XI/05) z dnia 2 czerwca
2005 r. – w sprawie komorniczej egzekucji nale˝noÊci alimentacyjnych.

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odby∏o si´ w maju tego
roku spotkanie poÊwi´cone tematyce komorniczej egzekucji nale˝no-
Êci alimentacyjnych. Poprawa skutecznoÊci egzekucji sàdowej
w sprawach o alimenty, w szczególnoÊci wobec likwidacji funduszu
alimentacyjnego, jest – co podkreÊlano na spotkaniu – priorytetem
rzàdu. Ostatnio wprowadzono wiele zmian w prawie, znacznie popra-
wiajàcych pozycj´ prawnà wierzyciela i wprowadzajàcych liczne in-
strumenty dyscyplinujàce d∏u˝nika. Uczestnicy spotkania zauwa˝yli
jednak, i˝ obowiàzujàcy system zawiera powa˝ne luki uniemo˝liwia-
jàce skutecznà egzekucj´ alimentów od d∏u˝ników, którzy podejmujà
dzia∏alnoÊç gospodarczà. Uchylanie si´ od obowiàzków przez nie-
uczciwych rodziców obcià˝a paƒstwo, a w konsekwencji jego obywa-
teli. Na takie zachowanie nie powinno byç przyzwolenia organów
w∏adzy paƒstwowej. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (30.06.2005 r.)
odnoszàc si´ do kwestii niewykorzystania mo˝liwoÊci Êciàgania na-
le˝noÊci alimentacyjnych z tytu∏u zwrotu podatku od towarów
i us∏ug wyjaÊni∏, i˝ zgodnie z art. 87 ustawy o podatku od towarów
i us∏ug, zwrot ró˝nicy podatku nast´puje na rachunek bankowy po-
datnika. W przypadku dokonania egzekucji z wierzytelnoÊci, a na-
st´pnie orzeczenia przez organ podatkowy mniejszej kwoty zwrotu,
mogà powstaç komplikacje w zakresie procedury odzyskania kwot
przekazanych organowi egzekucyjnemu. Przepis art. 68a ustawy
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dysfunkcyjnych powinna pozostawaç w kompetencjach jednego resortu.
Powinien nim byç odr´bny resort lub resort w∏aÊciwy do spraw zabez-
pieczenia spo∏ecznego. Jednym z najpowa˝niejszych problemów po
przej´ciu m∏odzie˝owych oÊrodków wychowawczych przez resort oÊwia-
ty okaza∏a si´ bardzo du˝a liczba nieletnich oczekujàcych na umiesz-
czenie w m∏odzie˝owym oÊrodku wychowawczym oraz niewystarczajàca
liczba miejsc w tych placówkach. Zak∏adanie i prowadzenie nowych
oÊrodków jest zadaniem jednostek samorzàdu terytorialnego stopnia
powiatowego. Resort edukacji nie dysponuje instrumentem umo˝liwia-
jàcym przyspieszenie podejmowania takich decyzji przez starostów po-
wiatów. Przekazanie m∏odzie˝owych oÊrodków wychowawczych i m∏o-
dzie˝owych oÊrodków socjoterapii do resortu oÊwiaty nie mo˝e oznaczaç
wycofania si´ resortu polityki spo∏ecznej z dzia∏aƒ na rzecz dzieci niedo-
stosowanych spo∏ecznie i zagro˝onych demoralizacjà lub przest´pczo-
Êcià. Problemy te sygnalizowano Ministrowi SprawiedliwoÊci, jednak
dotychczas brak odpowiedzi ze strony Ministerstwa. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Polityki Spo∏ecznej (24.06.
2005 r.) podtrzymuje stanowisko w sprawie umieszczania nieletnich
poza placówkami opiekuƒczo-wychowawczymi i uwa˝a, i˝ nale˝y jak
najszybciej podjàç prace nad systemowymi rozwiàzaniami prawnymi
porzàdkujàcymi zakres oddzia∏ywaƒ resocjalizacyjnych. 

45. Prezesa Narodowego Banku Polskiego (RPO-504494-VI/05)
z dnia 1 czerwca 2005 r. – w sprawie cen sprzeda˝y monet kolek-
cjonerskich przez Narodowy Bank Polski.

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje skargi dotyczàce cen
sprzeda˝y przez NBP monet kolekcjonerskich, które znacznie przekra-
czajà nomina∏ monety, mimo i˝ z prospektu emisyjnego, który otrzy-
mujà nabywcy wynika, ˝e sà one prawnym Êrodkiem p∏atniczym
w Polsce. Wed∏ug informacji przekazywanych przez skar˝àcych, w in-
nych krajach europejskich cena sprzeda˝y monet kolekcjonerskich
jest najcz´Êciej równa cenie nominalnej, natomiast organizacja sprze-
da˝y jest prawnie regulowana. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi
Prezesa NBP o wyjaÊnienie tej sprawy oraz podanie motywów, którymi
kierowa∏ si´ Zarzàd NBP wydajàc w dniu 19.08.2004 r. uchwa∏´
w sprawie zasad i warunków sprzeda˝y przez NBP monet, banknotów
i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne
cele (M.P. Nr 37, poz. 655) ustalajàc w § 6 obok ceny nominalnej mo-
net kolekcjonerskich cen´ wy˝szà od ich wartoÊci nominalnej. 

Dyrektor Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP (14.06.
2005 r.) poinformowa∏, ˝e uchwa∏a Zarzàdu NBP z dnia 19.08.2004 r.
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jest tak˝e do Êrodków finansowych ju˝ przekazanych na konta ban-
kowe zak∏adów opieki zdrowotnej.

48. Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (RPO-505044-
V/05) z dnia 6 czerwca 2005 r. – w sprawie zwrotu kaucji mieszka-
niowej.

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wp∏ywajà liczne skargi od
osób, które wykupi∏y od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej na w∏a-
snoÊç przydzielone im kwatery i lokale mieszkalne, a obecnie chcia-
∏yby odzyskaç uiszczonà przy obj´ciu lokalu kaucj´ mieszkaniowà.
W przewa˝ajàcej wi´kszoÊci przypadków organy WAM odmawiajà tym
osobom zwrotu wp∏aconych kaucji mieszkaniowych powo∏ujàc si´ na
brak przepisów regulujàcych kwesti´ zwrotu kaucji i odsy∏ajà na dro-
g´ post´powania sàdowego. Sàdy generalnie uznajà powództwa osób
wnoszàcych o zwrot kaucji mieszkaniowej. Rzecznik sugeruje zatem
wypracowanie zasad rozpatrywania roszczeƒ, które umo˝liwi∏yby
przynajmniej w cz´Êci przypadków zwrot przedmiotowej kaucji bez
koniecznoÊci przeprowadzania post´powania sàdowego. W ocenie
Rzecznika, w sytuacjach niebudzàcych wàtpliwoÊci, jak równie˝
wówczas, gdy strony osiàgnà porozumienie co do sposobu waloryza-
cji, a co za tym idzie, co do wysokoÊci zwracanej kaucji, zasadnym
by∏oby koƒczenie sporu ugodà. 

Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (29.06.2005 r.) poin-
formowa∏, ˝e brak jest przepisów umo˝liwiajàcych waloryzacj´ kaucji
mieszkaniowej bez koniecznoÊci wyst´powania na drog´ sàdowà
z odpowiednim powództwem opartym na art. 358 [1] § 3 Kodeksu cy-
wilnego. Przepis ten stanowi, ˝e w razie istotnej zmiany si∏y nabyw-
czej pieniàdza po powstaniu zobowiàzania, sàd mo˝e po rozwa˝eniu
interesów stron, zgodnie z zasadami wspó∏˝ycia spo∏ecznego zmieniç
wysokoÊç lub sposób spe∏nienia Êwiadczenia pieni´˝nego, chocia˝by
by∏y ustalone w orzeczeniu lub umowie. Dyrektorzy oddzia∏ów re-
gionalnych WAM i pe∏nomocnicy ustanowieni w sprawach sà upraw-
nieni do zawierania ugód pozasàdowych w sytuacjach istnienia
materialnoprawnych podstaw ˝àdania zwrotu kaucji. Problemem wy-
kluczajàcym w praktyce mo˝liwoÊç zawarcia ugody jest rozbie˝noÊç
mi´dzy ˝àdaniami osób zainteresowanych zwrotem zwaloryzowanej
kaucji oraz propozycjami Agencji wynikajàcymi z ustalonej linii
orzeczniczej sàdów w zakresie w∏aÊciwoÊci miejscowej oddzia∏u. Brak
porozumienia co do wysokoÊci zwaloryzowanej kaucji powoduje ko-
niecznoÊç poddania sprawy rozstrzygni´ciu sàdu. 
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o post´powaniu egzekucyjnym w administracji pozwala w tej sytuacji
traktowaç wp∏aty dokonane przez d∏u˝nika zaj´tej wierzytelnoÊci (or-
gan podatkowy) do organu egzekucyjnego jako wp∏aty dokonane do
ràk wierzyciela (podatnika). W Kodeksie cywilnym brak analogiczne-
go rozwiàzania, zatem jest wàtpliwe, czy kwoty zwrotu podatku VAT
mogà byç zajmowane w sàdowym post´powaniu egzekucyjnym. Od-
noÊnie problemu egzekucji alimentów z rachunku bankowego, zaj´-
cie przez komornika sàdowego wierzytelnoÊci z rachunku bankowego
d∏u˝nika alimentacyjnego odnosi skutek w stosunku do ca∏oÊci Êrod-
ków zgromadzonych w ramach danego rachunku, tj. równie˝ sub-
kont. W przypadku za∏o˝enia przez d∏u˝nika nowych rachunków
bankowych, na które sà przenoszone Êrodki z dotychczasowego ra-
chunku, wyprowadzenie Êrodków z jednego rachunku na inny nie
jest mo˝liwe po zaj´ciu rachunku przez komornika. 

47. Ministra SprawiedliwoÊci (RPO-452922-IV/03) z dnia
6 czerwca 2005 r. – w sprawie ograniczeƒ egzekucji w sprawach cy-
wilnych.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich nap∏ywajà liczne skargi doty-
czàce ustawowej regulacji ograniczeƒ egzekucji w sprawach cywil-
nych. Wierzyciele wskazujà, ˝e prowadzenie skutecznej egzekucji
przeciwko niektórym d∏u˝nikom jest w praktyce niemo˝liwe. Pro-
blem dotyczy w szczególnoÊci post´powania egzekucyjnego prowa-
dzonego przeciwko zak∏adom opieki zdrowotnej; wierzytelnoÊci z ty-
tu∏u kontraktów o Êwiadczenie us∏ug medycznych zawieranych
z Narodowym Funduszem Zdrowia podlegajà egzekucji tylko do
wysokoÊci 25% ka˝dorazowej wyp∏aty. Zgodnie z art. 831 § 1 pkt 4 
Kpc, nie podlegajà egzekucji wierzytelnoÊci przypadajàce d∏u˝niko-
wi od paƒstwowych jednostek organizacyjnych z tytu∏u dostaw, ro-
bót lub us∏ug przed ukoƒczeniem dostawy, roboty lub us∏ugi w wy-
sokoÊci nie przekraczajàcej 75% ka˝dorazowej wyp∏aty, chyba ˝e
chodzi o wierzytelnoÊç pracowników d∏u˝nika z tytu∏u pracy wyko-
nywanej przy tych˝e dostawach, robotach lub us∏ugach. W prakty-
ce cz´sto dochodzi do sytuacji, w której suma uzyskana z egzeku-
cji, w∏aÊnie ze wzgl´du na treÊç wspomnianego przepisu, nie
wystarcza nawet na cz´Êciowe zaspokojenie roszczeƒ wierzycieli.
Rzecznik prosi o poinformowanie, czy Minister SprawiedliwoÊci
dostrzega potrzeb´ zmian legislacyjnych w regulacji prawnej post´-
powania egzekucyjnego. Kolejnym problemem jest praktyka prowa-
dzenia egzekucji z rachunków bankowych zak∏adów opieki zdrowot-
nej. Ograniczenie przewidziane w art. 831 § 1 pkt 4 Kpc stosowane
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Do Rzecznika Praw Obywatelskich kierowane sà skargi uczniów,
którym zosta∏y przyznane przez Agencj´ NieruchomoÊci Rolnych sty-
pendia do czasu ukoƒczenia szko∏y ponadgimnazjalnej. Skar˝àcy
kwestionujà fakt, i˝ po zmianie przepisów stypendia b´dà wyp∏acane
tylko do dnia 30.06.2005 r. Zdaniem Rzecznika dosz∏o w omawianym
zakresie do naruszenia praw podmiotowych nabytych w drodze skon-
kretyzowanych decyzji przyznajàcych Êwiadczenia. Wprowadzane
ograniczenia dotyczàce sfery praw nabytych powinny znajdowaç uza-
sadnienie w innych chronionych konstytucyjnie wartoÊciach. Takiego
uzasadnienia nie sposób jednak doszukaç si´ w tym przypadku. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Spor-
tu (20.06.2005 r.) poinformowa∏a, ˝e obok systemu pomocy material-
nej dla uczniów realizowanej przez resort oÊwiaty dodatkowo funk-
cjonuje pomoc Êwiadczona dzieciom by∏ych pracowników ppgr
uczàcych si´ w szko∏ach Êrednich koƒczàcych si´ maturà, realizowa-
ny przez Agencj´ NieruchomoÊci Rolnych. System pomocy material-
nej dla uczniów – dzieci by∏ych pracowników ppgr wyraênie prefero-
wa∏ t´ grup´ na tle innych uczniów, w szczególnoÊci w porównaniu
z grupà uczniów z terenów wiejskich, tote˝ jako dzia∏anie o sta∏ym
charakterze by∏by niew∏aÊciwy i wzbudza∏by wiele kontrowersji.
Obecnie uczniowie – dzieci by∏ych pracowników ppgr sà uprawnieni
do korzystania z wszelkich dost´pnych form pomocy stypendialnej,
zarówno w oparciu o ustaw´ o systemie oÊwiaty, jak i program po-
mocowy Unii Europejskiej. Gdyby uznaç, ˝e regulamin przyznawania
i realizacji stypendiów Agencji mówi∏ o ich przyznaniu do czasu
ukoƒczenia szko∏y, bioràc pod uwag´ ewentualne ograniczenie praw
nabytych uczniów, którym stypendium ju˝ przyznano, parlament
musia∏by rozwa˝yç mo˝liwoÊç pilnej nowelizacji ustawy o gospodaro-
waniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa przywracajàc na
okres przejÊciowy kompetencje Agencji NieruchomoÊci Rolnych
w tym zakresie. Wystàpienie w sprawie stypendiów zosta∏o przekaza-
ne do Marsza∏ka Sejmu RP. 

52. Ministra Gospodarki i Pracy (RPO-495538-IV/04) z dnia
13 czerwca 2005 r. – w sprawie braku prawnej mo˝liwoÊci sàdowej
kontroli zgodnoÊci z prawem decyzji administracyjnej wydanej
w drugiej instancji przez Komisj´ Odwo∏awczà dzia∏ajàcà przy Urz´-
dzie Patentowym RP. 

Komisja Odwo∏awcza by∏a organem drugiej instancji w stosunku
do orzeczeƒ Urz´du Patentowego. Obecnie, po wejÊciu w ˝ycie usta-
wy Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej, nie jest mo˝liwe wzruszenie osta-
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49. Ministra SprawiedliwoÊci (RPO-500093-I/05) z dnia
9 czerwca 2005 r. – w sprawie wymogów dla kandydatów na t∏uma-
czy przysi´g∏ych (proÊba o ponowne zaj´cie stanowiska w sprawie).

Nawiàzujàc do wystàpienia w tej samej sprawie z dnia 11.05.2005
r. i odpowiedzi z dnia 25.05.2005 r. Rzecznik Praw Obywatelskich
prosi o ponowne zaj´cie stanowiska, gdy˝ argumenty przedstawione
przez Ministerstwo, nie sà – zdaniem Rzecznika – przekonujàce.
Wprowadzenie do ustawy o zawodzie t∏umacza przysi´g∏ego przepisu
przejÊciowego zabezpiecza∏oby interesy obywateli, których sprawy
w dniu wejÊcia w ˝ycie nowelizacji ustawy pozostawa∏y w toku.
Rzecznik Praw Obywatelskich poda∏ przyk∏ady spraw kandydatów na
t∏umaczy przysi´g∏ych, w stosunku do których Ministerstwo do dnia
wejÊcia w ˝ycie nowelizacji ustawy wyra˝a∏o zgod´ na pos∏ugiwanie
si´ zaÊwiadczeniami jako dowodami potwierdzajàcymi kwalifikacje
zawodowe do ustanowienia ich t∏umaczami przysi´g∏ymi, mimo i˝
wiedzia∏o o przygotowywanej zasadniczej zmianie stanu prawnego
i braku przepisu przejÊciowego regulujàcego kwesti´ niezakoƒczo-
nych post´powaƒ.

50. Prezesa Rady Ministrów (RPO-498998-VI/05) z dnia
9 czerwca 2005 r. – w sprawie potrzeby wy∏àczenia z opodatkowa-
nia podatkiem VAT wynagrodzenia adwokatów Êwiadczàcych pomoc
prawnà z urz´du oraz wynagrodzenia bieg∏ych sàdowych.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich nale˝y pilnie podjàç prace
legislacyjne prowadzàce do wy∏àczenia z opodatkowania VAT-em wy-
nagrodzeƒ adwokatów udzielajàcych bezp∏atnej pomocy prawnej, wy-
nagrodzeƒ adwokatów Êwiadczàcych pomoc prawnà z urz´du, a tak-
˝e wynagrodzeƒ bieg∏ych sàdowych, które zosta∏y osiàgni´te
w wyniku wykonywania czynnoÊci na rzecz organów w∏adzy publicz-
nej. Zasadnicze znaczenie dla kwestii opodatkowania czynnoÊci
Êwiadczenia pomocy prawnej z urz´du ma sposób interpretacji treÊci
art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towa-
rów i us∏ug. W prasie fachowej, jak równie˝ w komentarzach do
ustawy pojawi∏y si´ sprzeczne interpretacje tego przepisu. Dodatko-
wo niepewnoÊç pog∏´bi∏ fakt, i˝ ró˝ne organy podatkowe zaj´∏y od-
mienne stanowiska w tym zakresie. 

51. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Ministra Skarbu
Paƒstwa (RPO-497234-XI/05) z dnia 13 czerwca 2005 r. –
w sprawie stypendiów dla dzieci by∏ych pracowników przedsi´biorstw
gospodarki rolnej.
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s∏uguje zasi∏ek macierzyƒski, mogà byç skutecznie podwa˝one w po-
st´powaniu sàdowym. Wymiar urlopu macierzyƒskiego zosta∏ okre-
Êlony w art. 180 Kodeksu pracy stanowiàcym, i˝ pracownicy przys∏u-
guje urlop macierzyƒski w wymiarze 16 tygodni przy pierwszym
porodzie. Z uwagi na okolicznoÊç, i˝ ani Kodeks pracy ani ustawa
o Êwiadczeniach pieni´˝nych z ubezpieczenia spo∏ecznego w razie
choroby i macierzyƒstwa nie regulujà samodzielnie kwestii sposobu
ustalenia okresu rzeczywistego trwania urlopu macierzyƒskiego na
podstawie art. 300 Kodeksu pracy, powinien mieç w tym zakresie za-
stosowanie art. 112 Kodeksu cywilnego. Tak stwierdzi∏ w uzasadnie-
niu wyroku Sàd Okr´gowy w sprawie poruszonej w programie „Uwa-
ga”. W przypadku jeÊli urlop macierzyƒski zaczyna si´ w piàtek, to
wówczas koniec urlopu przypada równie˝ w piàtek. ZUS powinien
w takiej sytuacji wyp∏aciç zasi∏ek macierzyƒski za 113 dni, a nie jak
to uczyni∏ w omawianej sprawie, za 112 dni. Rzecznik Praw Obywa-
telskich prosi o przedstawienie stanowiska w przedmiocie zmiany za-
sad ustalania przez organy rentowe rzeczywistego okresu zasi∏ku
macierzyƒskiego. 

55. Ministra SprawiedliwoÊci (RPO-506988-XI/05) z dnia 16
czerwca 2005 r. – w sprawie zaspokajania d∏ugów alimentacyjnych
z majàtku wspólnego ma∏˝onków.

Podczas spotkania na temat egzekucji nale˝noÊci alimentacyjnych
zorganizowanego w dniu 31.05.2005 r. w Biurze Rzecznika Praw
Obywatelskich pojawi∏ si´ w dyskusji zarzut zachwiania proporcji
mi´dzy ochronà obecnej rodziny d∏u˝nika a ochronà rodziny po-
przedniej (dzieci z obecnego zwiàzku ma∏˝eƒskiego d∏u˝nika kosztem
dzieci z wczeÊniejszych zwiàzków lub dzieci pozama∏˝eƒskich),
w zwiàzku ze zmianà art. 41 Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego do-
konanà ustawà z dnia 17.06.2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks ro-
dzinny i opiekuƒczy oraz niektórych innych ustaw. W przepisie tym
zrównano dwie ró˝ne sytuacje – gdy ma∏˝onek zaciàga zobowiàzania
bez zgody drugiego ma∏˝onka oraz gdy jego zobowiàzanie nie wynika
z czynnoÊci prawnej. W drugiej grupie zobowiàzaƒ mieszczà si´ ali-
menty przyznane przez sàd dzieciom d∏u˝nika z poprzedniego ma∏-
˝eƒstwa lub dzieciom pozama∏˝eƒskim i by∏ej ˝onie. Zró˝nicowanie
takie nie wydaje si´ sprawiedliwe. Uchybia ono bowiem konstytucyj-
nej zasadzie ochrony rodziny, macierzyƒstwa i rodzicielstwa, a tak˝e
obowiàzkowi w∏adz publicznych pomocy i opieki nad dzieckiem po-
zbawionym opieki rodzicielskiej. 
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tecznej decyzji Komisji Odwo∏awczej. W opinii Rzecznika zachodzi po-
trzeba jak najszybszej zmiany odpowiednich przepisów prawa. Ka˝da
z osób, która ma w tym interes prawny musi mieç zapewniony do-
st´p do procedury pozwalajàcej w drodze post´powania o stwierdze-
nie niewa˝noÊci bàdê bezpoÊrednio ze skargi do Wojewódzkiego Sàdu
Administracyjnego, wyeliminowaç z obrotu prawnego wadliwà decy-
zj´. Brak mo˝liwoÊci zainicjowania post´powania kontrolnego naru-
sza konstytucyjnà zasad´ praworzàdnoÊci. 

53. Marsza∏ka Sejmu RP, Prezesa Instytutu Pami´ci Narodowej
(RPO-504057-I/05) z dnia 15 czerwca 2005 r. – w sprawie tzw.
„dzikiej lustracji”.

Opinia publiczna bulwersowana jest ostatnio ujawnianiem infor-
macji pochodzàcych z zasobów archiwalnych IPN dotyczàcych ró˝-
nych osób, w sposób dotykajàcy ich dóbr osobistych. Rodzi to wàtpli-
woÊci co do prawid∏owoÊci stosowanych procedur i prowadzi do
wysuwania zarzutu „dzikiej lustracji”. Rzecznik Praw Obywatelskich
ma zasadnicze wàtpliwoÊci, czy art. 22 ustawy o IPN upowa˝nia Pre-
zesa IPN do ujawniania z urz´du personaliów osób wspó∏pracujàcych
z organami bezpieczeƒstwa, poza sytuacjami wymienionymi w art. 36
tej ustawy. Instytut Pami´ci Narodowej, wbrew art. 43 zdanie 1 usta-
wy o IPN, nie stosuje w tych budzàcych wàtpliwoÊci post´powaniach
Kodeksu post´powania administracyjnego, a w szczególnoÊci art. 10
§ 1 Kpa, wedle którego organy administracji publicznej obowiàzane
sà zapewniç stronom czynny udzia∏ w ka˝dym stadium post´powa-
nia, a przed wydaniem decyzji umo˝liwiç im wypowiedzenie si´ co do
zebranych dowodów i materia∏ów oraz zg∏oszonych ˝àdaƒ. Rzecznik
nie podziela te˝ poglàdu, ˝e art. 14 ust. 1 ustawy o sejmowej komisji
Êledczej zobowiàzuje IPN do udost´pnienia komisji dokumentów za-
wierajàcych dane o pokrzywdzonych lub osobach trzecich, a wi´c
tak˝e wspó∏pracownikach i funkcjonariuszach s∏u˝b. Dochodzenie do
prawdy o trudnych i bolesnych sprawach naszej przesz∏oÊci nie mo˝e
odbywaç si´ w sposób rodzàcy nowe rzesze pokrzywdzonych, tym ra-
zem pokrzywdzonych przez III RP. 

54. Wiceprezesa Rady Ministrów – Ministra Polityki Spo∏ecz-
nej (RPO-506917-III/05) z dnia 16 czerwca 2005 r. – w sprawie
zasad naliczania zasi∏ku macierzyƒskiego.

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzyma∏ od dziennikarza stacji TVN
materia∏y dotyczàce zasad naliczania zasi∏ku macierzyƒskiego. Sto-
sowane przez organy rentowe zasady ustalania okresu, za jaki przy-
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57. Prezesa Urz´du Regulacji Telekomunikacji i Poczty (RPO-
-484537-VI/04) z dnia 17 czerwca 2005 r. – w sprawie przypad-
ków odmawiania przez operatorów telekomunikacyjnych udost´pnie-
nia abonentom szczegó∏owego wykazu po∏àczeƒ przychodzàcych.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wp∏ywajà skargi abonentów
w sprawie odmowy udost´pnienia przez operatorów telekomunikacyj-
nych szczegó∏owego wykazu po∏àczeƒ przychodzàcych. W ocenie
Rzecznika, na podstawie ustawy – Prawo telekomunikacyjne szczegó-
∏owy wykaz po∏àczeƒ przychodzàcych mo˝e byç wydany abonentom
na ich wniosek. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca si´ z proÊbà
o wszcz´cie na podstawie ustawy – Prawo telekomunikacyjne post´-
powania kontrolnego majàcego na celu ustalenie, czy operatorzy od-
mawiajàcy wydawania abonentom wydruków po∏àczeƒ przychodzà-
cych przestrzegajà prawa. 

58. Ministra Zdrowia (RPO-398773-XI/02) z dnia 22 czerwca
2005 r. – w sprawie realizacji programu pomocy dla dzieci niepe∏no-
sprawnych i zagro˝onych niepe∏nosprawnoÊcià. 

Pilota˝owy program rzàdowy „Wczesna, wielospecjalistyczna, kom-
pleksowa, skoordynowana i ciàg∏a pomoc dziecku zagro˝onemu nie-
pe∏nosprawnoÊcià lub niepe∏nosprawnemu oraz jego rodzinie” zosta∏
przygotowany w zasadniczej cz´Êci si∏ami organizacji obywatelskich.
Jego celem by∏o zapewnienie wysokiego standardu pomocy specjali-
stycznej dzieciom w okresie niemowl´cym i przedszkolnym oraz ich
rodzinom. Prowadzenie rzàdowego programu pilota˝owego i jego ewa-
luacja powinny byç punktem wyjÊcia do systemowych zmian umo˝li-
wiajàcych obj´cie wczesnà, ciàg∏à i wielospecjalistycznà pomocà
wszystkich dzieci zagro˝onych niepe∏nosprawnoÊcià i niepe∏nospraw-
nych. Konieczne jest wprowadzenie w polskim prawie zapisów gwa-
rantujàcych niezb´dnà wspó∏prac´ mi´dzy resortami. W∏aÊciwym
miejscem dla takiej regulacji jest ustawa z dnia 27.08.2004 r.
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków pu-
blicznych. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o rozwa˝enie mo˝liwo-
Êci zainicjowania i opracowania systemu szkoleƒ lekarzy pierwszego
kontaktu, a tak˝e specjalistów w zakresie pediatrii, neurologii dzie-
ci´cej i rehabilitacji medycznej tak, aby zosta∏y zabezpieczone potrze-
by w zakresie diagnozowania ca∏ej populacji dzieci poprzez programy
przesiewowe ju˝ w pierwszych 6 miesiàcach ˝ycia, oraz w zakresie
wczesnego leczenia i rehabilitacji dzieci zagro˝onych niepe∏nospraw-
noÊcià i niepe∏nosprawnych oraz koordynowania dzia∏aƒ wielospecja-
listycznych wczesnej interwencji. 
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56. Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezesa Krajowej Ra-
dy Radców Prawnych (RPO-505817-II/05) z dnia 16 czerwca
2005 r. – w sprawie odmowy sporzàdzenia przez adwokatów aktu
oskar˝enia w sytuacji, gdy wskazanym przez pokrzywdzonego spraw-
cà czynu zabronionego jest inny adwokat.

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzyma∏ pismo z Helsiƒskiej Fun-
dacji Praw Cz∏owieka przedstawiajàce problem, z jakim do Fundacji
zwróci∏a si´ pani Joanna K. Z∏o˝y∏a ona zawiadomienie do prokura-
tury o pope∏nieniu na jej szkod´ przest´pstwa groêby karanej, które-
go sprawcà mia∏ byç adwokat. Wskutek dwukrotnego umorzenia po-
st´powania naby∏a uprawnienia do wniesienia aktu oskar˝enia.
O sporzàdzenie i podpisanie aktu oskar˝enia, w odniesieniu do któ-
rego obowiàzuje przymus adwokacki, zwraca∏a si´ do adwokatów,
jednak ˝aden z nich nie podjà∏ si´ tego, gdy˝ sprawa dotyczy∏a inne-
go cz∏onka palestry. Powy˝sza sprawa stanowi niepokojàcy sygna∏
w zakresie systemowych rozwiàzaƒ regulujàcych problematyk´
udzielania pomocy prawnej przez adwokatów. Przyk∏ad ten ilustruje
powstawanie barier nieprzewidzianych przez ustawodawc´ w wyko-
rzystywaniu przez strony post´powania przys∏ugujàcych im praw.
W sytuacjach, gdy sam zainteresowany nie mo˝e dzia∏aç w swojej
sprawie, odmowa udzielenia pomocy prawnej przez adwokata mo˝e
nastàpiç w sytuacjach absolutnie wyjàtkowych. Przepis art. 28 ust.
1 Prawa o adwokaturze, dajàcy mo˝liwoÊç odmowy udzielenia pomo-
cy prawnej nale˝y w tego typu przypadkach interpretowaç zaw´˝ajà-
co. Rzecznik prosi o poinformowanie o stanowisku zaj´tym w przed-
stawionej kwestii. Wydaje si´, i˝ problem ten mo˝e dotyczyç równie˝
radców prawnych jako uprawnionych do sporzàdzania i podpisywa-
nia subsydiarnych aktów oskar˝enia w imieniu instytucji paƒstwo-
wych, samorzàdowych lub spo∏ecznych. 

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych (29.06.2005 r.) poin-
formowa∏, ˝e Krajowej Radzie nie sygnalizowano dotàd podobnych
przypadków odnoszàcych si´ do odmów ze strony radców prawnych.
Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych stwierdzi∏ ponadto, i˝ nie
znajduje uzasadnienia dla odmowy sporzàdzania przez radców praw-
nych aktu oskar˝enia w sytuacji, gdy wskazany przez pokrzywdzone-
go sprawca czynu zabronionego jest radcà prawnym (adwokatem).
Przepis art. 22 ustawy o radcach prawnych nak∏ada na radc´ praw-
nego obowiàzek Êwiadczenia pomocy prawnej ka˝demu podmiotowi,
który jej potrzebuje i po nià si´ zg∏asza. Wskazana w tym przepisie
mo˝liwoÊç odmowy Êwiadczenia pomocy prawnej musi wi´c byç trak-
towana jako sytuacja wyjàtkowa. 
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61. Prezesa Rady Ministrów (RPO-508492-V/05) z dnia 29
czerwca 2005 r. – w sprawie sytuacji prawnej najemców sprywaty-
zowanych mieszkaƒ zak∏adowych.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich nieustannie wp∏ywajà skargi od
najemców by∏ych mieszkaƒ zak∏adowych sprywatyzowanych przed
dniem 7.02.2001 r., a wi´c przed wejÊciem w ˝ycie ustawy z dnia
15.12.2000 r. o zasadach sprzeda˝y mieszkaƒ b´dàcych w∏asnoÊcià
przedsi´biorstw paƒstwowych, niektórych spó∏ek handlowych
z udzia∏em Skarbu Paƒstwa, paƒstwowych osób prawnych oraz nie-
których mieszkaƒ b´dàcych w∏asnoÊcià Skarbu Paƒstwa. Skar˝àcy
sà roz˝aleni pozbawieniem mo˝liwoÊci nabycia zajmowanych miesz-
kaƒ na zasadach preferencyjnych i wyra˝ajà zaniepokojenie brakiem
w∏aÊciwej ochrony prawnej istniejàcego stosunku najmu, zapewnia-
jàcej im poczucie bezpieczeƒstwa utrzymania zajmowanych miesz-
kaƒ. Rozgoryczenie najemców budzi fakt, ˝e zajmowane przez nich
mieszkania, w kosztach budowy których cz´sto partycypowali, zosta-
∏y sprzedane innym podmiotom na bardzo korzystnych warunkach,
z pomini´ciem najemców. Trudna sytuacja omawianej grupy najem-
ców jest spowodowana zaniechaniem nale˝ytego, uwzgl´dniajàcego
zasady sprawiedliwoÊci spo∏ecznej, uregulowania sprawy mieszkaƒ
zak∏adowych w latach 90-tych, co by∏o przedmiotem wielu wystàpieƒ
Rzecznika do najwy˝szych organów paƒstwowych, poczàwszy od
1996 r. Na organach w∏adzy publicznej spoczywa obowiàzek podj´cia
wysi∏ku legislacyjnego w celu stworzenia mo˝liwoÊci zagwarantowa-
nia najemcom sprywatyzowanych mieszkaƒ zak∏adowych nale˝ytej
ochrony prawnej. Rzecznik zwraca si´ z proÊbà o spowodowanie pod-
j´cia dzia∏aƒ umo˝liwiajàcych samorzàdom wykup sprywatyzowa-
nych mieszkaƒ zak∏adowych. 

62. Marsza∏ka Sejmu RP (RPO-428912-V/05) z dnia 30 czerw-
ca 2005 r. – w sprawie prac legislacyjnych nad projektami ustaw
dotyczàcych sytuacji prawnej najemców sprywatyzowanych mieszkaƒ
zak∏adowych.

Obecnie trwajà w Sejmie prace nad projektem ustawy o nabywaniu
w∏asnoÊci lokali mieszkalnych przez najemców by∏ych mieszkaƒ zak∏a-
dowych (druk sejmowy Nr 4110), przewidujàcym uw∏aszczenie najem-
ców w sprzedanych osobom fizycznym i firmom by∏ych budynkach za-
k∏adowych, oraz nad senackim projektem ustawy o zmianie niektórych
ustaw dotyczàcych nabywania w∏asnoÊci nieruchomoÊci (druk sejmo-
wy Nr 2204). Projekt senacki zak∏ada zmiany w ustawie o zasadach
zbywania mieszkaƒ b´dàcych w∏asnoÊcià przedsi´biorstw paƒstwo-
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59. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (RPO-508444-
X/05) z dnia 27 czerwca 2005 r. – w sprawie ograniczonego dost´-
pu do Êwiadczeƒ medycznych pacjentów z chorobà nowotworowà.

W dniu 24.06.2005 r. gazeta „Fakt” opublikowa∏a artyku∏ dotyczàcy
odmowy sfinansowania terapii osoby chorej na raka jelita grubego, ze
wzgl´du na przekroczenie przez tà osob´ 65 roku ˝ycia. Odnoszàce si´
do tego tekstu sprostowanie Rzecznika NFZ zamieszczone na stronie
internetowej NFZ potwierdza stosowanie kryterium wiekowego w wy-
padku u˝ycia preparatu „Irinoteksan”. Przyj´cie granicy wieku jako
kryterium finansowania okreÊlonych procedur medycznych musi bu-
dziç wàtpliwoÊci z punktu widzenia zasady równego dost´pu do Êwiad-
czeƒ opieki zdrowotnej, okreÊlonej w art. 68 ust. 2 Konstytucji RP.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca si´ o wyjaÊnienie przyczyn z ja-
kich, przy decyzjach o finansowaniu terapii z u˝yciem wymienionego
powy˝ej preparatu, stosowane jest kryterium wiekowe oraz, czy kryte-
rium takie przesàdza tak˝e o odmowie finansowania leczenia z u˝y-
ciem innych drogich preparatów onkologicznych. Rzecznik Praw Oby-
watelskich prosi o potraktowanie tej sprawy jako bardzo pilnej. 

60. Ministra Obrony Narodowej (RPO-506516-IX/05) z dnia 28
czerwca 2005 r. – w sprawie warunków s∏u˝by korpusu szerego-
wych zawodowych.

W dniach 8–9.06.2005 r. pracownicy Biura Rzecznika Praw Oby-
watelskich wizytowali 17 Wielkopolskà Brygad´ Zmechanizowanà
w Mi´dzyrzeczu, w celu kontroli przestrzegania praw obywatelskich
˝o∏nierzy s∏u˝by zasadniczej i kadry oraz zapoznania si´ z warunka-
mi zakwaterowania i szkolenia. W roku bie˝àcym w wizytowanej jed-
nostce realizowany jest program zwiàzany z przebudowà Si∏ Zbroj-
nych. Rozpoczynajàcym zawodowà s∏u˝b´ wojskowà szeregowym
zawodowym stworzono dobre warunki. Zakwaterowano wszystkich
w nowo wyremontowanych budynkach koszarowych podnoszàc
w miar´ mo˝liwoÊci standard wyposa˝enia. Rzecznik Praw Obywatel-
skich zwraca uwag´ na spraw´ wy˝ywienia szeregowych zawodo-
wych, a tak˝e na problem prania i suszenia bielizny osobistej tej gru-
py ˝o∏nierzy. Tylko oko∏o 10% szeregowych zawodowych korzysta
z odp∏atnego wy˝ywienia zbiorowego w jednostce, zorganizowanego
dla ˝o∏nierzy s∏u˝by zasadniczej. Wi´kszoÊç ˝ywi si´ we w∏asnym za-
kresie, kupujàc produkty w pobliskich sklepach. Korzystniejszym
rozwiàzaniem wydaje si´ dostosowanie wydawania posi∏ków do go-
dzin szkolenia oraz poprawa ich jakoÊci, nawet poprzez nieznaczne
podniesienie kwoty odp∏atnoÊci. 
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przebywajàcym na wypoczynku uzyskujàc równie˝ dochody z tytu∏u
wy˝ywienia. Zainteresowani podnoszà, ˝e ich sytuacja podatkowa –
zarówno w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak w podatku
od nieruchomoÊci – zosta∏a ukszta∏towana w gorszy sposób od sytu-
acji podatników prowadzàcych takà samà dzia∏alnoÊç w gospodar-
stwach rolnych po∏o˝onych na terenach wiejskich. Sprzeciw zaintere-
sowanych budzi m.in. przyjmowanie na gruncie ustawy o podatkach
i op∏atach lokalnych, ˝e prowadzona przez nich dzia∏alnoÊç jest dzia-
∏alnoÊcià gospodarczà. Takim ocenom sprzyja, zdaniem Rzecznika,
nietrafna definicja poj´cia dzia∏alnoÊci gospodarczej ustalona dla po-
trzeb ustawy o podatkach i op∏atach lokalnych. Przepis art. 1a usta-
wy o podatkach i op∏atach lokalnych zawiera tzw. „s∏owniczek”, który
powinien umo˝liwiç jednoznaczne rozumienie ustawy i u∏atwiç jej
stosowanie. W aktualnym brzmieniu nie realizuje on tych celów.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca si´ o rozwa˝enie podj´cia ini-
cjatywy ustawodawczej majàcej za przedmiot odpowiednià zmian´
zapisu art. 1a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i op∏atach lokalnych. 

65. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-507482-XI/05)
z dnia 30 czerwca 2005 r. – w sprawie korzystania przez uczniów
szkó∏ policealnych z burs szkolnych.

Uczniowie lubelskich szkó∏ policealnych zwrócili si´ do Rzecznika
Praw Obywatelskich w sprawie przepisu, który uniemo˝liwia im ko-
rzystanie ze szkolnych burs. Paragraf 46 rozporzàdzenia MENiS
z dnia 7.03.2005 r. w sprawie rodzajów i szczegó∏owych zasad dzia-
∏ania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i m∏odzie˝y
w tych placówkach oraz wysokoÊci i zasad odp∏atnoÊci wnoszonej
przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach stanowi, ˝e
bursa zapewnia opiek´ i wychowanie uczniom gimnazjów i szkó∏ po-
nadgminazjalnych z wyjàtkiem szkó∏ policealnych. Wprawdzie z prze-
pisu nie wynika wprost, i˝ uczniowie szkó∏ policealnych nie mogà ko-
rzystaç z zakwaterowania, jednak niejednoznacznoÊç przepisu
pozwala na takà interpretacj´. W istocie uczniowie szkó∏ policealnych
sà doroÊli, zatem opieki i wychowania nie wymagajà, ale nie powinno
to byç przeszkodà w korzystaniu z mo˝liwoÊci zakwaterowania.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca si´ o zmian´ przepisu tak, aby
nie by∏o wàtpliwoÊci, i˝ uczniowie szkó∏ policealnych mogà korzystaç
z zakwaterowania w bursach szkolnych.
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wych, dotyczàce m.in. rozszerzenia poj´cia poprzednika prawnego
zbywcy oraz nowego zdefiniowania osoby uprawnionej. Projekt ten
przyznaje uprawnienie do wykupienia mieszkania na zasadach prefe-
rencyjnych ka˝demu najemcy zajmujàcemu mieszkanie na podstawie
umowy zawartej na czas nieoznaczony lub administracyjnej decyzji
o przydziale. Oba projekty, jakkolwiek wymagajàce dalszych prac, sta-
nowià przejaw inicjatywy organów paƒstwa w kierunku udzielenia
ochrony prawnej najemcom by∏ych mieszkaƒ zak∏adowych. Rzecznik
Praw Obywatelskich zwraca si´ z proÊbà o do∏o˝enie wszelkich mo˝li-
wych staraƒ, aby prace legislacyjne nad przedmiotowymi projektami
zosta∏y zakoƒczone przed up∏ywem obecnej kadencji Parlamentu. 

63. Ministra SprawiedliwoÊci, Ministra Zdrowia, Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji (RPO-383896-XI/01) z dnia
30 czerwca 2005 r. – w sprawie przed∏u˝ajàcych si´ prac nad ak-
tem prawnym regulujàcym warunki przeprowadzania badaƒ DNA dla
celów sàdowych.

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich trafia coraz wi´cej skarg
osób zainteresowanych rzetelnoÊcià wyników badaƒ DNA dla celów
ustalenia pochodzenia dziecka, w szczególnoÊci w sprawach o ustale-
nie i zaprzeczenie ojcostwa. Brak regulacji dotyczàcych zasad prze-
prowadzania badaƒ DNA dla celów post´powania cywilnego sprawia,
˝e nie jest zabezpieczone konstytucyjne prawo obywatela do sàdu
w zakresie ukszta∏towania procedury sàdowej zgodnie z wymogami
sprawiedliwoÊci. Taki stan jest w paƒstwie prawa nie do przyj´cia.
Pierwsze pismo dotyczàcego tego problemu Rzecznik wystosowa∏ do
Ministra SprawiedliwoÊci w 2001 r., a nast´pnie kolejne wystàpienia
zawierajàce argumenty na rzecz przyspieszenia prac legislacyjnych.
Rzecznik ponownie zwraca si´ do Ministra SprawiedliwoÊci z pyta-
niem o stan prac legislacyjnych nad regulacjà dotyczàcà przeprowa-
dzania badaƒ DNA dla celów post´powania cywilnego i planowany
termin ich zakoƒczenia. Ponadto Rzecznik zwróci∏ si´ do Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji oraz do Ministra Zdrowia o oce-
n´ obecnego stanu prac legislacyjnych, a tak˝e o stanowiska przed-
stawione przez obu Ministrów w toku tych prac.

64. Ministra Finansów (RPO-508584-VI/05) z dnia 30 czerwca
2005 r. – w sprawie opodatkowania dzia∏alnoÊci agroturystycznej.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócili si´ podatnicy posiada-
jàcy gospodarstwa rolne na terenach miejskich, prowadzàcy dzia∏al-
noÊç agroturystycznà, w ramach której wynajmujà pokoje osobom
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IV. PYTANIA PRAWNE DO SÑDU NAJWY˚SZEGO

W okresie obj´tym Informacjà Rzecznik Praw Obywatelskich skie-
rowa∏ do Sàdu Najwy˝szego wniosek o podj´cie uchwa∏y majàcej na
celu wyjaÊnienie przepisów prawnych budzàcych wàtpliwoÊci w prak-
tyce lub których stosowanie wywo∏a∏o rozbie˝noÊci w orzecznictwie:

RPO-498770-IV/05 z dnia 10 maja 2005 r. – w sprawie oceny
prawnego charakteru umowy o przekazanie gospodarstwa rolnego
nast´pcy pozostajàcemu w momencie zawierania umowy w ustroju
wspólnoÊci majàtkowej. 

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o podj´cie uchwa∏y wyjaÊniajàcej
ujawniajàce si´ w orzecznictwie Sàdu Najwy˝szego rozbie˝noÊci w wy-
k∏adni art. 43 ust. 1 w zwiàzku z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia
27.10.1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych Êwiadczeniach
dla rolników i ich rodzin, w zwiàzku z art. 33 pkt 2 Kodeksu rodzinnego
i opiekuƒczego, zawierajàcej odpowiedê na pytanie: „czy umowa przeka-
zania gospodarstwa rolnego zawarta na podstawie ustawy o zaopatrzeniu
emerytalnym oraz innych Êwiadczeniach dla rolników i ich rodzin, winna
byç traktowana tak jak umowa darowizny w rozumieniu art. 33 pkt
2 Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego, i w sytuacji gdy nabywcà gospo-
darstwa rolnego by∏ ma∏˝onek pozostajàcy w ustroju wspólnoÊci majàt-
kowej, prowadziç w razie braku odmiennej dyspozycji zbywcy do wejÊcia
nabywanego gospodarstwa rolnego do majàtku odr´bnego nast´pcy?”.

Sàd Najwy˝szy rozpozna∏ wniosek Rzecznika Praw Obywatel-
skich o podj´cie uchwa∏y majàcej na celu wyjaÊnienie przepisów
prawnych budzàcych wàtpliwoÊci w praktyce lub których stoso-
wanie wywo∏a∏o rozbie˝noÊci w orzecznictwie:

RPO-495442-V/05 z dnia 21 stycznia 2005 r. – w sprawie przy-
znawania prawa do lokalu socjalnego osobie samowolnie zajmujàcej
lokal (Informacja 1–3/2005, str. 80).

Wniosek rozpoznany (uchwa∏a sk∏adu 7 s´dziów Sàdu Najwy˝sze-
go z dnia 20.05.2005 r., sygn. akt III CZP 6/05): „W wyroku nakazu-
jàcym opró˝nienie lokalu mieszkalnego przez osob´, która samowol-
nie go zajmuje, sàd nie orzeka co do lokalu socjalnego.”
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III. WYSTÑPIENIA LEGISLACYJNE

W odpowiedzi na wystàpienie legislacyjne Rzecznika Praw Obywa-
telskich:

RPO-461149-XI/04 z dnia 22 stycznia 2004 r. – uwagi Rzeczni-
ka Praw Obywatelskich do ustawy o systemie oÊwiaty (Informacja
1–3/2004, str. 67). 

Minister Edukacji Narodowej i Sportu (22.04.2005 r.) podzieli∏
stanowisko Rzecznika w sprawie koniecznoÊci uporzàdkowania nie-
których zapisów ustawy o systemie oÊwiaty w kwestiach dotyczàcych
spo∏ecznych organów w systemie oÊwiaty, jednak nie wszystkie
wskazane kierunki zmian legislacyjnych sà do zaakceptowania. Mini-
ster nie przewiduje mo˝liwoÊci wprowadzenia obowiàzku tworzenia
w szko∏ach rad rodziców. Podejmowane sà natomiast dzia∏ania zmie-
rzajàce do poprawy efektywnoÊci wspó∏pracy rodziców i rad rodziców
ze szko∏ami i placówkami. Minister podziela stanowisko Rzecznika
odnoÊnie zmiany zapisu art. 51 ust. 1a oraz uzupe∏nienia zapisu
w art. 54 ustawy o systemie oÊwiaty. Nale˝y stworzyç uczniom szkó∏
podstawowych i gimnazjów mo˝liwoÊç pe∏nego udzia∏u w strukturach
demokratycznych szko∏y lub placówki. Nie jest natomiast zasadne
uwzgl´dnianie przedstawicieli uczniów w sk∏adzie komisji konkurso-
wej na stanowisko dyrektora szko∏y. 
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RPO-475422-II/04 z dnia 4 kwietnia 2005 r. – kasacja na rzecz
Tomasza J. od prawomocnego postanowienia Sàdu Okr´gowego
utrzymujàcego w mocy postanowienie Sàdu Rejonowego w przedmio-
cie nieuwzgl´dnienia sprzeciwu od wyroku zaocznego. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca orzeczeniu Sàdu Okr´gowe-
go naruszenie prawa oskar˝onego do obrony poprzez niepowiadomie-
nie oskar˝onego i jego obroƒcy o terminie posiedzenia w przedmiocie
rozpoznania za˝alenia na postanowienie Sàdu Rejonowego w sprawie
sprzeciwu od wyroku zaocznego. 

RPO-486490-II/04 z dnia 6 kwietnia 2005 r. – kasacja na rzecz
Marcina J. od prawomocnego wyroku Sàdu Rejonowego (rozpoznanie
sprawy przez sàd pod nieobecnoÊç oskar˝onego, który nie by∏ prawi-
d∏owo powiadomiony o terminie rozprawy, co narusza∏o jego prawo
do obrony).

RPO-491343-II/04 z dnia 12 kwietnia 2005 r. – kasacja na
rzecz Beaty N. od wyroku Sàdu Okr´gowego zmieniajàcego cz´Êciowo
wyrok Sàdu Rejonowego (niew∏aÊciwa kwalifikacja prawna czynu). 

RPO-323230-II/99 z dnia 20 kwietnia 2005 r. – kasacja na rzecz
Józefa K. od prawomocnych wyroków Sàdu Najwy˝szego z 1953 r.
(represje polityczne wobec „Âwiadków Jehowy”). 

RPO-456115-II/03 z dnia 20 kwietnia 2005 r. – kasacja na
rzecz Jana S. i Edwarda O. od prawomocnego wyroku Sàdu Najwy˝-
szego z 1983 r. utrzymujàcego w mocy wyrok Sàdu Wojewódzkiego
z 1982 r., oraz na rzecz Teresy M. od wyroku Sàdu Wojewódzkiego
z 1982 r. (represje polityczne wobec dzia∏aczy NSZZ „SolidarnoÊç”).

W zaskar˝onych wyrokach b∏´dnie przyj´to, ˝e przypisane oskar-
˝onym czyny z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie
wojennym by∏y spo∏ecznie niebezpieczne, podczas gdy w rzeczywisto-
Êci nie wykazywa∏y one cech spo∏ecznego niebezpieczeƒstwa stano-
wiàcego konstytutywny element przest´pstwa. Oskar˝eni, prowadzàc
dzia∏alnoÊç w strukturach NSZZ „SolidarnoÊç”, uznali za swój moral-
ny i patriotyczny obowiàzek przeciwstawiç si´ Êrodkami pokojowymi
wprowadzonemu wbrew woli Narodu Polskiego stanowi wojennemu. 

RPO-52193-II/03 z dnia 21 kwietnia 2005 r. – kasacja na rzecz
Danieli E. od prawomocnego wyroku Sàdu Wojewódzkiego utrzymu-
jàcego w mocy wyrok Sàdu Grodzkiego z 1951 r. 
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V. KASACJE I SKARGI DO SÑDU NAJWY˚SZEGO
O STWIERDZENIE NIEZGODNOÂCI Z PRAWEM

PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA

W okresie obj´tym Informacjà Rzecznik Praw Obywatelskich
wniós∏ nast´pujàce kasacje do Sàdu Najwy˝szego:

RPO-477802-II/04 z dnia 1 kwietnia 2005 r. – kasacja na rzecz
Józefa W. od prawomocnego wyroku Sàdu Okr´gowego utrzymujàce-
go w mocy wyrok Sàdu Rejonowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca wyrokowi Sàdu Okr´gowego
ra˝àce naruszenie prawa karnego procesowego polegajàce na oddale-
niu sformu∏owanego w apelacji wniosku oskar˝onego o przes∏ucha-
nie Êwiadków na tej podstawie, i˝ „w toku post´powania prowadzo-
nego w przedmiotowej sprawie oskar˝ony w ˝aden sposób nie
podnosi∏, i˝by byli jacykolwiek Êwiadkowie zdarzeƒ b´dàcych przed-
miotem rozpoznania w sprawie” oraz niewydaniu w tym zakresie po-
stanowienia, lecz ustosunkowaniu si´ do wniosku wy∏àcznie w uza-
sadnieniu wyroku, co w konsekwencji uniemo˝liwi∏o oskar˝onemu
pe∏nà realizacj´ prawa do obrony. 

Kasacja uwzgl´dniona (wyrok z dnia 27.04.2005 r., sygn. akt IV
KK 118/05). 

RPO-493320-II/04 z dnia 1 kwietnia 2005 r. – kasacja na rzecz
Zbigniewa K. od wyroku Sàdu Okr´gowego utrzymujàcego w mocy
wyrok Sàdu Rejonowego. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca wyrokowi Sàdu Okr´gowe-
go ra˝àce i majàce istotny wp∏yw na jego treÊç naruszenie prawa
procesowego poprzez nienale˝yte rozwa˝enie zarzutów wskazanych
w Êrodku odwo∏awczym obwinionego, co doprowadzi∏o do utrzyma-
nia w mocy wyroku sàdu meriti, w którym dosz∏o do sprzecznej
z zasadami logiki oceny zgromadzonego w sprawie materia∏u dowo-
dowego poprzez oparcie ustaleƒ faktycznych co do pope∏nienia wy-
kroczenia na dwóch sprzecznych ze sobà relacjach Êwiadków, co do-
prowadzi∏o do niewyjaÊnienia przez Sàd Rejonowy wszystkich
istotnych okolicznoÊci sprawy. 
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RPO-471928-II/04 z dnia 11 maja 2005 r. – kasacja na rzecz
Alicji B. od prawomocnego wyroku nakazowego Sàdu Rejonowego
(dzia∏anie obwinionej nie wyczerpywa∏o wszystkich znamion wykro-
czenia). 

RPO-484987-II/04 z dnia 18 maja 2005 r. – kasacja na rzecz
Józefa K. od prawomocnego wyroku Sàdu Wojewódzkiego z 1961 r.
(brak w dzia∏aniu oskar˝onego znamion przest´pstwa). 

RPO-495125-II/05 z dnia 24 maja 2005 r. – kasacja na rzecz
Krzysztofa S. od prawomocnego wyroku Sàdu Rejonowego.

Sàd orzekajàcy nie dà˝y∏ do wyjaÊnienia wszystkich istotnych oko-
licznoÊci sprawy, nie uwzgl´dni∏ ca∏okszta∏tu okolicznoÊci ujawnio-
nych na rozprawie, mogàcych przemawiaç na korzyÊç oskar˝onego,
co w konsekwencji doprowadzi∏o do dowolnej oceny materia∏u dowo-
dowego w tej sprawie. 

RPO-491086-II/05 z dnia 31 maja 2005 r. – kasacja na rzecz
Stanis∏awa K. od prawomocnego wyroku Sàdu Apelacyjnego utrzy-
mujàcego w mocy wyrok Sàdu Okr´gowego (zaniechanie uwzgl´dnie-
nia przez sàd odwo∏awczy istotnych okolicznoÊci sprawy mogàcych
przemawiaç na korzyÊç wnioskodawcy). 

RPO-475876-II/04 z dnia 14 czerwca 2005 r. – kasacja na rzecz
Bartosza P. od prawomocnego wyroku Sàdu Okr´gowego utrzymujà-
cego w mocy wyrok Sàdu Rejonowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca wyrokowi Sàdu Okr´gowego
nieuchylenie wyroku sàdu pierwszej instancji pomimo zaistnienia
okolicznoÊci wy∏àczajàcej post´powanie w postaci przedawnienia
orzekania, okreÊlonej w art. 5 § 1 pkt 4 Kpw, co powinno spowodo-
waç umorzenie post´powania przez Sàd Okr´gowy. 

RPO-497581-II/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. – kasacja na rzecz
Ryszarda N. od prawomocnego wyroku Sàdu Okr´gowego zmieniajà-
cego wyrok Sàdu Rejonowego. 

Sàd Rejonowy uzna∏ oskar˝onego redaktora gazety za winnego te-
go, i˝ w dwóch przypadkach, prawid∏owo wezwany do zamieszczenia
sprostowania artyku∏u prasowego tekstu otrzymanego sprostowania
nie zamieÊci∏. Wyrok powy˝szy zaskar˝y∏ obroƒca oskar˝onego.
Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca, i˝ sàd odwo∏awczy w uzasad-
nieniu swego wyroku nie przeprowadzi∏ krytycznej analizy powo∏a-
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Daniela E. zosta∏a skazana na podstawie art. 22 mkk na 2 miesià-
ce aresztu za „rozpowszechnianie fa∏szywych wiadomoÊci dotyczà-
cych wybuchu wojny”. W uzasadnieniu kasacji Rzecznik Praw Oby-
watelskich stwierdzi∏, ˝e Êciganie i skazanie Danieli E. nale˝y
postrzegaç w kategoriach represji o charakterze politycznym.

RPO-455298-II/03 z dnia 21 kwietnia 2005 r. – kasacja na
rzecz Krystyny W. od prawomocnego postanowienia Sàdu Rejonowe-
go.

W Êwietle art. 94 § 1 Kk nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e zastosowanie
Êrodka zabezpieczajàcego w postaci umieszczenia w odpowiednim za-
k∏adzie psychiatrycznym dopuszczalne jest wówczas, gdy m.in. zosta-
nie ustalone, ˝e sprawca pope∏ni∏ czyn w stanie niepoczytalnoÊci i ˝e
jest to czyn o znacznej spo∏ecznej szkodliwoÊci. W uzasadnieniu za-
skar˝onego postanowienia brak jest wskazania, jakimi przes∏ankami
kierowa∏ si´ sàd uznajàc, i˝ czyny przypisane oskar˝onej cechujà si´
znacznà spo∏ecznà szkodliwoÊcià. Trudno zgodziç si´ z tym, ˝e do
uznania znacznej spo∏ecznej szkodliwoÊci wystarczy stwierdzenie, i˝
osoby, które oskar˝ona zniewa˝a∏a i pomawia∏a, zajmowa∏y ekspono-
wane stanowiska. Wobec oskar˝onej orzeczono Êrodek zabezpieczajà-
cy w postaci umieszczenia w zamkni´tym zak∏adzie psychiatrycznym
mimo tego, ˝e zastosowanie tego Êrodka wykracza poza zasad´ pro-
porcjonalnoÊci. Zdaniem Rzecznika nieodzownym by∏o rzetelne roz-
wa˝enie przez sàd, czy prawdopodobieƒstwo pope∏nienia czynu za-
bronionego mo˝e byç zredukowane przez leczenie ambulatoryjne.
Rozwa˝enie to jest wymogiem zasady proporcjonalnoÊci wynikajàcej
z art. 93 Kk. Ponadto sàd rozpozna∏ spraw´ podczas nieobecnoÊci
podejrzanej, w sytuacji gdy biegli wskazali w opinii, ˝e Krystyna W.
mo˝e uczestniczyç w toczàcym si´ post´powaniu. 

RPO-479256-II/04 z dnia 27 kwietnia 2005 r. – kasacja na
rzecz Mariusza P. od wyroku Sàdu Okr´gowego utrzymujàcego
w mocy wyrok Sàdu Rejonowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdzi∏ w uzasadnieniu, ˝e usta-
lone przez sàd zachowanie skazanego nie wyczerpywa∏o znamion
przest´pstwa i nie powinien on ponosiç odpowiedzialnoÊci karnej za
swoje zachowanie. 

RPO-461480-II/04 z dnia 10 maja 2005 r. – kasacja na rzecz
Wies∏awa O. od prawomocnego wyroku Sàdu Okr´gowego utrzymujà-
cego w mocy wyrok Sàdu Rejonowego (dowolna ocena materia∏u do-
wodowego). 
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Kasacja uwzgl´dniona (wyrok z dnia 31.03.2005 r., sygn. akt V
KK 443/04).

RPO-459482-II/03 z dnia 6 stycznia 2005 r. – kasacja na rzecz
Andrzeja T. od wyroku Sàdu Okr´gowego zmieniajàcego wyrok Sàdu
Rejonowego (Informacja 1–3/2005, str. 69).

Kasacja uwzgl´dniona (wyrok z dnia 9.06.2005 r., sygn. akt V KK
5/05).

RPO-473182-II/04 z dnia 9 lutego 2005 r. – kasacja na rzecz
Wojciecha C. od wyroku Sàdu Okr´gowego utrzymujàcego w mocy
wyrok Sàdu Rejonowego (Informacja 1–3/2005, str. 70). 

Kasacja uwzgl´dniona (wyrok z dnia 20.04.2005 r., sygn. akt III
KK 46/05).

RPO-461276-II/04 z dnia 2 marca 2005 r. – kasacja na rzecz
Antoniego T. i Mieczys∏awa ¸. skazanych orzeczeniem Komisji Spe-
cjalnej do Walki z Nadu˝yciami i Szkodnictwem Gospodarczym
z 1953 r. (Informacja 1–3/2005, str. 71). 

Kasacja uwzgl´dniona (wyrok z dnia 21.04.2005 r., sygn. akt IV
KK 80/05). 

RPO-476516-II/04 z dnia 3 marca 2005 r. – kasacja na rzecz
Zygmunta P. od prawomocnego wyroku Sàdu Rejonowego (Informa-
cja 1–3/2005, str. 70). 

Kasacja uwzgl´dniona (wyrok z dnia 18.05.2005 r., sygn. akt II
KK 67/05). 

RPO-445539-II/03 z dnia 15 marca 2005 r. – kasacja na rzecz
Tadeusza S. od prawomocnego orzeczenia Centralnej Komisji Spe-
cjalnej do Walki z Nadu˝yciami i Szkodnictwem Gospodarczym
z 1953 r. (Informacja 1–3/2005, str. 72). 

Kasacja uwzgl´dniona (wyrok z dnia 18.05.2005 r., sygn. akt II
KK 92/05). 

RPO-485303-II/04 z dnia 23 marca 2005 r. – kasacja na rzecz
Aurelii M. od postanowienia Sàdu Okr´gowego utrzymujàcego w mo-
cy postanowienie Sàdu Rejonowego (Informacja 1–3/2005, str. 72). 

Kasacja uwzgl´dniona (postanowienie z dnia 25.05.2005 r., sygn.
akt III KK 90/05). 
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nych opinii bieg∏ych pod kàtem ich kompletnoÊci, logicznoÊci i nie-
sprzecznoÊci, a w szczególnoÊci nie wskaza∏, dlaczego odrzuci∏ kon-
kluzje zawarte w opiniach bieg∏ych. Do przeprowadzenia takiego wy-
wodu sàd by∏ obowiàzany na podstawie art. 201 Kpk i art. 424
§ 1 pkt 1 Kpk. Ponadto sàd odwo∏awczy przeprowadzi∏ post´powanie
dowodowe co do istoty sprawy poprzez dopuszczenie dowodu z opinii
bieg∏ych z zakresu prasoznawstwa, pomimo niewystàpienia przes∏a-
nek okreÊlonych w art. 452 § 2 Kpk, podczas gdy pojawienie si´ wàt-
pliwoÊci po stronie sàdu odwo∏awczego w kwestii majàcej istotne
znaczenie dla rozstrzygni´cia o odpowiedzialnoÊci karnej oskar˝one-
go, przesàdza∏o o koniecznoÊci uchylenia wyroku sàdu pierwszej in-
stancji i przekazania sprawy temu sàdowi do ponownego rozpozna-
nia, co naruszy∏o prawo oskar˝onego do obrony. 

RPO-462720-II/04 z dnia 30 czerwca 2005 r. – kasacja na rzecz
szer. Mieczys∏awa C., szer. Edwarda M. i szer. Zbigniewa C. od pra-
womocnego wyroku Sàdu Wojskowego z dnia 22 listopada 1944 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu majàce
istotny wp∏yw na treÊç orzeczenia ra˝àce naruszenie prawa karnego
materialnego poprzez zastosowanie dla oceny karnoprawnej zachowa-
nia oskar˝onych przepisów Kodeksu karnego Wojska Polskiego i w na-
st´pstwie wymierzenie obligatoryjne kary Êmierci, mimo i˝ w dacie
orzekania podstaw´ prawnà dla przyj´cia odpowiedzialnoÊci karnej
skazanych stanowi∏y obowiàzujàce w chwili pope∏nienia zarzucanego
im czynu, wzgl´dniejsze dla oskar˝onych przepisy Kodeksu karnego
wojskowego z 1932 r. Ponadto Rzecznik zarzuca majàce istotny wp∏yw
na treÊç orzeczenia ra˝àce naruszenie prawa karnego procesowego, po-
przez zastosowanie na etapie post´powania przygotowawczego i jurys-
dykcyjnego przepisów Kodeksu post´powania karnego Polskich Si∏
Zbrojnych w ZSRR z 1944 r., pomimo ˝e obowiàzywa∏ wówczas Kodeks
wojskowego post´powania karnego. Rzecznik wnosi o uchylenie za-
skar˝onego orzeczenia i umorzenie post´powania karnego z powodu
Êmierci oskar˝onych i przedawnienia karalnoÊci czynu. 

Sàd Najwy˝szy wyda∏ nast´pujàce orzeczenia w sprawie kasa-
cji wniesionych przez Rzecznika Praw Obywatelskich: 

RPO-467698-II/04 z dnia 21 grudnia 2004 r. – kasacja na rzecz
Rogera K. od wyroku Sàdu Apelacyjnego zmieniajàcego wyrok Sàdu
Okr´gowego (Informacja 10-12/2004, str. 75).
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VI. SKARGI DO WOJEWÓDZKICH SÑDÓW 
ADMINISTRACYJNYCH, SKARGI KASACYJNE 

DO NACZELNEGO SÑDU ADMINISTRACYJNEGO

W okresie obj´tym Informacjà Rzecznik Praw Obywatelskich
wniós∏ nast´pujàce skargi do Wojewódzkich Sàdów Administracyj-
nych oraz skarg´ kasacyjnà do Naczelnego Sàdu Administracyjnego:

RPO-503170-V/05 z dnia 9 czerwca 2005 r., Wojewódzki Sàd
Administracyjny w Olsztynie – skarga Rzecznika Praw Obywatel-
skich na decyzj´ Burmistrza Miasta i Gminy B. o odmowie przyzna-
nia panu Tadeuszowi L. dodatku mieszkaniowego. 

Rzecznik zarzuca zaskar˝onej decyzji naruszenie art. 7, art. 77
i art. 107 § 3 Kpa, art. 7 ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkanio-
wych, oraz art. 7 Konstytucji RP i wnosi o jej uchylenie w ca∏oÊci.

Kwestionowana przez Rzecznika decyzja spowodowa∏a, ˝e wniosko-
dawca, który byç mo˝e spe∏nia kryteria wymagane do ubiegania si´
o dodatek mieszkaniowy, nie uzyska tego Êwiadczenia, gdy˝ organ
administracji nieprawid∏owo przeprowadzi∏ post´powanie, nie doko-
na∏ oceny zebranego materia∏u oraz nie wyjaÊni∏ podstawy prawnej
i faktycznej podj´tej decyzji. 

RPO-416036-IV/02 z dnia 22 czerwca 2005 r., Wojewódzki
Sàd Administracyjny w Warszawie – skarga Rzecznika Praw Oby-
watelskich na decyzj´ Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
z dnia 24.01.2005 r. w przedmiocie udzielenia pozwolenia na u˝ytko-
wanie. 

Rzecznik zarzuca naruszenie art. 7, art. 10 § 1, art. 28 Kpa oraz
art. 7 ust. 1 w zwiàzku z art. 1 pkt 49 lit. c ustawy z dnia
27.03.2003 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie
niektórych ustaw, oraz art. 2 art. 45 ust. 1 i art. 64 ust. 1 i 2 Kon-
stytucji RP przez niew∏aÊciwà wyk∏adni´ polegajà na przyj´ciu, ˝e do
spraw o udzielenie pozwolenia na u˝ytkowanie obiektu budowlanego
wszcz´tych przed dniem 11.07.2003 r. i zakoƒczonych przed tà datà
decyzjà ostatecznà, która zosta∏a nast´pnie uchylona przez sàd ad-
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RPO-457414/II/03 z dnia 16 marca 2005 r. – kasacja na rzecz
Paw∏a S. od prawomocnego wyroku Sàdu Powiatowego (Informacja
1–3/2005, str. 72). 

Kasacja uwzgl´dniona (wyrok z dnia 27.04.2005 r., sygn. akt IV
KK 100/05). 

RPO-477841-II/04 z dnia 16 marca 2005 r. – kasacja na rzecz
Romana M. od prawomocnego orzeczenia Komisji Specjalnej do Walki
z Nadu˝yciami i Szkodnictwem Gospodarczym (Informacja 1–3/2005,
str. 72). 

Kasacja uwzgl´dniona (wyrok z dnia 27.04.2005 r., sygn. akt IV
KK 99/05). 

RPO-456878-II/03 z dnia 31 marca 2005 r. – kasacja na rzecz
Stanis∏awa J. od prawomocnego wyroku Sàdu Okr´gowego utrzymujà-
cego w mocy wyrok Sàdu Rejonowego (Informacja 1–3/2005, str. 74). 

Kasacja uwzgl´dniona (wyrok z dnia 24.06.2005 r., sygn. akt III
KK 102/05). 

W okresie obj´tym Informacjà Rzecznik Praw Obywatelskich
wniós∏ do Sàdu Najwy˝szego skarg´ o stwierdzenie niezgodnoÊci
z prawem prawomocnego orzeczenia:

RPO-476213-V/04 z dnia 30 czerwca 2005 r. – skarga o stwier-
dzenie niezgodnoÊci z prawem prawomocnego wyroku Sàdu Apelacyj-
nego z dnia 2.07.2003 r. wydanego w sprawie z powództwa Spó∏-
dzielni Mieszkaniowej przeciwko Andrzejowi C. i Lidii S. o zap∏at´.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi m.in.:
– naruszenie prawa materialnego (art. 6 Kodeksu cywilnego) po-

przez jego b∏´dnà wyk∏adni´, to jest przyj´cie, i˝ ci´˝ar dowodu,
˝e op∏ata eksploatacyjna jest zawy˝ona w stosunku do rzeczywi-
stych kosztów eksploatacji ponoszonych przez spó∏dzielni´
mieszkaniowà, spoczywa na cz∏onku spó∏dzielni, który kwestio-
nuje wysokoÊç takiej op∏aty, 

– naruszenie przepisów post´powania (art. 378 § 1 Kodeksu post´-
powania cywilnego) poprzez rozpoznanie sprawy z przekrocze-
niem granic apelacji, a mianowicie dokonanie zmiany zaskar˝o-
nego wyroku sàdu pierwszej instancji w jego punkcie II, chocia˝
zaskar˝ony apelacjà zosta∏ wy∏àcznie pkt III i IV tego orzeczenia,
a nie zachodzi∏y podstawy do orzekania w tym zakresie przez
sàd odwo∏awczy z urz´du.
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RPO-501817-X/05 z dnia 6 kwietnia 2005 r. – w sprawie ze
skargi kasacyjnej Rady Miasta C. od wyroku Wojewódzkiego Sàdu
Administracyjnego.

RPO-502070-V/05 z dnia 7 kwietnia 2005 r. – w sprawie odmo-
wy zatwierdzenia przez rad´ gminy taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wod´ i zbiorowe odprowadzanie Êcieków. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zg∏osi∏ swój udzia∏ w post´powaniu
przed NSA w sprawie ze skargi Gminy i Miasta S. na rozstrzygni´cie
nadzorcze Wojewody Warmiƒsko-Mazurskiego w przedmiocie stwier-
dzenia niewa˝noÊci uchwa∏y Rady Miejskiej o odmowie zatwierdzenia
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod´ i zbiorowe odprowadzanie Êcie-
ków. i w zwiàzku z postanowieniem NSA z dnia 9.11.2004 r. zawiera-
jàcym zagadnienie prawne przedstawione do rozstrzygni´cia przez
sk∏ad 7 s´dziów NSA (sygn. akt OSK 789/04) przedstawi∏ nast´pujàce
stanowisko: U˝yte w art. 24 ust. 8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wod´ i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków okreÊlenie „rada gminy
nie podejmie uchwa∏y” nie obejmuje podj´cia przez rad´ gminy
uchwa∏y odmawiajàcej zatwierdzenia przedstawionych radzie gminy
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod´ i zbiorowe odprowadzanie Êcie-
ków. Podj´cie przez rad´ gminy uchwa∏y o odmowie zatwierdzenia ta-
ryfy wywo∏uje w zakresie rozliczeƒ za us∏ugi Êwiadczone przez przed-
si´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne skutki cywilnoprawne. 

Wojewódzkie Sàdy Administracyjne oraz Naczelny Sàd Administra-
cyjny wyda∏y nast´pujàce orzeczenia:

RPO-416691-V/02 z dnia 24 paêdziernika 2003 r. – skarga ka-
sacyjna na §12 pkt 1 uchwa∏y nr LX/369/2002 Rady Miejskiej w K.
z dnia 13.06.2002 r. w sprawie zasobu mieszkaniowego oraz zasad
wynajmowania lokali wchodzàcych w sk∏ad mieszkaniowego zasobu
gminy miejskiej (Informacja 10-12/2003, str. 88). 

Skarga uwzgl´dniona (wyrok z dnia 5.05.2005 r., sygn. akt 4 II
SA/Wr 2359/03). 

RPO-460451-V/04 z dnia 14 maja 2004 r. – skarga na decyzj´
Samorzàdowego Kolegium Odwo∏awczego w Warszawie z dnia
26.11.2003 r. utrzymujàcà w mocy decyzj´ Dyrektora Miejskiego
OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej o odmowie przyznania dodatku mieszka-
niowego (Informacja 5-7/2004, str. 66). 

Skarga uwzgl´dniona (wyrok z dnia 28.04.2005 r., sygn. akt
I SA/Wa 837/04). 
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ministracyjny, przy ponownym rozpoznaniu sprawy stosuje si´ prze-
pis art. 59 ust. 7 ustawy z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane.
Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskar˝onej decyzji. 

W ocenie Rzecznika, decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Bu-
dowlanego z dnia 24.01.2005 r. zosta∏a wydana z naruszeniem pra-
wa do wznowienia post´powania administracyjnego, bowiem w∏aÊci-
ciele nieruchomoÊci sàsiadujàcych z nieruchomoÊcià, na której
usytuowany jest budynek, którego dotyczy kwestionowana decyzja,
bezpodstawnie zostali pozbawieni przez organ statusu strony post´-
powania administracyjnego. 

RPO-503726-VI/05 z dnia 20 maja 2005 r. – skarga kasacyjna
Rzecznika Praw Obywatelskich od wyroku Wojewódzkiego Sàdu Ad-
ministracyjnego oddalajàcego skarg´ Paƒstwowego Muzeum Au-
schwitz-Birkenau w OÊwi´cimiu. 

Urzàd Komitetu Integracji Europejskiej odmówi∏ Paƒstwowemu
Muzeum Auschwitz-Birkenau w OÊwi´cimiu wydania zaÊwiadczenia
zawierajàcego ocen´, ˝e Êrodki pieni´˝ne majàce byç przekazane
przez Fundacj´ Grand Circle Foundations z Bostonu powinny byç
uznane za Êrodki pochodzàce z bezzwrotnej pomocy zagranicznej or-
ganizacji mi´dzynarodowej i z tego tytu∏u zwolnione z VAT, wskazu-
jàc jako przyczyn´ odmowy treÊç § 6 rozporzàdzenia Ministra Finan-
sów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku
od towarów i us∏ug. Sàd przyjà∏, ˝e przes∏ankà oddalenia skargi jest
uznanie, ˝e ww. Fundacja nie jest organizacjà mi´dzynarodowà, gdy˝
termin ten odnosi si´ do organizacji sk∏adajàcych si´ wy∏àcznie lub
w znacznej cz´Êci z paƒstw. W uzasadnieniu skargi kasacyjnej
Rzecznik stwierdzi∏, ˝e rozporzàdzenie upowa˝nia UKIE jedynie do
rejestrowania umów dotyczàcych Êrodków bezzwrotnej pomocy za-
granicznej, a nie do ich oceny w zakresie opodatkowania. Ponadto
termin „organizacje mi´dzynarodowe” odnosi si´ zarówno do organi-
zacji, których cz∏onkami sà paƒstwa jak i organizacji, których cz∏on-
kami sà zwiàzki, instytucje, osoby prawne i fizyczne ró˝nych paƒstw.
W niniejszej sprawie Fundator zastrzeg∏, ˝e uzale˝nia przekazanie
dla Muzeum dotacji w wysokoÊci ponad miliona USD od nieobcià˝a-
nia jej podatkiem VAT.

W okresie obj´tym Informacjà Rzecznik Praw Obywatelskich zg∏osi∏
swój udzia∏ w post´powaniach przed Naczelnym Sàdem Administra-
cyjnym w nast´pujàcych sprawach:
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VII. WNIOSKI O STWIERDZENIE NIEWA˚NOÂCI
ORZECZENIA

W okresie obj´tym Informacjà Rzecznik Praw Obywatelskich skie-
rowa∏ do Sàdu Okr´gowego w ZamoÊciu wniosek o stwierdzenie nie-
wa˝noÊci orzeczenia na podstawie ustawy o uznaniu za niewa˝ne
orzeczeƒ wydanych wobec osób represjonowanych za dzia∏alnoÊç na
rzecz niepodleg∏ego bytu Paƒstwa Polskiego:

RPO-490165-II/04 z dnia 19.05.2005 r., Sàd Okr´gowy w Za-
moÊciu – Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie niewa˝-
noÊci postanowienia Najwy˝szego Sàdu Wojskowego z dnia
17.05.1951 r. zmieniajàcego wyrok Wojskowego Sàdu Rejonowego
z dnia 14.03.1951 r. na podstawie którego Miko∏aj T. uznany zosta∏
za winnego pope∏nienia przest´pstwa polegajàcego na tym, ˝e „bra∏
czynny udzia∏ w nielegalnej organizacji Inspektorat Zamojski AK,
usi∏ujàcej przemocà zmieniç ustrój Paƒstwa Polskiego”. Miko∏aj T.
zosta∏ skazany na kar´ 10 lat wi´zienia. Ponadto Sàd Rejonowy
orzek∏ w stosunku do oskar˝onego przepadek ca∏ego mienia na rzecz
Skarbu Paƒstwa oraz pozbawienie praw publicznych i obywatelskich
praw honorowych na okres 5 lat. Najwy˝szy Sàd Wojskowy z∏agodzi∏
wymierzonà kar´ do 5 lat wi´zienia i uchyli∏ orzeczenie o karach do-
datkowych uzasadniajàc, ˝e oskar˝ony ˝adnej dzia∏alnoÊci w ramach
organizacji nie przejawia∏. W uzasadnieniu wniosku Rzecznik Praw
Obywatelskich stwierdzi∏, i˝ czyn za który zosta∏ skazany Miko∏aj T.
polega∏ nie tylko na przynale˝noÊci do Armii Krajowej, lecz w istocie
celem tej przynale˝noÊci by∏a walka o niepodleg∏oÊç i odzyskanie pe∏-
nej suwerennoÊci Kraju. W interesie oskar˝onego oraz struktur kon-
spiracyjnych by∏o pomniejszanie podczas Êledztwa i w toku procesu
roli, jakà pe∏ni∏ w strukturach Armii Krajowej. 
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RPO-452772-I/03 z dnia 13 lipca 2004 r. – skarga kasacyjna
Rzecznika Praw Obywatelskich od wyroku Wojewódzkiego Sàdu Ad-
ministracyjnego w sprawie ze skargi Antoniego K. na zaÊwiadczenie
Prezesa Instytutu Pami´ci Narodowej – Komisji Âcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia 2.07.2003 r. w przedmiocie
braku statusu osoby pokrzywdzonej oraz na postanowienie Prezesa
Instytutu Pami´ci Narodowej – Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu z dnia 22.10.2003 r. w przedmiocie odmowy
wydania zaÊwiadczenia potwierdzajàcego status osoby pokrzywdzonej
(Informacja 7–9/2004, str. 58). 

Skarga uwzgl´dniona (wyrok z dnia 23.02.2005 r., sygn. akt OSK
1185/04).

RPO-432597-X/03 z dnia 19 sierpnia 2004 r. – skarga na uchwa-
∏´ Nr XX/349/2003 Rady m. st. Warszawy z dnia 25.11.2003 r.
w sprawie ustalenia strefy p∏atnego parkowania, wysokoÊci stawek
op∏aty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicz-
nych w strefie, wysokoÊci op∏aty dodatkowej oraz okreÊlenia sposobu
pobierania tych op∏at, w cz´Êci okreÊlajàcej kryteria przyznawania abo-
namentu rocznego mieszkaƒcom strefy parkowania oraz karty „N+”
osobom niepe∏nosprawnym (Informacja 7–9/2004, str. 56). 

Skarga odrzucona (postanowienie z dnia 18.05.2005 r., sygn. akt
VI SA/Wa 1711/04). 

RPO-400183-X/02 z dnia 8 lutego 2005 r. – przystàpienie
Rzecznika Praw Obywatelskich do post´powania przed Wojewódzkim
Sàdem Administracyjnym w sprawie zerowej stawki op∏aty parkingo-
wej dla osób niepe∏nosprawnych zamieszka∏ych we Wroc∏awiu (Infor-
macja 1–3/2005, str. 77).

Post´powanie umorzone (postanowienie z dnia 25.05.2005 r.,
sygn. akt IV SA/Wr 280/05). Rzecznik Praw Obywatelskich cofnà∏
skarg´, w zwiàzku z uchyleniem zaskar˝onego przepisu przez Rad´
Miejskà Wroc∏awia. 

RPO-482929-X/04 z dnia 17 lutego 2005 r. – przystàpienie
Rzecznika Praw Obywatelskich do post´powania przed Wojewódzkim
Sàdem Administracyjnym w sprawie op∏aty dodatkowej za niedope∏-
nienie obowiàzku wniesienia op∏aty za parkowanie (Informacja
1–3/2005, str. 77). 

Post´powanie umorzone (postanowienie z dnia 13.05.2005 r.,
sygn. akt IV SA/Po 226/05). Rzecznik cofnà∏ skarg´, w zwiàzku ze
zmianà zaskar˝onego przepisu przez Rad´ Miasta.
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i przeciwdzia∏aniu bezrobociu oraz o systemie oÊwiaty, z zasadà po-
prawnej legislacji wynikajàcà z art. 2 Konstytucji RP oraz o po∏àcze-
nie wniosku do ∏àcznego rozpoznania ze sprawà SK 15/05. 

Zgodnie z art. 3 wymienionej wy˝ej ustawy prawo do zasi∏ku
przedemerytalnego lub Êwiadczenia przedemerytalnego na zasadach
okreÊlonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu,
w brzmieniu obowiàzujàcym w dniu 31.12.2001 r., przys∏uguje bez-
robotnym, którzy do dnia 12.01.2002 r. spe∏nili warunki do ich na-
bycia. Nabywajà oni prawo do Êwiadczeƒ na swój wniosek od nast´p-
nego dnia po z∏o˝eniu wniosku, nie wczeÊniej jednak ni˝ od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy, tj. od dnia 6.02.2003 r. Oznacza to, ˝e
w dalszym ciàgu trwajà negatywne skutki nieprawid∏owego pos∏ugi-
wania si´ przez ustawodawc´ przepisami intertemporalnymi (por.
wyrok Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia 30.03.2005 r., sygn. akt K
19/02 dotyczàcy art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 17.12.2001 r. o zmia-
nie ustawy o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu
Paƒstwa, ustawy o ochronie roszczeƒ pracowniczych w razie niewy-
p∏acalnoÊci pracodawcy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu
bezrobociu, ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierajàcych
azbest, ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-Gospo-
darczych i wojewódzkich komisjach dialogu spo∏ecznego oraz ustawy
o u∏atwieniu zatrudnienia absolwentom szkó∏). 

RPO-503543-V/05 z dnia 20 maja 2005 r. – w sprawie ni˝szego
ekwiwalentu mieszkaniowego dla ˝o∏nierzy zawodowych.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie niezgodnoÊci art.
19 ust. 3 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o zmianie ustawy o zakwatero-
waniu Si∏ Zbrojnych RP oraz niektórych innych ustaw, w cz´Êci zawie-
rajàcej zwrot: „uwzgl´dniajàc uprawnienia do powierzchni u˝ytkowej
podstawowej przys∏ugujàce wnioskodawcy w dniu wyp∏aty ekwiwalen-
tu, przyjmujàc jako podstaw´ obliczenia ekwiwalentu Êrednià cen´ me-
tra kwadratowego tej powierzchni, ustalonà przez dyrektora oddzia∏u
regionalnego WAM w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy”, z art.
2 Konstytucji RP. 

Do Biura Rzecznika wp∏ywajà liczne skargi od ˝o∏nierzy zawodo-
wych, którzy z∏o˝yli wnioski o wyp∏at´ ekwiwalentu pieni´˝nego w za-
mian za rezygnacj´ z kwatery sta∏ej i oczekujà na podpisanie z nimi
umowy w sprawie jego wyp∏aty. Na skutek zmiany przepisów ustawy
o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych RP dokonanej ustawà z dnia
16.04.2004 r. w zakresie dotyczàcym ustalania wysokoÊci ekwiwa-
lentu, ekwiwalent b´dzie ni˝szy od tego, który przys∏ugiwa∏by im na

81

VIII. WNIOSKI DO TRYBUNA¸U 
KONSTYTUCYJNEGO. POST¢POWANIA 

W SPRAWIE SKARG KONSTYTUCYJNYCH

W okresie obj´tym Informacjà Rzecznik Praw Obywatelskich skie-
rowa∏ do Trybuna∏u Konstytucyjnego nast´pujàce wnioski: 

RPO-453009-VI/03 z dnia 21 kwietnia 2005 r. – w sprawie
ograniczeƒ wa˝noÊci karty drogowej. 

Rzecznik Praw Obywatelskich wniós∏ o stwierdzenie, ˝e § 5 ust.
2 rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14.12.2001 r.
w sprawie uiszczania przez przedsi´biorców op∏at za przejazd po dro-
gach krajowych, jest niezgodny z treÊcià upowa˝nienia zawartego
w art. 42 ust. 7 ustawy o transporcie drogowym oraz z treÊcià wzor-
ca art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Ustawa o transporcie drogowym
wprowadzi∏a op∏aty za przejazd pojazdów samochodowych po dro-
gach krajowych. Minister Infrastruktury, z przekroczeniem upowa˝-
nienia ustawowego, wprowadzi∏ ograniczenia wa˝noÊci kart op∏aty
drogowej. Przedsi´biorcy, w szczególnoÊci prowadzàcy osobiÊcie
drobnà dzia∏alnoÊç przewozowà, korzystajà najcz´Êciej z tzw. winiet
dobowych lub siedmiodobowych. Ze wzgl´du na ma∏à liczb´ zleceƒ
i ograniczony dost´p do jednostek prowadzàcych dystrybucj´ kart,
dla zabezpieczenia si´ w razie potrzeby nag∏ego wyjazdu zakupujà
oni karty op∏aty dobowej lub siedmiodniowej z wyprzedzeniem. Nie-
jednokrotnie zdarza si´ jednak, ˝e karty te tracà wa˝noÊç, gdy˝
w ciàgu tygodnia przedsi´biorcy nie otrzymujà ˝adnego zlecenia. Nie-
którzy ze skar˝àcych nie mieli ÊwiadomoÊci, ˝e karta dobowa jest
wa˝na tylko przez 7 dni od daty jej wydania (zakupu), co spowodo-
wa∏o, ˝e zostali ukarani przez inspekcj´ drogowà za brak wa˝nej kar-
ty op∏aty drogowej. Inni natomiast nie mogli uzyskaç zwrotu pieni´-
dzy za niewykorzystanà kart´ lub wymieniç jej na nowà. 

RPO-504849-VIII/05 z dnia 17 maja 2005 r. – w sprawie prawa
do zasi∏ków przedemerytalnych.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie niezgodnoÊci
art. 3 ustawy z dnia 20.12.2002 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu
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RPO-505746-I/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. – w sprawie wol-
noÊci zgromadzeƒ. 

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie niezgodnoÊci:
1) art. 65 w zwiàzku z art. 65a ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o ruchu

drogowym w zakresie, w jakim uzale˝nia zorganizowanie zgro-
madzenia od uzyskania zezwolenia na jego przeprowadzenie
z art. 57 w zwiàzku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz 

2) art. 65a ust. 3 pkt 9 ustawy – Prawo o ruchu drogowym
z art. 2 i art. 57 w zwiàzku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. 

Przepisy ustawy – Prawo o ruchu drogowym w istotny sposób ogra-
niczajà konstytucyjnà wolnoÊç organizowania pokojowych zgromadzeƒ.
Ka˝da impreza, w tym zgromadzenie, powodujàca utrudnienia w ruchu
lub wymagajàca korzystania z drogi w sposób szczególny, wymaga uzy-
skania zezwolenia na podstawie art. 65a ust. 3 pkt 9 Prawa o ruchu
drogowym. Zezwolenie wydawane jest jedynie po spe∏nieniu przez orga-
nizatora szeregu obowiàzków okreÊlonych w art. 65a ust. 2 i 3. Ponad-
to, na polecenie organu zarzàdzajàcego ruchem, organizator imprezy
obowiàzany jest opracowaç w uzgodnieniu z Policjà projekt organizacji
ruchu. Ustawa nie okreÊla przes∏anek, którymi powinien kierowaç si´
organ zarzàdzajàcy ruchem decydujàc si´ na skierowanie polecenia do
organizatora imprezy. JeÊli zatem planowane zgromadzenie ma s∏u˝yç
wyra˝eniu w ramach debaty publicznej poglàdów, które nie sà aprobo-
wane przez osoby sprawujàce funkcje publiczne na danym terenie, to
istnieje realne niebezpieczeƒstwo, ˝e organizatorów tego zgromadzenia
na podstawie  przepisu art. 65a ust. 3 pkt. 9 mo˝na obcià˝yç dodatko-
wymi obowiàzkami, którym byç mo˝e nie podo∏ajà. 

W okresie obj´tym Informacjà Rzecznik Praw Obywatelskich
przystàpi∏ do skargi konstytucyjnej:

RPO-505193-II/05 z dnia 20 czerwca 2005 r. – zg∏oszenie
udzia∏u Rzecznika Praw Obywatelskich w post´powaniu w sprawie
skargi konstytucyjnej Tomasza D.

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawi∏ nast´pujàce stanowisko:
„art. 535 § 2 ustawy z dnia 6.06.1997 r. – Kodeks post´powania kar-
nego jest niezgodny z art. 2 i art. 45 ust. 1 w zwiàzku z art. 77 ust.
1 Konstytucji RP.” Stosownie do art. 77 ust. 1 Konstytucji RP ka˝dy
ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka zosta∏a mu wyrzàdzona
przez niezgodne z prawem dzia∏anie organu w∏adzy publicznej. Pod-
stawà odpowiedzialnoÊci odszkodowawczej w zwiàzku z wykonywa-
niem w∏adzy publicznej mo˝e byç tak˝e orzeczenie sàdowe. W spra-
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podstawie dotychczasowych przepisów. Podstaw´ obliczenia wysoko-
Êci ekwiwalentu stanowi Êrednia cena metra kwadratowego po-
wierzchni u˝ytkowej lokalu, ustalona na dzieƒ 1.07.2004 r. Noweli-
zacja przewidywa∏a mo˝liwoÊç wycofania wniosku o wyp∏at´
ekwiwalentu na mniej korzystnych zasadach, ale tylko w przypadku
˝o∏nierzy pe∏niàcych czynnà s∏u˝b´ wojskowà na podstawie kontrak-
tu. Takiej mo˝liwoÊci nie majà emeryci i renciÊci wojskowi oraz inni
uprawnieni do uzyskania ekwiwalentu na podstawie dotychczaso-
wych przepisów. Osobom, które wycofa∏y wniosek o ekwiwalent przy-
s∏uguje odprawa mieszkaniowa, jednak jej kwota b´dzie ni˝sza od
kwoty ekwiwalentu przyznawanego na poprzednich zasadach. 

RPO-460547-IV/04 z dnia 17 czerwca 2005 r. – w sprawie za-
sad ustalania op∏at rocznych z tytu∏u u˝ytkowania wieczystego nie-
ruchomoÊci znajdujàcych si´ w zasobie Agencji NieruchomoÊci Rol-
nych, oddanych na cele mieszkaniowe. 

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie, ˝e art. 17b
ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi
Skarbu Paƒstwa w brzmieniu nadanym ustawà z dnia 20.12.2002 r.
o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu
Paƒstwa w cz´Êci, w jakiej obejmuje nieruchomoÊci przeznaczone na
cele mieszkaniowe, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 w zwiàzku z art.
64 ust. 2 i art. 75 ust. 1 Konstytucji RP. 

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wp∏ywajà liczne skargi od oby-
wateli b´dàcych u˝ytkownikami wieczystymi gruntów znajdujàcych
si´ w zasobie Agencji NieruchomoÊci Rolnych. Wi´kszoÊç skarg po-
chodzi od osób, które w zwiàzku z wykupem mieszkaƒ naby∏y udzia∏
w u˝ytkowaniu wieczystym gruntu, na którym posadowiony jest bu-
dynek mieszkalny. Skargi te dotyczà nowych zasad ustalania op∏at
rocznych z tytu∏u u˝ytkowania wieczystego wprowadzonych ustawà
z dnia 20.12.2002 r. Obecnie u˝ytkownicy wieczyÊci nieruchomoÊci
znajdujàcych si´ w zasobie Agencji NieruchomoÊci Rolnych, wykorzy-
stywanych na cele mieszkaniowe, zobowiàzani sà uiszczaç op∏at´
rocznà w wysokoÊci 3% wartoÊci nieruchomoÊci. Tymczasem u˝yt-
kownicy wieczyÊci pozosta∏ych nieruchomoÊci wykorzystywanych na
cele mieszkaniowe, a nie znajdujàcych si´ w zasobie Agencji, uisz-
czajà op∏at´ rocznà w wysokoÊci 1% wartoÊci nieruchomoÊci. Takie
zró˝nicowanie sytuacji prawnej u˝ytkowników wieczystych narusza
konstytucyjnà zasad´ równoÊci oraz nakaz prowadzenia przez paƒ-
stwo polityki sprzyjajàcej zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych oby-
wateli. 
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IX. REAKCJE NA WCZEÂNIEJSZE 
WYSTÑPIENIA RZECZNIKA

1. RPO-459292-I/03 z dnia 10 marca 2004 r. – w sprawie wno-
szenia Êrodków zaskar˝enia przez pokrzywdzonego – stron´ post´po-
wania dyscyplinarnego w stosunku do cz∏onków samorzàdów zawodo-
wych architektów, in˝ynierów budownictwa i urbanistów (Informacja
1–3/2004, str. 56). 

Dyrektor Departamentu Architektury i Budownictwa
Ministerstwa Infrastruktury (9.06.2005 r.) poinformowa∏,
˝e przepisy rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
31.10.2002 r. w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu post´-
powania dyscyplinarnego w stosunku do cz∏onków samo-
rzàdów zawodowych architektów, in˝ynierów budownictwa
oraz urbanistów przyznajà ka˝dej ze stron post´powania
dyscyplinarnego, w tym tak˝e pokrzywdzonemu, takie same
prawa na ka˝dym etapie post´powania, w tym prawo do
z∏o˝enia Êrodka odwo∏awczego od orzeczenia wydanego
przez sàd pierwszej instancji. W dotychczasowej dzia∏alno-
Êci sàdownictwa dyscyplinarnego nie stwierdzono przypad-
ków naruszenia praw pokrzywdzonych. W opinii Departa-
mentu zasadne jest dokonanie zmiany treÊci art. 54 ustawy
o samorzàdach zawodowych architektów, in˝ynierów bu-
downictwa oraz urbanistów, eliminujàcej, pozorne jak si´
wydaje w praktyce, ograniczenie praw jednej ze stron post´-
powania dyscyplinarnego. W przysz∏oÊci, w sytuacji ewentu-
alnego podj´cia dzia∏aƒ legislacyjnych zmierzajàcych do
zmiany przepisów tej ustawy w szerszym zakresie, treÊç art.
54 zostanie zmieniona zgodnie z sugestià wyra˝onà przez
Rzecznika Praw Obywatelskich. 

2. RPO-484074-IV/04 z dnia 19 paêdziernika 2004 r. – w spra-
wie op∏at za wp∏ywy z dzia∏alnoÊci reprograficznej (Informacja 10-
12/2004, str. 25).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury (16.05. 2005 r.)
poinformowa∏, ˝e przyj´ty w ustawie o prawie autorskim i pra-
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wach karnych w∏aÊciwym post´powaniem s∏u˝àcym stwierdzeniu nie-
zgodnoÊci z prawem prawomocnego orzeczenia sàdowego jest post´-
powanie kasacyjne. Orzekajàc w sprawie stwierdzenia niezgodnoÊci
z prawem dzia∏ania sàdu, Sàd Najwy˝szy mo˝e zgodnie z art. 535 §
2 Kpk uczyniç to na posiedzeniu bez udzia∏u stron oraz, oddalajàc
kasacj´ jako oczywiÊcie bezzasadnà, mo˝e nie sporzàdziç pisemnego
uzasadnienia. Sàd Najwy˝szy oddala kasacj´ jako oczywiÊcie bezza-
sadnà w formie postanowienia, co zwalnia go z obowiàzku publiczne-
go og∏oszenia orzeczenia. Przepis art. 535 § 2 Kpk w obecnym brzmie-
niu nie daje mocodawcy obroƒcy mo˝liwoÊci dokonania rzetelnej
oceny, czy oddalenie kasacji by∏o wynikiem nienale˝ytego wykonania
zobowiàzania przez obroƒc´, czy te˝ nastàpi∏o z innych przyczyn. 

Trybuna∏ Konstytucyjny wyda∏ nast´pujàce orzeczenia w spra-
wie wniosków Rzecznika Praw Obywatelskich oraz skarg konsty-
tucyjnych, do których przystàpi∏ Rzecznik Praw Obywatelskich:

RPO-411483-VIII/02 z dnia 21 listopada 2002 r. – w sprawie
nabywania prawa do Êwiadczenia przedemerytalnego przez pracowni-
ków by∏ych paƒstwowych pgr-ów (Informacja 11/2002, str. 44).

Wniosek uwzgl´dniony (wyrok z dnia 30.03.2005 r., sygn. akt K
19/02).

RPO-473834-VI/04 z dnia 13 maja 2004 r. – w sprawie przepi-
sów blokujàcych inwestycje na terenach górniczych (Informacja
4–6/2004, str. 74). 

Wniosek oddalony (wyrok z dnia 22.03.2005 r., sygn. akt K
22/04). 

RPO-445475-IV/03 z dnia 29 wrzeÊnia 2004 r. – w sprawie bra-
ku mo˝liwoÊci sàdowej kontroli postanowienia prokuratora o wyna-
grodzeniu bieg∏ego (Informacja 7-9/2004, str. 64).

Wniosek uwzgl´dniony (wyrok z dnia 14.03.2005 r., sygn. akt K
35/04).

RPO-485748-II/04 z dnia 3 listopada 2004 r. – zg∏oszenie przez
Rzecznika udzia∏u w post´powaniu w sprawie skargi konstytucynej
pana Jerzego K. (Informacja 10-12/2004, str. 87). 

Post´powanie umorzone (postanowienie z dnia 11.04.2005 r.,
sygn. akt SK 48/04).
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ty, które pojawiajà si´ przy tworzeniu systemu informacji
oÊwiatowej. Zdobyte doÊwiadczenie pozwoli na ujawnienie tych
elementów, które wymagajà zmian. W 2005 r. zostanie opraco-
wany projekt nowelizacji ustawy o systemie informacji oÊwiato-
wej. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na te sposoby pozy-
skiwania danych, które budzà wàtpliwoÊci metodologiczne lub
te dane, które mo˝na pozyskiwaç z innych baz danych. 

5. RPO-422814-IX/02 z dnia 11 stycznia 2005 r. – w sprawie
braku mo˝liwoÊci uzyskania przez zwalnianych funkcjonariuszy
s∏u˝b mundurowych prawa do zasi∏ku dla bezrobotnych (Informacja
1–3/2005, str. 21). 

Wiceprezes Rady Ministrów – Minister Gospodarki
i Pracy (28.01.2005 r.) poinformowa∏, ˝e koƒczà si´ obecnie
konsultacje mi´dzyresortowe i z partnerami spo∏ecznymi
nad projektem zmiany ustawy o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy, przewidujàcym dodanie zapisu po-
stulowanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Minister Gospodarki i Pracy (27.04.2005 r.) poinformo-
wa∏, ˝e projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy zosta∏ skierowany w dniu
12.04.2005 r. do Komisji Polityki Spo∏ecznej i Rodziny Sej-
mu RP (druk sejmowy nr 3881). 

6. RPO-421808-III/02 z dnia 8 lutego 2005 r. – w sprawie
Êwiadczeƒ dla inwalidów wojennych powracajàcych z Polski po d∏u-
gim okresie przebywania za granicà (Informacja 1–3/2005, str. 39). 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Polityki Spo∏ecznej
(4.04.2005 r.) poinformowa∏, ˝e obowiàzujàce przepisy doty-
czàce opieki paƒstwa nad weteranami powracajàcymi z za-
granicy sà adekwatne do skali tego zjawiska. Osobom po-
wracajàcym z by∏ych azjatyckich republik ZSRR przys∏uguje
pomoc przewidziana w ustawie o repatriacji. Repatrianci
otrzymujà tak˝e, w zwiàzku z utratà przez nich Êwiadczeƒ
emerytalnych poprzedniego kraju zamieszkania, najni˝szà
emerytur´. JeÊli osoba powracajàca z zagranicy spe∏nia wa-
runki do otrzymania renty inwalidy wojennego, mo˝e otrzy-
mywaç Êwiadczenia przewidziane w ustawie o zaopatrzeniu
inwalidów wojennych. W wyjàtkowych sytuacjach np. oso-
bom szczególnie zas∏u˝onym, Prezes Rady Ministrów mo˝e
przyznaç rent´ lub emerytur´ na zasadach specjalnych.
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wach pokrewnych i rozporzàdzeniu Ministra Kultury w sprawie
op∏at uiszczanych przez posiadaczy urzàdzeƒ reprograficznych,
system poboru op∏at, a tak˝e jego wyk∏adnia przedstawiona
przez Ministra Kultury, sà prawid∏owe. Zobowiàzanie przedsi´-
biorcy reprograficznego do dok∏adnego wydzielenia z kopiowa-
nych materia∏ów utworów, wydaje si´ byç zadaniem prawie
niewykonalnym, a poza tym wymagajàcym du˝ych nak∏adów
finansowych, niezb´dnych do zgromadzenia odpowiedniej do-
kumentacji dla organizacji zbiorowego zarzàdzania, która po-
winna byç wyposa˝ona w prawo do przeprowadzenia kontroli
dokonanego wyodr´bnienia. W przyj´tym systemie, ani art. 20
prim ustawy ani rozporzàdzenie nie nak∏adajà obowiàzku
ewidencjonowania zwielokrotnianych utworów, co w praktyce
sprowadza∏oby si´ do zobowiàzania do wykonywania dodatko-
wej kopii ka˝dego kopiowanego materia∏u. Koszty prowadzenia
odpowiedniej ewidencji przez przedsi´biorc´ przerzucone zosta-
∏yby na osoby zlecajàce kserowanie w punkcie reprograficz-
nym. Z drugiej strony koszty dokonywania przez organizacj´
zbiorowego zarzàdzania weryfikacji prawid∏owoÊci deklarowa-
nych wp∏at obcià˝yç musia∏yby twórców i wydawców. 

3. RPO-488324-VII/04 z dnia 21 grudnia 2004 r. – w sprawie
post´powaƒ karnych przeciwko funkcjonariuszom S∏u˝by Wi´ziennej
o pobicie wi´êniów po buntach w jednostkach penitencjarnych
w 1989 r. (Informacja 10-12/2004, str. 63). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie SprawiedliwoÊci
(5.04.2005 r.) poinformowa∏, ˝e d∏ugotrwa∏oÊç post´powania
spowodowana by∏a nie tylko przyczynami niezale˝nymi od
sàdu lub wyjàtkowym brakiem zdyscyplinowania osób wzy-
wanych na rozprawy, lecz tak˝e brakiem w∏aÊciwego nadzo-
ru nad sprawnoÊcià post´powania. Rzecznik Praw Obywatel-
skich zosta∏ równie˝ poinformowany o decyzjach podj´tych
przez Ministra SprawiedliwoÊci wobec osób, które w sposób
ra˝àcy nie wywiàza∏y si´ z obowiàzków s∏u˝bowych. 

4. RPO-489360-I/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. – w sprawie za-
kresu informacji zbieranych w bazach danych na podstawie ustawy
o systemie informacji oÊwiatowej (Informacja 10-12/2004, str. 66).

Minister Edukacji Narodowej i Sportu (11.05.2005 r.)
w obszernej odpowiedzi poinformowa∏, ˝e Ministerstwo wnikli-
wie analizuje wszelkie wàtpliwoÊci, uwagi krytyczne i postula-
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tak˝e w razie Êmierci cz∏onka rodziny osoby ubezpieczonej,
albo osoby pobierajàcej emerytur´ lub rent´. Zasi∏ek po-
grzebowy przys∏uguje osobie, która pokry∏a koszty pogrze-
bu, mo˝e to byç równie˝ osoba obca dla zmar∏ego. 

9. RPO-488199-VI/04 z dnia 1 marca 2005 r. – w sprawie reali-
zacji postanowieƒ umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (In-
formacja 1–3/2005, str. 49). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (01.04.
2005 r.) poinformowa∏, ˝e nie ma potrzeby wprowadzania
do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
zmian polegajàcych na na∏o˝eniu na p∏atników obowiàzku
korekty sporzàdzonej informacji IFT 1/IFT-1R w wyniku
póêniejszego wydania decyzji przez organ podatkowy. P∏at-
nik mo˝e dokonaç korekty sporzàdzonych przez siebie de-
klaracji /informacji wy∏àcznie w przypadku, gdy sam nie-
prawid∏owo obliczy∏ podatek lub nie dope∏ni∏ w inny sposób
cià˝àcych na nim obowiàzków majàcych wp∏yw na pobranie
podatku w prawid∏owej wysokoÊci. Nie wydaje si´ te˝ uza-
sadnione rozszerzenie zakresu obowiàzków spoczywajàcych
na p∏atnikach poprzez zobowiàzanie ich do uwzgl´dniania
w sporzàdzanych przez nich deklaracjach /informacjach
zmian wynikajàcych z póêniejszych decyzji wydanych przez
organy podatkowe. 

10. RPO-472486-VI/04 z dnia 8 marca 2005 r. – w sprawie bez-
p∏atnego udzielania pomocy prawnej osobom ubogim (Informacja
1–3/2005, str. 52). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (11.04.
2005 r.) poinformowa∏, ˝e czynnoÊci nieodp∏atne zwiàzane
z prowadzonym przez podatnika przedsi´biorstwem (dotyczy
to równie˝ us∏ug prawniczych), nie podlegajà opodatkowa-
niu. Nie ma natomiast uzasadnienia dla tworzenia w usta-
wie generalnych wy∏àczeƒ w odniesieniu do nieodp∏atnych
us∏ug prawnych. Ca∏kowita rezygnacja z opodatkowania
us∏ug, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od
towarów i us∏ug, poza tym, ˝e pociàga∏aby za sobà ujemne
skutki bud˝etowe, mog∏aby prowadziç do nadu˝yç zwiàza-
nych z unikaniem p∏acenia podatku. 
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Kierownik Urz´du do Spraw Kombatantów mo˝e udzieliç
pomocy finansowej osobie powracajàcej z zagranicy, znajdu-
jàcej si´ w trudnej sytuacji materialnej. W razie nasilenia
si´ powrotów kombatantów do ojczyzny, wystarczy∏oby
zwi´kszyç dotacje do Paƒstwowego Funduszu Kombatan-
tów, z którego finansowana jest ta pomoc. Ponadto w odpo-
wiedzi podkreÊlono, i˝ blisko 100 tysi´cy polskich komba-
tantów posiada dochody ni˝sze ni˝ 1000 z∏ miesi´cznie.
Rozwa˝ajàc kwesti´ pomocy paƒstwa dla weteranów powra-
cajàcych z zagranicy nale˝y mieç na uwadze bardzo trudne
warunki ˝ycia cz´Êci Êrodowiska kombatanckiego. 

7. RPO-496574-IX/05 z dnia 17 lutego 2005 r. – w sprawie nie-
spójnoÊci regulacji ustawowej majàcej umo˝liwiç reagowanie na po-
tencjalne zagro˝enie atakami terrorystycznymi z powietrza (Informa-
cja 1–3/2005, str. 40). 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury (6.04.
2005 r.) poinformowa∏, ˝e podziela poglàd o koniecznoÊci ure-
gulowania niespójnoÊci przepisów dotyczàcych reagowania na
potencjalne zagro˝enia atakami terrorystycznymi z powietrza.
Minister Infrastruktury wystàpi z wnioskiem o powo∏anie ze-
spo∏u mi´dzyresortowego, którego zadaniem b´dzie wypraco-
wanie uregulowaƒ systemowych, w formie jednego spójnego
aktu prawnego umo˝liwiajàcego stworzenie systemu reagowa-
nia na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. 

8. RPO-497136-III/05 z dnia 22 lutego 2005 r. – w sprawie
osób uprawnionych do zasi∏ku pogrzebowego w razie Êmierci osoby
pobierajàcej rent´ socjalnà (Informacja 1–3/2005, str. 46). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Polityki Spo∏ecz-
nej (22.04.2005 r.) poinformowa∏, ˝e prawo do zasi∏ku po-
grzebowego zwiàzane jest z ubezpieczeniem spo∏ecznym,
a osoby pobierajàce rent´ socjalnà nigdy nie by∏y obj´te tym
ubezpieczeniem. Zasi∏ek pogrzebowy przys∏uguje w razie
Êmieci osoby ubezpieczonej, po ustaniu ubezpieczenia, je˝e-
li Êmierç nastàpi∏a w okresie pobierania zasi∏ku chorobowe-
go, Êwiadczenia rehabilitacyjnego lub zasi∏ku macierzyƒ-
skiego, w razie Êmieci osoby pobierajàcej emerytur´ lub
rent´, bàdê osoby, która w dniu Êmierci nie mia∏a ustalone-
go prawa do emerytury lub renty, lecz spe∏nia∏a warunki do
jej uzyskania i pobierania. Zasi∏ek pogrzebowy przys∏uguje
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regionach kraju wyst´puje deficyt oferty ambulatoryjnej i ho-
stelowej dla osób uzale˝nionych. Projekt ustawy nak∏ada na
jednostki samorzàdu terytorialnego obowiàzek zapewnienia
dost´pu do odpowiednich Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej dla tej
grupy osób. Minister Zdrowia podziela poglàd Rzecznika o po-
trzebie zorganizowania kilku oÊrodków zamkni´tych przezna-
czonych dla terapii ma∏oletnich, bez ró˝nicowania ze wzgl´du
na Êrodek uzale˝niajàcy, oraz o potrzebie wprowadzenia regu-
lacji uzupe∏niajàcych przepisy ustawy o zak∏adach opieki zdro-
wotnej w zakresie praw osób leczàcych si´ z uzale˝nienia,
uwzgl´dniajàcych specyfik´ procesu ich leczenia i terapii. 

14. RPO-498998-VI/05 z dnia 14 marca 2005 r. – w sprawie
niejasnoÊci przepisów dotyczàcych opodatkowania przychodów z ty-
tu∏u czynnoÊci zleconych (Informacja 1–3/2005, str. 54). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (12.04.
2005 r.) poinformowa∏, ˝e zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt
3 ustawy o podatku od towarów i us∏ug, za wykonywanà sa-
modzielnie dzia∏alnoÊç gospodarczà nie uznaje si´ czynnoÊci
z tytu∏u których przychody zosta∏y wymienione w art. 13 pkt
2-8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, je˝e-
li z tytu∏u wykonania tych czynnoÊci osoby te sà zwiàzane ze
zlecajàcym wykonanie czynnoÊci wi´zami prawnymi tworzà-
cymi stosunek prawny mi´dzy zlecajàcym wykonanie czyn-
noÊci i wykonujàcym zlecane czynnoÊci, co do warunków
wykonywania tych czynnoÊci, wynagrodzenia i odpowiedzial-
noÊci zlecajàcego wykonanie tych czynnoÊci. W przypadku
osób fizycznych, które osiàgajà przychody z naukowej dzia-
∏alnoÊci wykonywanej osobiÊcie (np. publikacji), okreÊlenie
mo˝liwoÊci zastosowania przepisu art. 15 ust. 3 pkt 3 wy-
maga dok∏adnego okreÊlenia przedmiotu czynnoÊci oraz czy
do czynnoÊci tych majà zastosowanie przepisy art. 13 ust.
2–8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Po-
nadto zleceniobiorca, który nie podlega uregulowaniom okre-
Êlonym w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów
i us∏ug, staje si´ co do zasady (je˝eli spe∏nia kryteria okre-
Êlone w art. 15) podatnikiem podatku od towarów i us∏ug,
zobowiàzanym do rozliczenia podatku na zasadach ogól-
nych. W Parlamencie prowadzone sà obecnie prace nad no-
welizacjà ustawy o podatku od towarów i us∏ug, które obej-
mujà równie˝ kwestie dotyczàce art. 15 ust. 3. OdnoÊnie
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11. RPO-470617-IV/04 z dnia 8 marca 2005 r. – w sprawie wy-
∏àczenia aktualizacji op∏aty rocznej z tytu∏u u˝ytkowania wieczystego
nieruchomoÊci rolnej (Informacja 1–3/2005, str. 52).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
(10.05.2005 r.) poinformowa∏, ˝e Ministerstwo dokona ana-
lizy art. 77 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomoÊciami.
Je˝eli jego stosowanie b´dzie wp∏ywa∏o niekorzystnie na sy-
tuacj´ u˝ytkowników wieczystych nieruchomoÊci wykorzy-
stywanych na inne cele ni˝ mieszkaniowe, Ministerstwo wy-
stàpi z propozycjà zmiany tego przepisu przy kolejnej
nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomoÊciami. 

12. RPO-462846-VI/04 z dnia 9 marca 2005 r. – w sprawie
op∏at lotniczych (Informacja 1–3/2005, str. 52). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
(17.05.2005 r.) poinformowa∏, ˝e przepis upowa˝niajàcy do
wydania rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
op∏aty lotniczej, zawarty w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo
lotnicze zawiera wytyczne, o których mowa w art. 92
ust. 1 Konstytucji RP, wobec czego zarzut o niekonstytucyj-
noÊci wydaje si´ nietrafny. W projekcie nowelizacji tego roz-
porzàdzenia nie zmieniono brzmienia § 7 dotyczàcego wyso-
koÊci ulg w op∏atach lotniczych pobieranych za egzaminy
dla m∏odzie˝y w wysokoÊci 50% i 25% op∏aty za danà czyn-
noÊç. Nowelizacja przewiduje natomiast zmiany polegajàce
m.in. na obni˝eniu wysokoÊci stawek op∏aty lotniczej za
konkretne egzaminy.

13. RPO-466316-XI/04 z dnia 9 marca 2005 r. – w sprawie sta-
nu przestrzegania praw osób ma∏oletnich uzale˝nionych od Êrodków
psychotropowych, przebywajàcych w oÊrodkach terapeutycznych (In-
formacja 1–3/2005, str. 53). 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (25.04. 2005 r.)
poinformowa∏, ˝e wi´kszoÊç postulatów Rzecznika zostanie
spe∏niona w wyniku wejÊcia w ˝ycie nowej ustawy o przeciw-
dzia∏aniu narkomanii. Ujednolicenia wymagajà regulaminy
wewn´trzne oÊrodków terapii uzale˝nieƒ. Krajowe Biuro ds.
Przeciwdzia∏ania Narkomanii przygotowa∏o projekt rekomen-
dacji do regulaminu porzàdkowego zak∏adów prowadzàcych
terapi´ osób uzale˝nionych od narkotyków. Nadal w wielu
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kucji wy∏àczone sà nale˝noÊci ustalane w drodze decyzji ad-
ministracyjnych lub wierzytelnoÊci wynikajàce z umów cy-
wilnoprawnych z tytu∏u p∏atnoÊci realizowanych przez
Agencj´ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze Êrod-
ków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
oraz Êrodków krajowych przeznaczonych na wspó∏finanso-
wanie. Przepisy tej ustawy nie ograniczajà jednak mo˝liwo-
Êci prowadzenia egzekucji komorniczej z rachunków banko-
wych producentów rolnych. 

17. RPO-470470-X/04 z dnia 15 marca 2005 r. – w sprawie
skutków zmiany organizacji ruchu na „Zakopiance” (Informacja
1–3/2005, str. 57). 

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
(10.05.2005 r.) poinformowa∏, ˝e w zwiàzku z ciàg∏ym wzro-
stem nat´˝enia ruchu i zwi´kszajàcym si´ zagro˝eniem bez-
pieczeƒstwa na drodze krajowej nr 7, Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad podj´∏a dzia∏ania majàce na ce-
lu popraw´ bezpieczeƒstwa wszystkich uczestników ruchu
drogowego. Zmiany te by∏y omawiane na licznych spotka-
niach z przedstawicielami w∏adz samorzàdowych, mieszkaƒ-
ców oraz Policji. Oddzia∏ GDDKiA w Krakowie nie przewidu-
je zmian w stosunku do zatwierdzonej organizacji ruchu na
odcinku drogi krajowej nr 7 w rejonie G∏ogoczowa, gdy˝ jest
to konieczne dla poprawy bezpieczeƒstwa ruchu drogowego
dla korzystajàcych z tej drogi wszystkich uczestników ru-
chu drogowego, jak równie˝ mieszkaƒców tego rejonu. 

18. RPO-497444-I/05 z dnia 15 marca 2005 r. – w sprawie sty-
pendiów przyznawanych studentom SGH za wyniki w nauce (Infor-
macja 1–3/2005, str. 58). 

Rektor Szko∏y G∏ównej Handlowej (14.04.2005 r.) poin-
formowa∏, ˝e podpisujàc podwa˝ane zarzàdzenie zdawa∏ so-
bie spraw´ z istoty formalnoprawnych zarzutów. Swojà de-
cyzj´ podjà∏ w przeÊwiadczeniu, ˝e dokonana w maju
2004 r. nowelizacja przepisów ustawy o szkolnictwie wy˝-
szym w zakresie przyznawania stypendiów stanowi nadmiar
ingerencji w∏adzy publicznej. 

19. RPO-450839-III/03 z dnia 15 marca 2005 r. – w sprawie
sytuacji prawnej osób, które utraci∏y prawo do wczeÊniejszej emery-
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rozbie˝noÊci w interpretacjach organów podatkowych zosta-
nà podj´te dzia∏ania zmierzajàce do ich wyeliminowania. 

15. RPO-475245-V/04 z dnia 14 marca 2005 r. – w sprawie lo-
kali mieszkalnych b´dàcych w dyspozycji Wojskowej Agencji Miesz-
kaniowej, zamieszkiwanych przez osoby nie b´dàce ˝o∏nierzami za-
wodowymi (Informacja 1–3/2005, str. 55).

Minister Obrony Narodowej (18.05.2005 r.) poinformo-
wa∏, ˝e w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej we-
d∏ug stanu na dzieƒ 31.12.2004 r. pozostawa∏o 77 665 lo-
kali mieszkalnych, z których 24 988 zajmowa∏y osoby nie
b´dàce ˝o∏nierzami zawodowymi, mieszkajàce na podstawie
umowy najmu lub innego ni˝ decyzja administracyjna tytu-
∏u prawnego. Na wy∏àczne zakwaterowanie ˝o∏nierzy s∏u˝by
sta∏ej wydzielono 7043 lokale mieszkalne, z czego 435 loka-
li zajmowa∏y osoby, do których zastosowanie b´dà mieç
przepisy art. 20 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o zmianie
ustawy o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych RP. Problem opisa-
ny przez Rzecznika mo˝e dotyczyç zatem 435 osób, o ile
w terminie 2 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie tej ustawy Wojsko-
wa Agencja Mieszkaniowa nie zaproponuje im w zamian za
wczeÊniejsze opuszczenie lokalu mieszkalnego lokalu za-
miennego albo Êwiadczenia w wysokoÊci 40% wartoÊci ryn-
kowej zajmowanego lokalu. Majàc na wzgl´dzie, i˝ w wielu
garnizonach wyst´pujà wolne lokale mieszkalne, zasadnym
jest przyj´cie, ˝e przypadki przymusowego wykwaterowania
osób nie b´dàcych ˝o∏nierzami zawodowymi pe∏niàcymi za-
wodowà s∏u˝b´ wojskowà, b´dà sporadyczne. Istotnie nowe-
lizacja pozbawia osoby wykwaterowane ochrony gwaranto-
wanej w art. 1046 § 4 Kpc. Brak jest jednak podstaw do
przyj´cia, ˝e konsekwencje, przede wszystkim finansowe,
ma ponosiç Wojskowa Agencja Mieszkaniowa. Obowiàzek
zapewnienia lokalu socjalnego cià˝y bowiem na gminie. 

16. RPO-490261/04 z dnia 15 marca 2005 r. – w sprawie wy∏à-
czenia spod egzekucji dop∏at unijnych dla rolników (Informacja
1–3/2005, str. 57). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Roz-
woju Wsi (14.04.2005 r.) poinformowa∏, ˝e w uchwalonej
przez Sejm RP ustawie o zmianie ustawy o utworzeniu
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowa-
dzono w art. 11c nowy przepis, zgodnie z którym spod egze-
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21. RPO-500911-V/05 z dnia 23 marca 2005 r. – w sprawie ogra-
niczeƒ prawa do lokalu socjalnego (Informacja 1–3/2005, str. 60). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
(21.04.2005 r.) postuluje, aby nie rozstrzygaç obecnie kwestii
ewentualnego uchylenia przepisu art. 14 ust. 7 ustawy
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego, uzale˝niajàc decyzj´ w tej
sprawie od wyników obserwacji kszta∏towania si´ rzeczywistej
sytuacji tej grupy lokatorów i faktycznego potwierdzenia po-
trzeby takiego dzia∏ania. OdejÊcie od obowiàzku przyznania
przez sàd prawa do lokalu socjalnego wzgl´dem osób, które
utracà tytu∏ prawny do lokalu nabyty od 1.01.2005 r. ma na
celu tak˝e u∏atwienie wynajmowania mieszkaƒ przez osoby
wymienione w art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 21.06.2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego. Z dniem 5.02.2005 r. wszed∏
w ˝ycie przepis art. 1046 Kpc, zgodnie z którym, wykonujàc
obowiàzek opró˝nienia lokalu s∏u˝àcego zaspokojeniu potrzeb
mieszkaniowych d∏u˝nika na podstawie tytu∏u wykonawcze-
go, z którego nie wynika prawo d∏u˝nika do lokalu socjalnego
lub zamiennego, komornik wstrzyma si´ z dokonaniem czyn-
noÊci do czasu, gdy gmina wska˝e tymczasowe pomieszczenie
lub gdy d∏u˝nik znajdzie takie pomieszczenie. 

22. RPO-474523-IV/04 z dnia 25 marca 2005 r. – w sprawie
ksiàg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym (Infor-
macja 1–3/2005, str. 61). 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie SprawiedliwoÊci
(11.04.2005 r.) poinformowa∏, ˝e treÊç i forma odpisów z ksiàg
wieczystych, generowanych z systemu Nowa Ksi´ga Wieczy-
sta, jest zgodna z rozporzàdzeniem Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 20.08.2003 r. w sprawie zak∏adania i prowadzenia
ksiàg wieczystych w systemie informatycznym. Obecnie trwajà
prace nad poprawà formy graficznej odpisu. Prowadzone sà
równie˝ prace zmierzajàce do ograniczenia d∏ugoÊci odpisów
poprzez skrócenie opisów nazw pól. Trwajà tak˝e prace nad
przygotowaniem projektu zmiany wspomnianego rozporzàdze-
nia, w zakresie struktury ksi´gi wieczystej. Modyfikacje struk-
tury nie b´dà mia∏y charakteru zmian generalnych. Wi´ksze
zmiany by∏yby bardzo trudne do przeprowadzenia.
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tury z tytu∏u sprawowania opieki nad niepe∏nosprawnym dzieckiem
(Informacja 1–3/2005, str. 55).

Minister Gospodarki i Pracy (12.04.2005 r.) poinformo-
wa∏, ˝e weryfikacja przeprowadzona przez ZUS w latach
2002–2003 spowodowana by∏a licznymi przypadkami przy-
znawania uprawnieƒ do wczeÊniejszej emerytury z tytu∏u
opieki nad dzieckiem specjalnej troski w sytuacjach nie
znajdujàcych pe∏nego uzasadnienia medycznego. Rzàd przy-
jà∏ w dniu 15.03.2005 r. projekt zmiany ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Projekt ten zosta∏
ju˝ skierowany do Sejmu. W zwiàzku z powy˝szym sygnali-
zowany przez Rzecznika problem mo˝e byç przeanalizowany
i uregulowany podczas prac sejmowych nad projektem
zmiany ustawy lub podczas przygotowywania nast´pnej no-
welizacji. Jednak nawet w przypadku uchwalenia odpowied-
nich zmian w przepisach, nie obejmà one tych kilku tysi´cy
osób, które utraci∏y prawo do wczeÊniejszej emerytury z ty-
tu∏u opieki nad dzieckiem specjalnej troski podczas weryfi-
kacji przeprowadzonej w latach 2002–2003.

20. RPO-498933-IX/05 z dnia 17 marca 2005 r. – w sprawie
sygnalizowanych w artyku∏ach prasowych zaleg∏oÊci w wyp∏atach na-
le˝noÊci finansowych dla funkcjonariuszy celnych z tytu∏u przenie-
sienia do pe∏nienia s∏u˝by w innej miejscowoÊci (Informacja
1–3/2005, str. 58). 

Szef S∏u˝by Celnej (10.05.2005 r.) poinformowa∏, ˝e prze-
niesienie do pe∏nienia s∏u˝by w innej miejscowoÊci wià˝e si´
z wyp∏atà nale˝nych Êwiadczeƒ na podstawie ustawy o S∏u˝-
bie Celnej oraz rozporzàdzenia Ministra Finansów w sprawie
Êwiadczeƒ zwiàzanych z przeniesieniem funkcjonariusza cel-
nego do pe∏nienia s∏u˝by w innej miejscowoÊci. Na skutek
trudnoÊci interpretacyjnych w trakcie stosowania rozporzà-
dzenia, w dniu 15.03.2005 r. Minister Finansów podpisa∏ jego
nowelizacj´, która precyzuje m.in. zapisy dotyczàce kwestii
przyznawania lokali mieszkalnych, równowa˝ników za brak
lokalu oraz dodatków za roz∏àk´. Âwiadczenia nale˝ne z tytu∏u
przeniesienia sà Êwiadczeniami obligatoryjnymi, przys∏ugujà-
cymi, po spe∏nieniu odpowiednich warunków, wszystkim
funkcjonariuszom. Pomimo ograniczeƒ finansowych, izby cel-
ne bezzw∏ocznie otrzymujà z Ministerstwa Finansów Êrodki na
pokrycie wydatków poniesionych z tytu∏u alokacji kadr. 
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1 ustawy o kulturze fizycznej. Od lat Minister Edukacji Na-
rodowej i Sportu stoi na stanowisku, ˝e nie nale˝y nowelizo-
waç tego przepisu. Jego nowelizacja prowadzi∏aby bowiem
do znacznego wzrostu liczby roszczeƒ wobec paƒstwa.
Reprezentanci Polski, którzy uczestniczyli w zawodach
„Przyjaêƒ 84”, a znaleêli si´ w niedostatku, jako zas∏u˝eni
sportowcy mogà wystàpiç do Prezesa Rady Ministrów
o przyznanie im renty na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych. 

26. RPO-498090-IX/05 z dnia 29 marca 2005 r. – w sprawie
rozk∏adu czasu s∏u˝by funkcjonariuszy S∏u˝by Wi´ziennej (Informa-
cja 1–3/2005, str. 62).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie SprawiedliwoÊci
(27.04.2005 r.) poinformowa∏, ˝e w Ministerstwie prowadzone
sà prace legislacyjne nad projektem rozporzàdzenia Ministra
SprawiedliwoÊci w sprawie rozk∏adu czasu s∏u˝by funkcjona-
riuszy S∏u˝by Wi´ziennej. Projekt rozporzàdzenia znajduje si´
na koƒcowym etapie procesu legislacyjnego. Rzàdowe Cen-
trum Legislacji zakwestionowa∏o przepis § 9 stanowiàcy, i˝
funkcjonariuszowi nie udziela si´ czasu wolnego za pe∏nienie
s∏u˝by w czasie wzmocnienia systemu lub sposobu ochrony
jednostek organizacyjnych S∏u˝by Wi´ziennej oraz dzia∏aƒ
zwiàzanych z zapobieganiem lub likwidacjà skutków kl´sk
˝ywio∏owych. Rzàdowe Centrum Legislacji uwa˝a, i˝ treÊç
upowa˝nienia ustawowego zawartego w art. 32 ust. 2 ustawy
o S∏u˝bie Wi´ziennej nie pozwala na okreÊlenie w akcie wyko-
nawczym przypadków, w jakich nie przys∏uguje czas wolny
za pe∏nienie s∏u˝by. Z zastrze˝eniem tym nie zgadza si´ Dy-
rektor Generalny S∏u˝by Wi´ziennej. Wobec powy˝szego treÊç
projektowanego § 9 b´dzie przedmiotem dalszych uzgodnieƒ. 

27. RPO-498764-IX/05 z dnia 30 marca 2005 r. – w sprawie bra-
ku prawnej mo˝liwoÊci repatriacji Polaków mieszkajàcych w europej-
skiej cz´Êci by∏ego ZSRR oraz trudnoÊci w nabyciu obywatelstwa pol-
skiego w drodze uznania za repatrianta (Informacja 1–3/2005, str. 64). 

Przewodniczàcy Komisji Administracji i Spraw We-
wn´trznych Sejmu RP (20.06.2005 r.) poinformowa∏, ˝e
w planie pracy Komisji Administracji i Spraw Wewn´trznych
Sejmu RP na najbli˝szy okres nie przewidziano podj´cia ini-
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23. RPO-486415-III/04 z dnia 29 marca 2005 r. – w sprawie
sposobu ustalania przez organy rentowe kapita∏u poczàtkowego (In-
formacja 1–3/2005, str. 61).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Polityki Spo∏ecznej
(11.04.2005 r.) w piÊmie skierowanym w tej sprawie do Preze-
sa ZUS stwierdzi∏a, i˝ dotychczasowa interpretacja art. 174
ustawy o emeryturach i rentach z FUS, okreÊlajàcego zasady
obliczania kapita∏u poczàtkowego, jest b∏´dna. Nie ma zatem
˝adnego uzasadnienia do odmowy ustalenia kapita∏u poczàt-
kowego dla osoby, która wskaza∏a podstaw´ wymiaru kapita∏u
poczàtkowego i udowodni∏a co najmniej 1 pe∏ny miesiàc okre-
su sk∏adkowego. JeÊli sta˝ ubezpieczeniowy tej osoby jest
krótszy ni˝ 6 miesi´cy i 1 dzieƒ, wówczas w wysokoÊci kapita-
∏u poczàtkowego nie b´dzie uwzgl´dniona cz´Êç socjalna. 

24. RPO-480974-VII/04 z dnia 29 marca 2005 r. – w sprawie
post´powania z korespondencjà tymczasowo aresztowanych (Infor-
macja 1–3/2005, str. 63).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie SprawiedliwoÊci
(11.04.2005 r.) poinformowa∏, i˝ zaleci∏ bezwzgl´dne prze-
strzeganie zakazu cenzury korespondencji skazanych i tym-
czasowo aresztowanych z organami, o których mowa w art.
8 § 3, art. 102 pkt 11 i art. 103 § 1 Kkw, co dotyczy wszyst-
kich sàdów powszechnych i wojskowych (z wyjàtkiem Izby
Wojskowej Sàdu Najwy˝szego), powszechnych i wojskowych
jednostek organizacyjnych prokuratury oraz jednostek pod-
leg∏ych Centralnemu Zarzàdowi S∏u˝by Wi´ziennej. Komisja
Kodyfikacyjna Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwo-
Êci wyrazi∏a opini´, ˝e nowelizacja przepisów Kodeksu kar-
nego wykonawczego w zakresie post´powania z korespon-
dencjà skazanych i tymczasowo aresztowanych, jakkolwiek
celowa, nie wymaga pilnej inicjatywy legislacyjnej i powinna
byç przeprowadzona w ramach jednej ustawy nowelizujàcej
ten Kodeks. 

25. RPO-482075-I/04 z dnia 29 marca 2005 r. – w sprawie
Êwiadczeƒ pieni´˝nych dla sportowców (Informacja 1–3/2005, str. 63). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodo-
wej i Sportu (22.04.2005 r.) poinformowa∏, ˝e medaliÊci za-
wodów „Przyjaêƒ 84” otrzymali gratyfikacje z bud˝etu paƒ-
stwa, bezpoÊrednio po tych zawodach. Nie ma jednak
˝adnych mo˝liwoÊci zastosowania wobec nich art. 28a ust.
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cjatywy ustawodawczej Komisji w sprawie zmiany ustawy
z dnia 9.11.2000 r. o repatriacji.

28. RPO-500157-V/05 z dnia 31 marca 2005 r. – w sprawie
uprawnieƒ banków w zakresie egzekucji niesp∏aconych kredytów
mieszkaniowych (Informacja 1–3/2005, str. 64). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (29.04.
2005 r.) w obszernej odpowiedzi poinformowa∏, i˝ brak jest
uzasadnienia dla sugerowanej zmiany art. 5 ust. 5 ustawy
o obj´ciu por´czeniami Skarbu Paƒstwa sp∏aty niektórych
kredytów mieszkaniowych oraz art. 6 ust. 2a ustawy o po-
mocy paƒstwa w sp∏acie niektórych kredytów mieszkanio-
wych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji
bankom wyp∏aconych premii gwarancyjnych. 



X. WYBÓR SPRAW INDYWIDUALNYCH

RPO-461610-II/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wp∏yn´∏a skarga Pana Ryszarda

˚. ˝alàcego si´ na bezpodstawne pobranie od niego odcisków linii pa-
pilarnych oraz wykonanie zdj´cia sygnalitycznego przez funkcjona-
riuszy Policji w zwiàzku z prowadzonym przeciw niemu post´powa-
niem o czyn z art. 212 § 1 Kk (obj´ty Êciganiem z urz´du) przez
Prokuratur´ Rejonowà w T.

Pan Ryszard ˚. z∏o˝y∏ za˝alenie na czynnoÊci Policji do Prokurato-
ra Rejonowego w T.

Postanowieniem z dnia 28 czerwca 2004 r. za˝alenie to nie zosta∏o
uwzgl´dnione. W uzasadnieniu tego postanowienia prokurator wska-
za∏, i˝ czynnoÊci pobrania odcisków Êladów linii papilarnych i wyko-
nanie zdj´ç sygnalitycznych stanowià rutynowe dzia∏anie Policji wy-
konywane wobec ka˝dej osoby, której przedstawiono zarzuty.

Na postanowienie to Pan Ryszard ˚. z∏o˝y∏ za˝alenie do Prokuratu-
ry Okr´gowej w G.

W odpowiedzi, pismem z dnia 27 lipca 2004 r. zosta∏ powiadomio-
ny, ˝e za˝alenie powy˝sze, w zwiàzku z treÊcià art. 426 Kpk, by∏o
niedopuszczalne. W piÊmie tym zosta∏ jednoczeÊnie poinformowany,
i˝ stosownie do treÊci art. 74 § 2 i 3 Kpk mia∏ obowiàzek poddania
si´ daktyloskopowaniu i wykonaniu zdj´cia sygnalitycznego; jedno-
czeÊnie za prawid∏owe uznane zosta∏o postanowienie Prokuratora Re-
jonowego w T. z dnia 28 czerwca 2004 r.

W sprawie powy˝szej skierowane zosta∏o wystàpienie do Prokura-
tury Apelacyjnej w G. Przedstawiono w nim nast´pujàcy wywód.

Pobranie odcisków linii papilarnych i wykonanie zdj´cia sygnali-
tycznego zosta∏o dokonane przez Policj´ nie w oparciu o art. 74 Ko-
deksu post´powania karnego, który dotyczy zbierania dowodów na
potrzeby prowadzonego post´powania, lecz na podstawie art. 20 ust.
2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity w Dz.U.
z 2002 r. Nr 7, poz. 58 ze zm.).

Przepis art. 20 ust. 2 ustawy o Policji zezwala na pobieranie, prze-
twarzanie i wykorzystywanie w celach wykrywczych i identyfikacyjnych
informacji, w tym odcisków linii papilarnych i zdj´ç osób podejrzanych
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post´powania prowadzonego przez Prokuratur´ Rejonowà w G. oraz
sposób zakoƒczenia przedmiotowego post´powania.

Sprawa dotyczy∏a b∏´du w sztuce lekarskiej pope∏nionego przez
personel Szpitala Psychiatrycznego w T. podczas leczenia w okresie
od paêdziernika 2001 r. do grudnia 2001 r. Mariusza R., tj. o czyn
z art. 162 § 1 Kk oraz nieumyÊlnego nara˝enia w dniu 28 grudnia
2001 r. w T. pacjenta Mariusza R. na bezpoÊrednie niebezpieczeƒ-
stwo utraty ˝ycia, przez personel Szpitala Psychiatrycznego w T., tj.
o czyn z art. 160 § 3 Kk.

Prokurator Rejonowy w G. po przeprowadzeniu post´powania przy-
gotowawczego w tej sprawie, postanowieniem z dnia 4 sierpnia 2003 r.
umorzy∏ przedmiotowe post´powanie wobec braku ustawowych zna-
mion czynu zabronionego, a powy˝sza decyzja zosta∏a utrzymana
w mocy postanowieniem Sàdu Rejonowego w G. dnia 27 maja 2004 r.

Wystàpienie do Prokuratora Apelacyjnego w K. (poprzedzone doko-
nanà w Zespole analizà akt przedmiotowego post´powania) wskazu-
jàce na przedwczesne zakoƒczenie powy˝szej sprawy, bez wyjaÊnie-
nia wszystkich istotnych kwestii, spowodowa∏o wydanie polecenia jej
uzupe∏nienia w trybie art. 327 § 3 Kpk.

RPO-475311-II/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ Pan Zdzis∏aw S.,

kwestionujàc zasadnoÊç prawomocnego postanowienia Prokuratury
Rejonowej w S. z dnia 22 stycznia 2004 r. o umorzeniu post´powa-
nia przygotowawczego w sprawie dotyczàcej spowodowania u niego
w lipcu 2001 r. uszczerbku na zdrowiu, w wyniku przeprowadzonego
zabiegu chirurgicznego w Szpitalu Powiatowym w S., tj. o czyn z art.
156 § 2 Kk. Powy˝sze post´powanie umorzono, uznajàc, i˝ zdarzenie
to nie zawiera znamion czynu zabronionego.

U wymienionego przeprowadzono zabieg operacyjny usuni´cia ˝y-
laków nóg, pomimo up∏ywu czasu dr´twienie stopy i dolegliwoÊci bó-
lowe nie ust´powa∏y.

Podejmujàc si´ zbadania zasadnoÊci zastrze˝eƒ zainteresowanego,
Rzecznik zwróci∏ si´ do wspomnianego Prokuratora Rejonowego z proÊ-
bà o nades∏anie akt przedmiotowego post´powania przygotowawczego.

Analiza zgromadzonego w sprawie materia∏u dowodowego spowo-
dowa∏a, ˝e akta zosta∏y przez Rzecznika wraz z wystàpieniem, prze-
s∏ane Prokuratorowi Apelacyjnemu w Sz., w celu ich zbadania w try-
bie nadzoru s∏u˝bowego pod kàtem zasadnoÊci decyzji procesowej,
która zosta∏a podtrzymana w mocy postanowieniem z dnia 5 marca
2004 r. Sàdu Rejonowego w S.
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o pope∏nienie przest´pstw Êciganych z oskar˝enia publicznego. W tym
stanie rzeczy pobranie od Pana Ryszarda ˚., podejrzanego o pope∏nie-
nie przest´pstwa Êciganego z oskar˝enia prywatnego, odcisków linii
papilarnych i zrobienie mu zdj´cia w dniu 14 maja 2004 r. nale˝y
uznaç za pozbawione podstawy prawnej.

Oceny powy˝szej nie zmienia fakt obj´cia Êciganiem z urz´du czy-
nu zarzucanego Panu Ryszardowi ˚. Wydaje si´ bowiem, i˝ z punktu
widzenia powo∏anego art. 20 ust. 2 ustawy o Policji wszcz´cie i pro-
wadzenie z urz´du post´powania przygotowawczego o czyn Êcigany
z oskar˝enia prywatnego, nie ma znaczenia. Za takim rozumieniem
uprawnieƒ Policji zawartych w tym przepisie przemawiajà nast´pujà-
ce okolicznoÊci.

Po pierwsze: uprawnienia te umo˝liwiajà Policji g∏´bokà ingerencj´
w konstytucyjnie chronionà sfer´ autonomii informacyjnej jednostki
– nie mogà zatem byç rozszerzane ponad gramatyczne rozumienie
przepisu art. 20 ust. 2 ustawy o Policji.

Po drugie: obj´cie przez prokuratora Êciganiem z urz´du czynu
prywatnoskargowego nie wyklucza póêniejszego odstàpienia od takie-
go Êcigania, o ile w toku post´powania oka˝e si´, i˝ nie zachodzà ju˝
przes∏anki z art. 60 § 1 Kpk.

Ponadto, w instrukcji Komendanta G∏ównego Policji o szczegó∏owych
zasadach prowadzenia zbiorów daktyloskopijnych i zdj´ç sygnalitycz-
nych oraz wzorach dokumentów w tych sprawach, stanowiàcej za∏àcz-
nik do zarzàdzenia nr 6 Komendanta G∏ównego Policji z dnia 16 maja
2002 r. w sprawie uzyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania
przez Policj´ informacji oraz sposobów zak∏adania i prowadzenia zbio-
rów tych informacji (Dz. Urz. KGP Nr 8, poz. 44 ze zm.), w § 2 ust.
2 spoÊród przest´pstw, których sprawców mo˝na zwolniç od obowiàz-
ku pobrania odcisków linii papilarnych oraz wykonania zdj´cia nie wy-
mienia si´ w ogóle czynów Êciganych z oskar˝enia prywatnego. Mo˝na
z tego wyciàgnàç wniosek, i˝ prawodawca uzna∏, ˝e obowiàzek taki
w stosunku do sprawców czynów prywatnoskargowych jest wy∏àczony
na podstawie zapisu ustawowego art. 20 ust. 2 ustawy o Policji.

Prokurator Apelacyjny w G., podzielajàc powy˝sze poglàdy zwróci∏
si´ do Prokuratora Okr´gowego w G. o podj´cie dzia∏aƒ zmierzajà-
cych do usuni´cia ze zbiorów policyjnych odcisków linii papilarnych
i zdj´ç sygnalitycznych Pana Ryszarda ˚.

RPO-480777-II/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏a si´ Pani Jadwiga R.,

˝alàc si´ na nieprawid∏owoÊci jakie – jej zdaniem – zaistnia∏y w toku
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inicjatywy dowodowej oraz niepe∏noÊç i niejasnoÊç opinii sporzàdzo-
nej przez bieg∏ego lekarza medycyny sàdowej – patomorfologa.

Naczelnik Wydzia∏u Nadzoru nad Post´powaniem Przygotowaw-
czym Prokuratury Apelacyjnej w W. poinformowa∏, i˝ uwagi i spo-
strze˝enia zawarte w wystàpieniu zosta∏y podzielone, w zwiàzku
z czym wydane zosta∏o polecenie wykonania dodatkowych czynnoÊci
procesowych w trybie art. 327 § 3 Kpk, a nast´pnie – w zale˝noÊci
od poczynionych ustaleƒ – podj´cia decyzji o ewentualnym podj´ciu
na nowo umorzonego Êledztwa.

RPO-461723-II/04
W zwiàzku ze skargà Pana Antoniego K., ˝alàcego si´ na nies∏usz-

ne – w jego mniemaniu – rozstrzygni´cie wydane w sprawie prowa-
dzonej z jego doniesienia w Prokuraturze Rejonowej w W., dotyczàcej
tzw. systemu argentyƒskiego, Rzecznik przeprowadzi∏ analiz´ akt po-
st´powania.

Analiza ta da∏a podstawy do wystàpienia do Prokuratora Apelacyj-
nego w W., w którym podniesione zosta∏y uchybienia zaistnia∏e w po-
wy˝szym post´powaniu, w tym w szczególnoÊci nie doÊç wnikliwe
przeprowadzenie dochodzenia. W wystàpieniu tym podniesiono tak˝e
potrzeb´ dokonywania prawnokarnej analizy dzia∏alnoÊci firm oferu-
jàcych „kredyty” w systemie argentyƒskim na szerszym pod∏o˝u, np.
poprzez ∏àczenie do wspólnego prowadzenia spraw dotyczàcych tych
samych konsorcjów.

Na wystàpienie powy˝sze Rzecznik otrzyma∏ odpowiedê z Prokura-
tury Okr´gowej w W., w której nie podzielono zastrze˝eƒ zawartych
w wystàpieniu.

W zwiàzku z powy˝szym, Rzecznik skierowa∏ ponowne wystàpienie,
tym razem do Prokuratury Krajowej. Zast´pca Dyrektora Biura Post´-
powania Przygotowawczego poinformowa∏, i˝ – akceptujàc uwagi i za-
strze˝enia zawarte w wystàpieniu – zleci∏ podj´cie prawomocnie umo-
rzonego dochodzenia i przeprowadzenie dodatkowych czynnoÊci,
których wyniki pozwolà na dokonanie prawid∏owej oceny prawnokarnej
zdarzenia, b´dàcego przedmiotem post´powania i podj´cie uzasadnio-
nej, opartej na pe∏nym materiale dowodowym, decyzji merytorycznej.

RPO-446137-II/03
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏a si´ w dniu 11 lipca

2003 r. Pani Hanna Ch., wnoszàc o podj´cie stosownych czynnoÊci
przewidzianych prawem, kwestionujàc w swoim wniosku sposób pro-
wadzenia przez Prokuratur´ Rejonowà w W. post´powania w sprawie
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W ocenie Rzecznika postanowienie o umorzeniu przedmiotowego
Êledztwa zosta∏o wydane przedwczeÊnie, bowiem Prokurator w opi-
sywanej sprawie nie wykorzysta∏ dost´pnych i mo˝liwych do prze-
prowadzenia Êrodków dowodowych. W efekcie nie zrealizowano
ustawowego celu post´powania przygotowawczego o jakim mowa
w art. 297 Kpk.

Przede wszystkim wskazano, ˝e nie zrealizowano inicjatywy dowo-
dowej w zakresie zgromadzenia kompletnej dokumentacji lekarskiej
z leczenia wymienionego, co z przyczyn niezale˝nych od powo∏anego
w sprawie bieg∏ego uniemo˝liwia∏o wydanie pe∏nej i kompleksowej
opinii, a tym samym nie wykluczono ani nie potwierdzono zaistnie-
nia zawinionego b∏´du lekarskiego.

Ma∏o wnikliwie i dociekliwie przes∏uchano zarówno samego po-
krzywdzonego, jak i lekarzy opiekujàcych si´ nim, nie ustalajàc do-
k∏adnie okolicznoÊci istotnych dla sprawy, ponadto nienale˝ycie zwe-
ryfikowano uzyskanà opini´ bieg∏ego lekarza sàdowego, która nie
zawiera∏a precyzyjnych odpowiedzi na trafnie i poprawnie sformu∏o-
wane pytania zawarte w postanowieniu o dopuszczeniu dowodu
z opinii bieg∏ego.

Wed∏ug Rzecznika, dostrze˝one mankamenty post´powania unie-
mo˝liwia∏y prawid∏owà i kompleksowà ocen´ analizowanej sprawy
i w dniu 22 stycznia 2004 r. nie dawa∏y podstaw do umorzenia
Êledztwa.

W dniu 9 maja 2005 r. do wiadomoÊci Rzecznika wp∏yn´∏o pismo
z Prokuratury Apelacyjnej w Sz. informujàce, ˝e podzielajàc argu-
menty Rzecznika, zdecydowano przeprowadziç dodatkowe czynnoÊci
dowodowe, w trybie art. 327 § 3 Kpk, celem uzupe∏nienia zgroma-
dzonego dotychczas materia∏u dowodowego oraz ustalenia, czy po-
zwolà one na podj´cie na nowo umorzonego post´powania. W zakre-
sie tym wydano stosowne polecenia Prokuratorowi Okr´gowemu
w K., zobowiàzujàc go do poinformowania Rzecznika Praw Obywatel-
skich o wynikach dokonanych czynnoÊci i podj´tych decyzjach.

RPO-437856-II/03
W zwiàzku ze skargà Pani Danuty K., Rzecznik podda∏ analizie ak-

ta sprawy Prokuratury Rejonowej w S. dotyczàce nara˝enia jej syna
na bezpoÊrednie niebezpieczeƒstwo utraty ˝ycia. Post´powanie w po-
wy˝szej sprawie zosta∏o prawomocnie umorzone.

Po przeprowadzeniu analizy, Rzecznik skierowa∏ wystàpienie do
Prokuratora Apelacyjnego w W., w którym wskaza∏ na uchybienia za-
istnia∏e w post´powaniu, w tym przede wszystkim: niewyczerpanie
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Prokurator Rejonowy postanowieniem z dnia 27 czerwca 2003 r.
umorzy∏ post´powanie przygotowawcze w sprawie o uporczywe uchy-
lanie si´ przez Jana M. od cià˝àcego na nim obowiàzku alimentacyj-
nego na rzecz ma∏oletniej córki Ma∏gorzaty M., w okresie od paêdzier-
nika 2000 r. do stycznia 2003 r. w W., tj. o czyn z art. 209 § 1 Kk,
wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego. Orzeczenie
to zosta∏o utrzymane w mocy przez Sàd Rejonowy w W. postanowie-
niem z dnia 10 grudnia 2003 r.

Po dokonaniu analizy akt przedmiotowej sprawy, w ocenie Rzecz-
nika, post´powanie przygotowawcze zosta∏o zakoƒczone przedwcze-
Ênie, bez wyjaÊnienia wszystkich okolicznoÊci sprawy.

W obszernym wystàpieniu do Prokuratury Apelacyjnej, Rzecznik
wskaza∏ m.in., ˝e w sprawie tej nale˝a∏oby wyjaÊniç, jaki jest faktycz-
ny okres niealimentacji Jana M. oraz dokonaç sprawdzenia okolicz-
noÊci podawanych przez Panià Barbar´ M. (m.in. ˝e Jan M. nie tylko
nie p∏aci∏ alimentów, ale nie odwiedza∏ dziecka i niczego nigdy mu
nie podarowa∏ oraz ˝e ukrywa on faktyczne dochody).

Zdaniem Rzecznika, Prokurator w uzasadnieniu podj´tej decyzji po-
wo∏uje si´ na zeznania Jana M., które mogà budziç wàtpliwoÊci (doty-
czy to m.in. okresu pojawienia si´ problemów zdrowotnych wyklucza-
jàcych zdaniem Jana M. mo˝liwoÊç podj´cia pracy i treÊci zaÊwiadczeƒ
lekarskich, a tak˝e jego aktywnoÊci w poszukiwaniu pracy).

Wystàpienie do Prokuratora Apelacyjnego w W., spowodowa∏o
uznanie umorzenia za przedwczesne. Polecono wykonanie niezb´d-
nych czynnoÊci dowodowych, w celu sprawdzenia okolicznoÊci uza-
sadniajàcych wydanie postanowienia o podj´ciu na nowo prawomoc-
nie umorzonego post´powania (art. 327 § 3 Kpk).

W odpowiedzi na wystàpienie Rzecznika, po dokonaniu kontroli,
Prezes Sàdu Rejonowego w O. stwierdzi∏ uchybienia Komornika przy
Sàdzie Okr´gowym w O., polegajàce na wielomiesi´cznej bezczynnoÊci.

Prezes Sàdu Rejonowego zobowiàza∏ Komornika do nadzorowania
i dokonywania regularnych potràceƒ alimentów, nadto do podj´cia
czynnoÊci egzekucyjnych zwiàzanych z prowadzonà sprawà.

RPO-472187-II/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏y si´ Panie Ma∏gorzata

i Agnieszka Cz., ˝alàc si´ na nieprawid∏owoÊci jakie – ich zdaniem –
zaistnia∏y w toku post´powania przygotowawczego prowadzonego przez
Prokuratur´ Rejonowà w S. oraz sposób zakoƒczenia przedmiotowego
post´powania, w sprawie naruszenia w okresie od 16 maja 2001 r. do
17 lipca 2001 r. w S. praw pracowniczych przez w∏aÊciciela firmy
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doprowadzenia ma∏oletniego Adriana Ch. do poddania si´ czynno-
Êciom seksualnym, tj. o czyn z art. 200 § 1 Kk.

Decyzjà Prokuratury Rejonowej w dniu 25 czerwca 2003 r. Êledz-
two w wymienionej sprawie zosta∏o umorzone wobec niewykrycia
sprawców.

Pani Hanna Ch. (babcia pokrzywdzonego Adriana) zwróci∏a uwag´
na fakt, ˝e dziecko zosta∏o umieszczone w Domu Dziecka, choç ona
mog∏aby sprawowaç nad nim piecz´.

Analiza sprawy doprowadzi∏a do wniosku, ˝e ma∏oletni Adrian nie-
wàtpliwie zosta∏ skrzywdzony – raz przez kogoÊ, kto opiekujàc si´
nim, najprawdopodobniej rozmyÊlnie doprowadzi∏ do uszkodzenia je-
go cia∏a, drugi raz – przez urz´dników, którzy jeszcze pogorszyli jego
sytuacj´, umieszczajàc go w Domu Dziecka.

Niestety, Prokurator prowadzàcy spraw´ – jak wynika z analizy
materia∏u dowodowego zebranego w toku Êledztwa – nie wyczerpa∏
inicjatywy dowodowej, w tym zw∏aszcza nie okreÊli∏ dok∏adnie, kiedy
do uszkodzenia cia∏a Adriana mog∏o dojÊç, a zatem – kto móg∏ byç
sprawcà przest´pstwa i jaki mia∏ charakter czyn, którego ofiarà by∏o
dziecko (czy by∏a to forma prymitywnego oduczania ma∏oletniego od
moczenia si´, czy te˝ by∏o to molestowanie seksualne).

Rzecznik Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ do Prokuratury Apelacyj-
nej w W. na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r.
o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr
14, poz. 147) proszàc o zbadanie w trybie nadzoru s∏u˝bowego, akt
sprawy dot. Adriana Ch., w odniesieniu do kwestii podniesionych
w skardze Pani Hanny Ch., a tak˝e wobec wàtpliwoÊci, które wyka-
zane zosta∏y po analizie akt.

W odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich zosta∏ powiadomiony,
˝e jego stanowisko w tej sprawie zas∏uguje na ca∏kowità akceptacj´.
Dlatego te˝ polecono podj´cie przedmiotowego post´powania i jego
uzupe∏nienie poprzez wykonanie szeregu czynnoÊci procesowych,
zmierzajàcych do wszechstronnego wyjaÊnienia sprawy i wykrycia
sprawcy przest´pstwa.

JednoczeÊnie polecono rozszerzenie post´powania i jego kontynu-
owanie równie˝ w zakresie art. 207 Kk (zn´canie si´).

RPO-446981-II/03
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏a si´ Pani Barbara M.,

˝alàc si´ na nieprawid∏owoÊci zaistnia∏e podczas post´powania pro-
wadzonego przez Prokuratur´ Rejonowà w W.
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Autor artyku∏u krytycznie odniós∏ si´ do sposobu wykonywania
obowiàzków s∏u˝bowych przez dy˝urnego Komisariatu Policji w A.¸.,
który nie zareagowa∏ w∏aÊciwie na otrzymanà informacj´ telefonicznà
dot. awantury w jednym z mieszkaƒ i nie wys∏a∏ na miejsce zdarze-
nia patrolu interwencyjnego. Skutkiem awantury by∏a Êmierç w∏aÊci-
ciela mieszkania.

W wyniku podj´tych z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich
przedsi´wzi´ç, zwrócono si´ w sprawie z zapytaniem do Prokuratora
Rejonowego w Z., czy wszcz´te zosta∏o stosowne post´powanie w spra-
wie niedope∏nienia obowiàzków s∏u˝bowych przez dy˝urnego komisa-
riatu oraz do Komendanta Wojewódzkiego Policji w ¸. z proÊbà o zba-
danie okolicznoÊci sprawy.

Z otrzymanych informacji wynika, i˝ Prokurator Rejonowy w Z.
nie dopatrzy∏ si´ w zachowaniu funkcjonariusza policji znamion
czynu przest´pczego i odmówi∏ wszcz´cia Êledztwa w omawianej
sprawie.

Jednak˝e z uwagi na stwierdzone naruszenie dyscypliny i przepi-
sów s∏u˝bowych przez dy˝urnego jednostki, zosta∏o przeciwko niemu
wszcz´te post´powanie dyscyplinarne.

RPO-480205-II/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ Pan pose∏ Zbigniew

N., proszàc o zbadanie zasadnoÊci stosowania przez sàdy wobec po-
dejrzanych Êrodków zabezpieczajàcych w trybie art. 94 § 1 Kk w po-
staci umieszczania wy˝ej wymienionych osób w odpowiednich zak∏a-
dach psychiatrycznych.

Dokonujàc analizy licznych spraw, w których powy˝szy Êrodek by∏
stosowany, zbadana zosta∏a tak˝e sprawa Sàdu Rejonowego w G.W.
prowadzona przeciwko Piotrowi A., podejrzanemu o czyn z art. 190
§ 1 Kk.

Z analizy akt powy˝szej sprawy wynika, ˝e Sàd Rejonowy w G.W.
na wniosek Prokuratora Rejonowego w N. T. z dnia 30 wrzeÊnia
1999 r., z∏o˝ony w trybie art. 324 Kpk postanowieniem z dnia 12
stycznia 2000 r., umorzy∏ na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 Kpk prowa-
dzone przeciwko Piotrowi A., podejrzanemu o czyn z art. 190 § 1 Kk
post´powanie przygotowawcze, a na podstawie art. 94 § 1 Kk, zasto-
sowa∏ wobec niego Êrodek zabezpieczajàcy w postaci umieszczenia go
w zamkni´tym zak∏adzie psychiatrycznym.

Powy˝sze postanowienie zosta∏o utrzymane w mocy przez Sàd
Okr´gowy w P., który w wydanym w dniu 16 lutego 2000 r., w posta-
nowieniu szczegó∏owo uzasadni∏ zaj´te stanowisko.
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Przedsi´biorstwo Budowlane w S. – Macieja Z. poprzez nie wyp∏acanie
nale˝nych Êwiadczeƒ pieni´˝nych za wykonanà prac´ na rzecz Zdzis∏a-
wa Cz. w kwocie 1.411,29 z∏otych, tj. o czyn z art. 218 § 1 Kk.

Prokurator Rejonowy po przeprowadzeniu post´powania przygoto--
wawczego w powy˝szej sprawie, postanowieniem z dnia 22 grudnia
2003 r. umorzy∏ powy˝sze post´powanie wobec braku danych dosta-
tecznie uzasadniajàcych podejrzenie pope∏nienia przest´pstwa.

Po dokonaniu analizy akt powy˝szej sprawy, Rzecznik Praw Oby-
watelskich zwróci∏ si´ do Prokuratora Okr´gowego w S. przedstawia-
jàc swoje wnioski odnoÊnie przedwczesnego zakoƒczenia powy˝szego
post´powania i koniecznoÊci jego uzupe∏nienia celem stwierdzenia,
czy zaistnia∏e zdarzenie nie wyczerpa∏o znamion czynu zabronionego
uj´tego w treÊci art. 219 Kk.

Z udzielonej odpowiedzi przez Prokuratora Okr´gowego w S. wyni-
ka, ˝e wnioski Rzecznika zosta∏y uznane za zasadne, a Prokuratoro-
wi Rejonowemu w S. polecono podj´cie prawomocnie umorzonego
post´powania przygotowawczego i jego uzupe∏nienie.

RPO-477724-II/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ Pan Cezary K., ˝alàc

si´ na nieprawid∏owoÊci, jakie – jego zdaniem – zaistnia∏y w toku po-
st´powania prowadzonego przez Prokuratur´ Rejonowà w G. oraz
sposób zakoƒczenia przedmiotowego post´powania w sprawie, zaist-
nia∏ego w dniu 8 grudnia 2003 r. w miejscowoÊci R. wypadku drogo-
wego, w wyniku którego wskutek doznanych obra˝eƒ cia∏a Êmierç
poniós∏ jego syn ¸ukasz K., tj. o czyn z art. 177 § 2 Kk.

Prokurator Rejonowy w G., po przeprowadzeniu post´powania
przygotowawczego w przedmiotowej sprawie, postanowieniem z dnia
26 lutego 2004 r. umorzy∏ powy˝sze post´powanie wobec braku
ustawowych znamion czynu zabronionego, a powy˝sze orzeczenie zo-
sta∏o utrzymane w mocy przez Sàd Rejonowy w G. postanowieniem
z dnia 14 maja 2004 r. 

Wystàpienie do Prokuratora Apelacyjnego w G., wskazujàce na
przedwczesne zakoƒczenie powy˝szej sprawy, bez wyjaÊnienia
wszystkich istotnych kwestii, skutkowa∏o wydaniem polecenia Pro-
kuratorowi Okr´gowemu w G. spowodowania uzupe∏nienia powy˝sze-
go post´powania w trybie art. 327 § 3 Kpk.

RPO-498455-II/05
W dniu 22.02.2005 r., z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich

podj´to spraw´ opisanà w artykule zamieszczonym w prasie.
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W wyniku podj´tych przez Rzecznika Praw Obywatelskich przed-
si´wzi´ç skierowano pismo do Prokuratora Rejonowego w T. L. i Ko-
mendanta Wojewódzkiego Policji z proÊbà o udzielenie informacji dot.
post´powania przygotowawczego jak i dyscyplinarnego prowadzonych
w przedmiotowej sprawie.

Z poczynionych ustaleƒ wynika, i˝ wobec sier˝. Krzysztofa A.
i asp. Dariusza D. wszcz´te zosta∏y post´powania dyscyplinarne
i obaj zostali zawieszeni w czynnoÊciach s∏u˝bowych.

Ponadto po przedstawieniu im przez Prokuratora Rejonowego za-
rzutów z art. 156 § 1 pkt 2 Kk, art. 231 § 1 Kk i art. 246 Kk, na
wniosek Prokuratora Rejonowego Sàd Rejonowy w T. L. zastosowa∏
wobec podejrzanego Krzysztofa A. Êrodek zapobiegawczy w postaci
tymczasowego aresztowania na okres 3 miesi´cy, a wobec podejrza-
nego Dariusza D. Êrodek zapobiegawczy w postaci zawieszenia
w czynnoÊciach s∏u˝bowych.

RPO-482634-II/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏a si´ Pani Gertruda S., kwe-

stionujàc postanowienie o umorzeniu Êledztwa w sprawie prowadzonej
przez Prokuratur´ Rejonowà w G. dot. art. 207 § 1 Kk i 157 § 2 Kk.

Analiza akt wskazanego post´powania wykaza∏a, ˝e przedmiotowa
decyzja merytoryczna by∏a przedwczesna i budzi wàtpliwoÊci wobec
treÊci zebranego materia∏u dowodowego (m.in. treÊci zeznaƒ i za-
Êwiadczeƒ lekarskich Pani Gertrudy S., a zw∏aszcza badania sàdowo-
-lekarskiego z dnia 17 listopada 2003 r. Zak∏adu Medycyny Sàdowej
Akademii Medycznej w G., z którego wynika, ˝e w dniu badania, na
ca∏ym ciele pokrzywdzonej stwierdzono ok. 20 Êladów w postaci pod-
biegni´ç krwawych oraz otarç naskórka).

W efekcie wystàpienia Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratura
Okr´gowa w G. uzna∏a za niezb´dne przeprowadzenie czynnoÊci dowo-
dowych w trybie art. 327 § 3 Kpk przez Prokuratur´ Rejonowà w G.

RPO-404289-II/02
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏a si´ Pani Mieczys∏awa

W., mi´dzy innymi kwestionujàc zasadnoÊç prawomocnego postano-
wienia Prokuratora Rejonowego w J. z dnia 22 grudnia 2003 r.
o umorzeniu post´powania przygotowawczego w sprawie dotyczàcej
spowodowania Êmierci Grzegorza W., zakwalifikowanej jako zdarze-
nie noszàce znamiona czynu z art. 177 § 2 Kk. Powy˝sze post´powa-
nie umorzono wobec niewykrycia sprawcy przest´pstwa.
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Z analizy akt sprawy wynika, ˝e Piotr A. zosta∏ umieszczony
w dniu 21 lipca 2000 r. w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycz-
nym w K.

Post´powanie w powy˝szym zakresie zosta∏o przeprowadzone
w sposób prawid∏owy.

Ze zgromadzonego materia∏u dowodowego wynika jednak, ˝e Sàd
Rejonowy w G.W. pismem z dnia 25 stycznia 2001 r. zosta∏ poinfor-
mowany przez Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w K., i˝
w zwiàzku z poprawà stanu zdrowia psychicznego Piotra A., brakiem
u niego ostrych objawów psychotycznych i prawid∏owym funkcjono-
waniem tego pacjenta, nie stanowi on ju˝ powa˝nego zagro˝enia dla
porzàdku prawnego.

W powy˝szym piÊmie lekarze wnieÊli o wydanie przez Sàd stosow-
nego postanowienia w przedmiocie zwolnienia Piotra A. ze szpitala
psychiatrycznego.

Sàd Rejonowy w G. W. ustosunkowa∏ si´ do stanowiska zaj´tego
przez lekarzy psychiatrów odnoÊnie stanu zdrowia Piotra A. dopiero
w dniu 24 wrzeÊnia 2001 r. W wydanym postanowieniu, Sàd orzek∏
zwolnienie wy˝ej wymienionego ze szpitala psychiatrycznego w K.

W wystàpieniu skierowanym do Ministerstwa SprawiedliwoÊci –
Departamentu Sàdów Powszechnych zwrócono uwag´ na fakt, ˝e de-
cyzja odnoÊnie zwolnienia Piotra A. z wymienionej jednostki leczni-
czej zapad∏a dopiero po prawie oÊmiu miesiàcach od daty zaj´cia sta-
nowiska przez lekarzy psychiatrów, a z analizy akt sprawy nie
wynika, ˝e w powy˝szym okresie czasu Sàd dokonywa∏ jakichkolwiek
ustaleƒ, bàdê wykonywa∏ czynnoÊci procesowe.

Z treÊci udzielonej odpowiedzi przez Ministerstwo SprawiedliwoÊci
wynika, ˝e wnioski Rzecznika Praw Obywatelskich zosta∏y uznane za
zasadne, a do Prezesa Sàdu Okr´gowego w G. W. zwrócono si´
z proÊbà o omówienie stwierdzonych nieprawid∏owoÊci na naradzie
z podleg∏ymi s´dziami oraz zarzàdzenie lustracji Sàdów Okr´gu za
okres 2004 r. w zakresie prawid∏owoÊci post´powaƒ dotyczàcych sto-
sowania Êrodków zabezpieczajàcych orzeczonych w trybie art. 94
§ 1 Kk i art. 96 § 1 Kk.

RPO-493727-II/04
W dniu 6.01.2005 r. na podstawie publikacji prasowej, Rzecznik

Praw Obywatelskich podjà∏ z urz´du spraw´ dotyczàcà pobicia
ucznia Zespo∏u Szkó∏ Zawodowych w T. L. przez funkcjonariuszy po-
licji z Komendy Powiatowej w T. L.
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Nie pozbawiony zatem racji – by∏ wniosek pe∏nomocnika pokrzyw-
dzonej zawarty w za˝aleniu z dnia 7 stycznia 2004 r., wskazujàcy na
potrzeb´ wyjaÊnienia okolicznoÊci wymiany kraty wlotu powietrza,
w ustalonym ju˝ pojeêdzie Seat. W ocenie Rzecznika niezb´dnym by∏o
ponowne przes∏uchanie na t´ okolicznoÊç w∏aÊciciela wskazanego sa-
mochodu. Tym bardziej, ˝e mo˝liwe by∏oby wtedy pe∏ne ustalenie bli˝-
szych okolicznoÊci powstania – ujawnionych podczas ogl´dzin pojazdu
uszkodzeƒ w postaci wgi´cia prawego przedniego b∏otnika i p´kni´ç
prawego zewn´trznego lusterka. Dowodowe znaczenie mog∏o mieç te˝
ustalenie czy przes∏uchiwany ju˝ w∏aÊciciel omawianego Seata jest jego
pierwotnym posiadaczem, czy te˝ naby∏ pojazd od kogoÊ innego.

W wystàpieniu Rzecznika zwrócono uwag´ na brak przes∏ucha-
nia w charakterze Êwiadka Edwarda W., który jak to wynika z ze-
znaƒ funkcjonariusza policji, móg∏ posiadaç informacje istotne dla
sprawy.

Kolejnym spostrze˝eniem Rzecznika by∏o to, ˝e z nie wyjaÊnionych
przyczyn zrezygnowano w toku podejmowanych w tej sprawie czyn-
noÊci, z dokonania ogl´dzin ca∏ej wierzchniej garderoby pokrzywdzo-
nego, jakà mia∏ na sobie krytycznego dnia, a na której znajdowaç si´
mog∏y pomocne w ustaleniu okolicznoÊci zdarzenia Êlady kryminali-
styczne. W wystàpieniu podkreÊlono, i˝ pomimo znacznego up∏ywu
czasu od momentu zdarzenia, nie wykluczone jest, ˝e przeprowadze-
nie takiej czynnoÊci b´dzie mo˝liwe tak˝e aktualnie. Chodzi∏oby
g∏ównie o buty (o których kilkakrotnie wspomina∏a Pani Mieczys∏awa
W.) i spodnie denata. W ocenie Rzecznika taka inicjatywa dowodowa
winna byç podj´ta znacznie wczeÊniej, dawa∏oby to pe∏niejszy obraz
sprawy, a byç mo˝e poczynione ustalenia stanowi∏yby dodatkowy
walor dla powo∏ywanych w sprawie bieg∏ych oraz przyczyni∏yby si´
do wykrycia sprawcy przest´pstwa.

Wed∏ug Rzecznika, dostrze˝one mankamenty post´powania unie-
mo˝liwia∏y prawid∏owà i kompleksowà ocen´ analizowanej sprawy
i w dniu 22 grudnia 2003 r. nie dawa∏y podstaw do umorzenia
Êledztwa.

W dniu 18 kwietnia 2005 r. do wiadomoÊci Rzecznika wp∏yn´∏o pi-
smo z Prokuratury Apelacyjnej w R. informujàce, ˝e wydano polece-
nie uzupe∏nienia materia∏u dowodowego przez Prokuratur´ Rejonowà
w J., w trybie art. 327 § 3 Kpk.

RPO-475204-II/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏a si´ Pani Ma∏gorzata N.,

kwestionujàc zasadnoÊç prawomocnego postanowienia Prokuratora
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Podejmujàc si´ zbadania zasadnoÊci zastrze˝eƒ zainteresowanej,
Rzecznik zwróci∏ si´ do wspomnianego Prokuratora Rejonowego
z proÊbà o nades∏anie akt przedmiotowego post´powania przygoto-
wawczego.

Analiza zgromadzonego w sprawie materia∏u dowodowego spowo-
dowa∏a, ˝e akta zosta∏y przez Rzecznika wraz z wystàpieniem, prze-
s∏ane Prokuratorowi Apelacyjnemu w R., w celu ich zbadania w try-
bie nadzoru s∏u˝bowego pod kàtem zasadnoÊci decyzji procesowej,
która zosta∏a podtrzymana w mocy postanowieniem z dnia 22 marca
2004 r. Sàdu Rejonowego w J.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich postanowienie o umorze-
niu przedmiotowego Êledztwa zosta∏o wydane przedwczeÊnie, bowiem
Prokurator w opisywanej sprawie nie wykorzysta∏ dost´pnych i mo˝-
liwych do przeprowadzenia Êrodków dowodowych. W efekcie nie zre-
alizowano ustawowego celu post´powania przygotowawczego, o jakim
mowa w art. 297 Kpk. Uznano, ˝e w przypadku gdy przedmiotem
post´powania przygotowawczego jest Êmierç cz∏owieka – tak jak w ni-
niejszej sprawie – wywo∏ana najprawdopodobniej niezgodnym z pra-
wem zachowaniem osoby trzeciej, inicjatywa dowodowa podejmowa-
na z urz´du, w zakresie dà˝enia do ustalenia sprawcy, winna byç
szczególnie szeroka. Natomiast poczynione ustalenia dowodowe oce-
niane bardzo wnikliwie, pod kàtem dalszych mo˝liwoÊci wykryw-
czych.

W tym kontekÊcie majàc ÊwiadomoÊç, i˝ up∏yw czasu utrudni
dzia∏ania wykrywcze, ale ich nie uniemo˝liwi, ani te˝ nie uczyni bez-
nadziejnymi, wskazano na realizacj´ niezb´dnych zdaniem Rzecznika
przedsi´wzi´ç dowodowych.

Przede wszystkim zauwa˝ono, ˝e w niniejszym post´powaniu nie
zrealizowano tych czynnoÊci, które trafnie zaleca∏ Prokurator Proku-
ratury Okr´gowej w P., wydajàc 9 kwietnia 2003 r. postanowienie
o uchyleniu umorzenia Êledztwa, a nast´pnie powtórzy∏ w postano-
wieniu o przed∏u˝eniu okresu Êledztwa z dnia 16 kwietnia 2003 r.
Chodzi∏o mianowicie o poczynienie ustaleƒ osób – potencjalnych w∏a-
Êcicieli pojazdów wed∏ug koloru elementów nadwozia oraz prowadzà-
cych warsztaty naprawcze, w rejonie miejsca zdarzenia, a nast´pnie
protokolarne przes∏uchanie ustalonych osób. Co prawda podj´to
pewne dzia∏ania w tym zakresie lecz ich nie sfinalizowano. Kwestia
owych ustaleƒ nabra∏a wi´kszego znaczenia, po tym jak pokrzywdzo-
na – Mieczys∏awa W. dostarczy∏a fragmenty elementów samochodo-
wych, a opinia bieg∏ych zdawa∏a si´ potwierdzaç, i˝ mog∏y byç to ele-
menty samochodu osobowego marki Seat.
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W ocenie Rzecznika, podczas trwajàcego kilka miesi´cy post´po-
wania przygotowawczego z nieznanych i niezrozumia∏ych przyczyn
nie podj´to chocia˝by próby weryfikacji danych prezentowanych
przez Krzysztofa N. Tymczasem, niezb´dne oraz mo˝liwe by∏o prze-
s∏uchanie w charakterze Êwiadków rodziców i siostry wymienionego,
na utrzymaniu których rzekomo pozostaje. W realiach analizowanej
sprawy nie mo˝na by∏o wykluczyç, ˝e otrzymywane od wspomnia-
nych cz∏onków rodziny Êrodki pozwala∏yby Krzysztofowi N. na pe∏ne,
bàdê cz´Êciowe regulowanie na∏o˝onych na niego sàdownie, niewygó-
rowanych Êwiadczeƒ alimentacyjnych.

Zdaniem Rzecznika, w niniejszej sprawie nale˝a∏o tak˝e pog∏´biç
kwesti´ wskazanà podczas przes∏uchania przez Panià Ma∏gorzat´ N.
o uzyskiwaniu przez ojca Karoliny N. dochodów z pracy dorywczej.
Przes∏uchujàc wymienionà nie dociekano szczegó∏ów w tym wzgl´-
dzie, ani te˝ nie starano si´ uÊciÊliç dok∏adnego êród∏a tych infor-
macji.

Tym samym nie ustalono, czy istotnie Krzysztof N. nie p∏aci ali-
mentów z przyczyn obiektywnych, czy te˝ nie wype∏nia tego obowiàz-
ku, gdy˝ nie chce go wype∏niç lub lekcewa˝y ten obowiàzek.

Wed∏ug Rzecznika dostrze˝one mankamenty post´powania unie-
mo˝liwia∏y prawid∏owà i kompleksowà ocen´ analizowanej sprawy
i w dniu 15 listopada 2003 r. nie dawa∏y podstaw do umorzenia
Êledztwa.

W dniu 25 kwietnia 2005 r. do wiadomoÊci Rzecznika wp∏yn´∏o pi-
smo z Prokuratury Apelacyjnej w W. informujàce, ˝e podzielajàc
w ca∏oÊci opini´ Rzecznika, zwrócono si´ do Prokuratury Okr´gowej
w W. o spowodowanie podj´cia na nowo (w trybie art. 327 § 1 Kpk)
prawomocnie umorzonego post´powania, w celu uzupe∏nienia zgro-
madzonego dotychczas materia∏u dowodowego, dokonania wnikliwej
jego oceny i podj´cia trafnej decyzji merytorycznej.

RPO-489165-II/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏a si´ ze skargà Pani Li-

dia S., wnoszàc o podj´cie stosownych czynnoÊci przewidzianych
prawem, kwestionujàc w swoim wniosku sposób prowadzenia przez
Prokuratur´ Rejonowà w Â. post´powania w sprawie zn´cania si´
nad nià przez Stanis∏awa S., tj. o czyn z art. 207 § 1 Kk.

Dochodzenie w wymienionej sprawie zosta∏o umorzone przez Pro-
kuratora Rejonowego w Â. postanowieniem z dnia 4 marca 2004 r.
z powodu braku danych dostatecznie uzasadniajàcych podejrzenie
pope∏nienia przest´pstwa (art. 17 § 1 pkt 1 Kpk).
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Prokuratury Rejonowej w W. z dnia 15 listopada 2003 r. o umorze-
niu post´powania przygotowawczego w sprawie dotyczàcej uporczy-
wego uchylania si´ Krzysztofa N. od cià˝àcego naƒ obowiàzku ali-
mentacyjnego na rzecz ma∏oletniej córki Karoliny N., tj. o czyn z art.
209 § 1 Kk. Powy˝sze post´powanie umorzono uznajàc, i˝ w zacho-
waniu Krzysztofa N. brak jest ustawowych znamion czynu zabronio-
nego.

Podejmujàc si´ zbadania zasadnoÊci zastrze˝eƒ zainteresowanej,
Rzecznik zwróci∏ si´ do wspomnianego Prokuratora Rejonowego
z proÊbà o nades∏anie akt przedmiotowego post´powania przygoto-
wawczego.

Analiza zgromadzonego w sprawie materia∏u dowodowego spowo-
dowa∏a, ˝e akta zosta∏y przez Rzecznika wraz z wystàpieniem, prze-
s∏ane Prokuratorowi Apelacyjnemu w W., w celu ich zbadania w try-
bie nadzoru s∏u˝bowego pod kàtem zasadnoÊci decyzji procesowej,
która zosta∏a podtrzymana w mocy postanowieniem z dnia 3 marca
2004 r. Sàdu Rejonowego w W.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich postanowienie o umorze-
niu przedmiotowego Êledztwa zosta∏o wydane przedwczeÊnie, bowiem
Prokurator w opisywanej sprawie nie wykorzysta∏ dost´pnych i mo˝-
liwych do przeprowadzenia Êrodków dowodowych. W efekcie nie zre-
alizowano ustawowego celu post´powania przygotowawczego, o jakim
mowa w art. 297 Kpk.

Przede wszystkim wskazano, ˝e w badanym post´powaniu prze-
s∏uchania Êwiadków zarówno matki ma∏oletniej Karoliny N., jak
i Krzysztofa N. by∏y pobie˝ne, ma∏o wnikliwe i niedok∏adne. Mianowi-
cie w protokole przes∏uchania Ma∏gorzaty N., podobnie jak w prze-
s∏uchaniu w charakterze Êwiadka – Krzysztofa N., pomini´to elemen-
tarnà kwesti´ czasu oraz wysokoÊci dokonanych przez Krzysztofa N.
op∏at z tytu∏u obowiàzku alimentacyjnego na rzecz córki. Nie ustalo-
no kiedy ostatni raz wymieniony chocia˝by cz´Êciowo spe∏ni∏ cià˝àcy
naƒ obowiàzek alimentacji, bàdê przekazywa∏ jakiekolwiek Êrodki
materialne swojemu dziecku. Brak takich ustaleƒ uniemo˝liwia∏ na-
wet zakreÊlenie ewentualnego niezgodnego z prawem okresu zacho-
wania sprawcy niealimentacji, a tym samym nie pozwala∏ na rozwa-
˝ania o uporczywoÊci sprawcy, bàdê jego mo˝liwoÊci regulowania
Êwiadczeƒ.

Wskazano równie˝, ˝e zakreÊlenie ram czasowych niealimentacji
umo˝liwi∏oby w opisywanym przypadku porównanie okresów pozo-
stawania Krzysztofa N. bez pracy i prawa do zasi∏ku dla bezrobot-
nych.
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Prokurator Rejonowy w K., postanowieniem z dnia 22 maja
2004 r. umorzy∏ post´powanie przygotowawcze w sprawie o uporczy-
we uchylanie si´ przez Dariusza S. od cià˝àcego na nim obowiàzku
alimentacyjnego na rzecz ma∏oletnich synów Miko∏aja i Mateusza,
w okresie od czerwca 2003 r. do 22 czerwca 2004 r., tj. o czyn
z art. 209 § 1 Kk, wobec braku ustawowych znamion czynu zabro-
nionego.

Orzeczenie to zosta∏o utrzymane w mocy przez Sàd Rejonowy w K.
postanowieniem z dnia 26 paêdziernika 2004 r.

Po dokonaniu analizy akt przedmiotowej sprawy, Rzecznik uzna∏,
˝e post´powanie przygotowawcze zosta∏o zakoƒczone przedwczeÊnie,
bez wyjaÊnienia wszystkich okolicznoÊci sprawy (m.in. Sàd Rejonowy
w K. w sprawie o obni˝enie alimentów dokona∏ ustaleƒ, z których
wynika, ˝e Dariusz S. stara si´ uniknàç koniecznoÊci p∏acenia ali-
mentów na dzieci, choç ma mo˝liwoÊç wype∏nienia zobowiàzania).

W ocenie Rzecznika, skoro karalnoÊç sprawcy czynu okreÊlonego
w art. 209 § 1 Kk zale˝y od ustalenia okolicznoÊci wype∏niajàcych
znami´ „uchyla si´”, a zatem Êwiadczàcych o mo˝liwoÊci spe∏nienia
obowiàzku alimentacyjnego, to wymaga to ustalenia rzeczywistych
przyczyn niewywiàzywania si´ z powinnoÊci Êwiadczenia (por. wyrok
SN z dnia 1 paêdziernika 1997 r., sygn. IV KKN 297/97 w: Prok.
i Pr. 1998/2/4).

W efekcie wystàpienia Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokurator
Apelacyjny w P. poleci∏ Prokuratorowi Okr´gowemu w K., spowodo-
wanie wykonania czynnoÊci w trybie art. 327 § 3 Kpk w celu spraw-
dzenia okolicznoÊci uzasadniajàcych ewentualne podj´cie umorzone-
go post´powania przygotowawczego.

RPO-482060-II/04
Do Rzecznika zwróci∏o si´ z proÊbà o pomoc Obywatelskie Biuro

Interwencji w S. w sprawie dotyczàcej post´powania przygotowawcze-
go prowadzonego przez Prokuratur´ Rejonowà w T.

Po zapoznaniu si´ z aktami sprawy o pope∏nienie przest´pstwa paser-
stwa nieumyÊlnego, Rzecznik zwróci∏ si´ z proÊbà do Prokuratora Apela-
cyjnego w G. o zbadanie w ramach nadzoru s∏u˝bowego akt sprawy i za-
j´cie stanowiska, co do wskazanych uchybieƒ, a polegajàcych na
nierzetelnym zweryfikowaniu wyjaÊnieƒ podejrzanego, nie zgromadzeniu
pe∏nego, niezb´dnego do prawid∏owej oceny – materia∏u dowodowego.

Prokurator Apelacyjny w G. podzieli∏ wàtpliwoÊci Rzecznika co do
prawid∏owoÊci prowadzonego post´powania, wskazujàc, i˝ nie doÊç
wnikliwie wyjaÊniono niektóre elementy stanu faktycznego, mogàce
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Sàd Rejonowy w Â. postanowi∏ zaskar˝one postanowienie utrzy-
maç w mocy.

Analiza akt wskazanego post´powania wykaza∏a, ˝e przedmiotowa
decyzja merytoryczna by∏a przedwczesna i budzi wàtpliwoÊci wobec
treÊci zebranego materia∏u dowodowego (m.in. treÊci zeznaƒ i za-
Êwiadczeƒ lekarskich Lidii S., a zw∏aszcza informacji o koniecznoÊci
poddania si´ przez nià leczeniu i opiece psychologicznej, jako reper-
kusji zn´cania si´ nad nià).

W efekcie wystàpienia Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratu-
ra Okr´gowa w Â. uzna∏a za niezb´dne przeprowadzenie czynnoÊci
dowodowych w trybie art. 327 § 3 Kpk przez Prokuratur´ Rejonowà
w Â. w celu rozwa˝enia podj´cia na nowo umorzonego post´powania.

RPO-490172-II/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócili si´ Pan Ryszard L., Pan

Sylwester W. i Pan Pawe∏ B. Zainteresowani podnieÊli we wniosku
zarzuty co do sposobu prowadzenia post´powania przygotowawczego
w sprawie prowadzonej przez Prokuratora Rejonowego w W. oraz
wskazali na d∏ugotrwa∏oÊç tego˝ post´powania.

W zwiàzku z tym Rzecznik podjà∏ spraw´ i zwróci∏ si´ do Prokura-
tora Okr´gowego w W. o zbadanie przedstawionych zarzutów,
a w szczególnoÊci przewlek∏oÊci w post´powaniu.

W odpowiedzi udzielonej Rzecznikowi przez Zast´pc´ Prokuratora
Okr´gowego w W. poinformowano, ˝e Prokuratura Rejonowa w W.
prowadzi Êledztwo, którego przedmiotem jest doprowadzenie zainte-
resowanych do niekorzystnego rozporzàdzenia mieniem. Post´powa-
nie wszcz´to 21 sierpnia 2003 r., umorzono 29 grudnia 2003 r. De-
cyzja ta zosta∏a uchylona postanowieniem instancyjnym z dnia
9 marca 2004 r. W zwiàzku z czym Êledztwo kontynuowano do
30 czerwca 2004 r., kiedy to ponownie postanowiono o jego umorze-
niu. Orzeczenie to zosta∏o uchylone w post´powaniu odwo∏awczym
w dniu 21 paêdziernika 2004 r. Od tej daty Êledztwo pozostaje
w biegu. Akta przedmiotowej sprawy by∏y badane przez prokuratora
nadrz´dnego, a czynnoÊci te potwierdzi∏y nieuzasadnionà przewle-
k∏oÊç post´powania. B∏´dy i uchybienia zosta∏y wytkni´te prowadzà-
cemu Êledztwo.

RPO-490734-II/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏a si´ Pani Dorota S., ˝a-

làc si´ na nieprawid∏owoÊci zaistnia∏e podczas post´powania prowa-
dzonego przez Prokuratur´ Rejonowà w K.
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kwestii skutkowa∏o zobowiàzaniem Prokuratury Apelacyjnej w G. do
spowodowania podj´cia na nowo umorzonego post´powania przygo-
towawczego w celu uzupe∏nienia materia∏u dowodowego poprzez uzy-
skanie opinii bieg∏ego z zakresu ruchu drogowego.

RPO-488851-II/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏a si´ ze skargà Pani An-

na R., postulujàc wniesienie kasacji na niekorzyÊç Ryszarda R. od
prawomocnego wyroku Sàdu Okr´gowego w ¸. z dnia 3 czerwca
2004 r., zmieniajàcego wyrok Sàdu Rejonowego w ¸. z dnia 9 lutego
2004 r. 

Rzecznik Praw Obywatelskich nie znalaz∏ podstaw do zaskar˝enia
wyroku sàdu II instancji kasacjà na niekorzyÊç oskar˝onego.

Jednak treÊç uzasadnienia wyroku sàdu I instancji sk∏oni∏a Rzecz-
nika do skierowania wystàpienia w tej sprawie do Prokuratora Okr´-
gowego w ¸. Analiza akt wykaza∏a bowiem m.in., ˝e w sprawie proku-
rator niezasadnie podjà∏ – w trybie art. 327 § 1 Kpk – post´powanie
przygotowawcze wczeÊniej umorzone, w którym Ryszard R. wyst´po-
wa∏ w charakterze podejrzanego o pope∏nienie czynu z art. 207 § 1 Kk
i art. 157 § 2 Kk w zw. z art. 11 § 2 Kk (prokurator winien w zaistnia-
∏ej sytuacji procesowej zwróciç si´ do Prokuratora Okr´gowego
o wznowienie post´powania w trybie art. 327 § 4 Kpk w zw. z art. 17
§ 1 pkt 11 Kpk). Z uwagi na to uchybienie prokuratora, Sàd zmuszo-
ny by∏ umorzyç post´powanie we wskazanym zakresie (zaistnia∏a
b∏´dna przes∏anka procesowa). Nale˝y zaznaczyç, ˝e w sprawach pro-
wadzonych przez Prokuratur´ Rejonowà, a dotyczàcych zn´cania si´
Ryszarda R. nad ˝onà i córkà, stwierdzono jeszcze inne uchybienia
prokuratora, a mianowicie podejmowanie decyzji procesowych na
podstawie oÊwiadczeƒ pokrzywdzonej (tzw. umarzanie na ˝yczenie).

W efekcie wystàpienia Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratu-
ra Okr´gowa w ¸. uzna∏a uwagi Rzecznika odnoÊnie stwierdzonych
uchybieƒ proceduralnych za s∏uszne i podzieli∏a opini´ Rzecznika
o przedwczesnej odmowie wszcz´cia post´powania przygotowawcze-
go. Zwrócono uwag´ Prokuratorowi Rejonowemu w ¸., polecajàc
omówienie tych uchybieƒ z podleg∏ymi prokuratorami, celem wyeli-
minowania w przysz∏oÊci to˝samych b∏´dów.

RPO-496457-III/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ Pan Stanis∏aw M. ze

skargà na decyzj´ Kierownika Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych z dnia 11 stycznia 2005 r., odmawiajàcà przyzna-
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rodziç przypuszczenie, i˝ podejrzany pope∏ni∏ zarzucane mu prze-
st´pstwo. Brak jest jednak podstaw prawnych do wykonania
w przedmiotowej sprawie czynnoÊci dowodowych.

Konkludujàc, Prokurator zaznaczy∏, i˝ przeka˝e podleg∏ej jednostce
uwagi Rzecznika co do oceny poczynionych ustaleƒ dowodowych
w celu ich wykorzystania w przysz∏oÊci w sprawach dotyczàcych
przest´pstwa nieumyÊlnego paserstwa.

RPO-433402-II/03
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏a si´ Pani Janina Z., ˝a-

làc si´ na sposób zakoƒczenia prowadzonego przez Prokuratur´ Re-
jonowà w Cz. post´powania przygotowawczego dotyczàcego zaistnia-
∏ego w dniu 12 grudnia 2002 r. na drodze publicznej D.-S. gm. D.
wypadku drogowego, w którym Êmierç na miejscu poniós∏ Jan Z., tj.
o czyn z art. 177 § 2 Kk.

Z analizy akt przedmiotowej sprawy wynika, ˝e Prokurator Rejono-
wy w Cz. postanowieniem z dnia 27 stycznia 2003 r. umorzy∏ prowa-
dzone post´powanie przygotowawcze wobec stwierdzenia, ˝e czyn nie
zawiera znamion czynu zabronionego.

Rzecznik Praw Obywatelskich po dokonaniu analizy akt powy˝szej
sprawy pismem z dnia 16 wrzeÊnia 2003 r. zwróci∏ si´ do Prokuratora
Okr´gowego w S. przedstawiajàc swoje sugestie odnoÊnie przedwcze-
snego zakoƒczenia powy˝szego post´powania i poddajàc pod rozwag´
potrzeb´ zwrócenia si´ do w∏aÊciwych bieg∏ych celem wydania stosow-
nej opinii odnoÊnie prawid∏owoÊci zachowania si´ Marcina B., kierow-
cy pojazdu uczestniczàcego w zaistnia∏ym wypadku drogowym.

Prokurator Okr´gowy w S. pismem z dnia 3 paêdziernika 2003 r.
poinformowa∏ Rzecznika Praw Obywatelskich, ˝e po dokonaniu anali-
zy akt przedmiotowej sprawy nie podzieli∏ jego sugestii i nie znalaz∏
podstaw do podj´cia czynnoÊci w powy˝szej sprawie przewidzianych
w art. 327 § 3 Kpk.

Wobec powy˝szego, Rzecznik Praw Obywatelskich pismem z dnia
4 maja 2004 r. zwróci∏ si´ do Prokuratury Apelacyjnej w G. z proÊbà
o ustosunkowanie si´ do podniesionych wniosków odnoÊnie przed-
wczesnego zakoƒczenia przedmiotowego post´powania.

Nast´pnie Prokuratura Apelacyjna w G. przekaza∏a wystàpienie
Rzecznika do Prokuratury Okr´gowej w S., która to pismem z dnia
2 czerwca 2004 r. ponownie poinformowa∏a Rzecznika o braku pod-
staw do uwzgl´dnienia jego wniosku.

Wystàpienie do Prokuratury Krajowej wskazujàce na przedwczesne
zakoƒczenie powy˝szej sprawy, bez wyjaÊnienia wszystkich istotnych
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odpowiedê, z której wynika, i˝ Kierownik Urz´du do Spraw Komba-
tantów i Osób Represjonowanych decyzjà z dnia 29 kwietnia 2005 r.
przyzna∏ zainteresowanemu uprawnienia kombatanckie.

RPO-490017-III/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ Pan Jerzy S. z proÊ-

bà o pomoc w uzyskaniu zaÊwiadczenia o zarobkach z lat 1990-1994
na druku ZUS RP-7 z tytu∏u zatrudnienia w Przedsi´biorstwie Han-
dlowo-Produkcyjnym. Jego wielokrotne starania o uzyskanie tego za-
Êwiadczenia niezb´dnego do ustalenia wysokoÊci kapita∏u poczàtko-
wego nie przynios∏y rezultatu.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ do Dyrektora Oddzia∏u
ZUS w Cz., z proÊbà o rozwa˝enie mo˝liwoÊci podj´cia dzia∏aƒ majà-
cych na celu wyegzekwowanie tego zaÊwiadczenia zgodnie z art. 125a
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Fundu-
szu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze
zm.). Po dodatkowych ustaleniach z zainteresowanym, Oddzia∏ ZUS
w Cz. uzyska∏ od spó∏ki wymagane zaÊwiadczenie o zarobkach.

Zainteresowany listem z dnia 30 maja 2005 r. zwróci∏ si´ do
Rzecznika Praw Obywatelskich z podzi´kowaniem za interwencj´,
która doprowadzi∏a do pomyÊlnego za∏atwienia sprawy.

RPO-486793-V/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ Pan Kamil Sz. za-

mieszka∏y w P. w sprawie dotyczàcej odmowy zawieszenia przez bank
sp∏aty kredytu mieszkaniowego obcià˝ajàcego zajmowany przez niego
lokal mieszkalny. Z okolicznoÊci tej sprawy wynika∏o, ˝e rodzice
Wnioskodawcy dokonali darowizny na jego rzecz przys∏ugujàcego im
dotàd spó∏dzielczego w∏asnoÊciowego prawa do lokalu mieszkalnego.
Wnioskodawca z∏o˝y∏ w banku wniosek o zawieszenie sp∏aty kredytu,
który zosta∏ rozpatrzony negatywnie. W uzasadnieniu bank wskaza∏,
˝e Wnioskodawca nale˝a∏ wczeÊniej do gospodarstwa domowego po-
przedniego kredytobiorcy i móg∏by jedynie kontynuowaç zawieszenie
sp∏aty kredytu do momentu wykorzystania okresu zawieszenia przy-
s∏ugujàcego poprzedniemu kredytobiorcy. W sprawie tej stanowisko
na wniosek Zwiàzku Rewizyjnego Spó∏dzielni Mieszkaniowych RP
przedstawi∏ Departament WierzytelnoÊci Depozytów Mieszkaniowych
Banku w piÊmie z dnia 9 czerwca 2004 r. Zgodnie z tym stanowi-
skiem regulujàcy zasady zawieszenia sp∏aty kredytu art. 8a ustawy
z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy paƒstwa w sp∏acie niektórych
kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz re-
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nia uprawnienia do Êwiadczenia pieni´˝nego na podstawie ustawy
z dnia 31 maja 1996 r. o Êwiadczeniu pieni´˝nym przys∏ugujàcym
osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym
w obozach pracy przez III Rzesz´ i ZSRR (Dz.U. Nr 87, poz. 395
ze zm.).

Pismami z dnia 4 lutego oraz 19 kwietnia 2005 r. Rzecznik zwróci∏
si´ z proÊbà o wyjaÊnienie podstaw odmownej decyzji do Kierownika
Urz´du d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych.

W odpowiedzi udzielonej 29.04.2005 r. Kierownik w/w Urz´du po-
informowa∏ Rzecznika, ˝e po ponownym przeanalizowaniu sprawy
uchyli∏ w∏asne decyzje z 20 lipca 2000 r. oraz z 11 stycznia 2005 r.
i przyzna∏ zainteresowanemu uprawnienie do Êwiadczenia pieni´˝ne-
go z tytu∏u deportacji do pracy przymusowej w maksymalnym wy-
miarze okreÊlonym w przepisach ustawy.

RPO-488558-III/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ z proÊbà o pomoc

Pan W∏adys∏aw D. w sprawie przed∏u˝ajàcego si´ post´powania
w Urz´dzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
w przedmiocie przyznania uprawnieƒ kombatanckich z tytu∏u podle-
gania represjom okresu powojennego. W dniu 27 stycznia 2005 r. za-
interesowany przes∏a∏ do Urz´du do Spraw Kombatantów zaÊwiadcze-
nie wydane przez Prezesa Sàdu Okr´gowego w Cz. z dnia 25 stycznia
br. wskazujàce, i˝ aresztowanie oraz póêniejsze skazanie wyrokiem
Sàdu Powiatowego w Sz. z dnia 4 czerwca 1952 r. zwiàzane by∏o z je-
go dzia∏alnoÊcià politycznà.

Jednak Kierownik Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych postanowieniem z dnia 18 lutego 2005 r. odmówi∏ podj´cia
zawieszonego post´powania administracyjnego do czasu przedstawie-
nia przez stron´ decyzji Prezesa Sàdu Okr´gowego potwierdzajàcej
okolicznoÊci, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24
stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach b´dàcych
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2002 r.
Nr 42, poz. 371 ze zm.).

W odpowiedzi na pismo Rzecznika z dnia 24 marca 2005 r. Prezes
Sàdu Okr´gowego w Cz. poinformowa∏, i˝ 5 kwietnia br. zosta∏a wy-
dana decyzja Prezesa Sàdu Okr´gowego w sprawie potwierdzenia
okolicznoÊci, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
24 stycznia 1991 r. o kombatantach. Po kolejnym piÊmie w tej spra-
wie w dniu 20 maja br. Rzecznik otrzyma∏ z Departamentu Orzecz-
nictwa Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
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˝e Wnioskodawca jest kredytobiorcà w rozumieniu art. 2 ust. 4 tej
ustawy, bowiem zajmuje lokal obcià˝ony kredytem zaciàgni´tym
przez spó∏dzielni´. Zawieszenie sp∏aty kredytu zale˝y od wielkoÊci do-
chodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy.

W ocenie Rzecznika wyk∏adnia omawianego przepisu prowadzi do
wniosku, ˝e z uprawnienia przewidzianego w tym przepisie skorzystaç
mo˝e ka˝dy kredytobiorca, którego dochody w przeliczeniu na cz∏on-
ków gospodarstwa domowego nie przekraczajà ustawowego limitu.

Wyk∏adnia art. 8a powo∏anej ustawy nie daje – zdaniem Rzecznika –
podstawy do przyj´cia, ˝e osoba wchodzàca wczeÊniej w sk∏ad gospo-
darstwa domowego kredytobiorcy nie mo˝e skorzystaç z omawianego
uprawnienia, je˝eli spe∏nia przewidziane w tym przepisie warunki.

˚aden przepis ustawy o pomocy paƒstwa w sp∏acie niektórych kre-
dytów mieszkaniowych nie zawiera wy∏àczenia pozbawiajàcego kredy-
tobiorc´, który by∏ wczeÊniej cz∏onkiem gospodarstwa domowego po-
przedniego kredytobiorcy wskazanego uprawnienia. Zakres przepisu
art. 8a powo∏anej ustawy takiej sytuacji nie reguluje. W ocenie Rzecz-
nika choç takie wy∏àczenie by∏oby z punktu widzenia interesów Ban-
ku celowe i w pe∏ni uzasadnione ograniczeniem sytuacji obchodzenia
prawa poprzez przenoszenie praw do lokalu na kolejnych cz∏onków
gospodarstwa domowego kredytobiorcy, to jednak aktualnie nie znaj-
duje ono podstawy w przepisach omawianej ustawy.

W sprawie tej Rzecznik uzyska∏ odpowiedê od Dyrektora Departa-
mentu WierzytelnoÊci i Depozytów Mieszkaniowych Banku, z której
wynika, ˝e po ponownym przeanalizowaniu sprawy, po interwencji
Rzecznika Praw Obywatelskich i konsultacji z Ministerstwem Infra-
struktury, Bank, bioràc pod uwag´ pierwszeƒstwo wyk∏adni literalnej
(j´zykowej) przy interpretacji przepisów prawnych, przyjà∏ do stoso-
wania zaprezentowanà przez Rzecznika Praw Obywatelskich inter-
pretacj´ art. 8a ustawy o pomocy paƒstwa w sp∏acie niektórych kre-
dytów mieszkaniowych.

RPO-490773-VI/04
W dniu 29 listopada 2004 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich

zwróci∏a si´ Pani Barbara G., podnoszàc, i˝ w dniu 1 stycznia 2004 r.,
stojàc na balkonie swojego domu, poÊlizgn´∏a si´ i wypad∏a z 9 pi´tra.
W wyniku wypadku dozna∏a licznych obra˝eƒ cia∏a, m.in. uszkodzenia
kr´gos∏upa, miednicy itd. – z powodu których musia∏a byç przez kilka
tygodni hospitalizowana.

Po wyjÊciu ze szpitala zainteresowana zwróci∏a si´ do Zak∏adu
Ubezpieczeniowego z wnioskiem o wyp∏acenie odszkodowania z tytu∏u
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fundacji bankom wyp∏aconych premii gwarancyjnych (Dz.U. z 2003 r.
Nr 119, poz. 1115 ze zm.) ma zastosowanie w odniesieniu do kon-
kretnych osób tworzàcych gospodarstwo domowe i dochodów tego
gospodarstwa. Zdaniem banku „w sytuacji, gdy kredytobiorca – cz∏o-
nek spó∏dzielni mieszkaniowej, wchodzàcy w sk∏ad gospodarstwa do-
mowego, korzysta z zawieszenia sp∏aty raty kredytu i nast´puje,
w ramach tego samego gospodarstwa domowego, zmiana osoby, któ-
rej przys∏uguje spó∏dzielcze prawo do lokalu, ale jego dochody by∏y
uwzgl´dniane do zawieszenia sp∏aty, nast´puje kontynuacja zawie-
szenia, a wi´c okres zawieszenia nie mo˝e byç liczony od poczàtku”.
Zdaniem banku „obdarowany przejmujàc prawa i obowiàzki zwiàzane
z lokalem, wstàpi∏ w prawa dotychczasowego kredytobiorcy w rozu-
mieniu art. 2 pkt 4 w/w ustawy, a zatem równie˝ w prawo do zawie-
szenia rat sp∏aty kredytu na okres maksymalnie 16 kwarta∏ów w ca-
∏ym okresie sp∏aty kredytu”.

B´dàcy przedmiotem analizy art. 8a powo∏anej ustawy stanowi, ˝e
je˝eli przeci´tny dochód gospodarstwa domowego kredytobiorcy
w przeliczeniu na cz∏onka gospodarstwa domowego w kwartale po-
przednim obni˝y si´ i wyniesie mniej ni˝ 110% kwoty najni˝szej eme-
rytury, na wniosek kredytobiorcy bank zawiesza sp∏at´ kredytu na
czas nie d∏u˝szy ni˝ 8 kwarta∏ów w ca∏ym okresie sp∏aty kredytu.

W sprawie tej Rzecznik zwróci∏ si´ do Dyrektora Departamentu
WierzytelnoÊci i Depozytów Mieszkaniowych Banku o ponowne prze-
analizowanie zaj´tego stanowiska, przedstawiajàc jednoczeÊnie swojà
interpretacj´ art. 8a ustawy o pomocy paƒstwa w sp∏acie niektórych
kredytów mieszkaniowych. W piÊmie tym Rzecznik wskaza∏, ˝e zgod-
nie z przyj´tymi w systemie prawa regu∏ami interpretacji przepisów
prawnych przy ustalaniu ich treÊci pierwszeƒstwo znajduje wyk∏ad-
nia literalna (j´zykowa). W ocenie Rzecznika wyk∏adnia literalna
art. 8a powo∏anej ustawy prowadzi do odmiennych wniosków, ni˝ te,
które przyjà∏ Bank dokonujàc interpretacji tego przepisu. Wyk∏adnia
j´zykowa tego przepisu prowadzi do wniosku, ˝e uprawnionym do
zawieszenia sp∏aty kredytu jest kredytobiorca.

Definicj´ kredytobiorcy zawiera art. 2 ust. 4 powo∏anej ustawy,
który stanowi, ˝e przez kredytobiorc´ nale˝y rozumieç równie˝ cz∏on-
ka spó∏dzielni mieszkaniowej zajmujàcego lokal obcià˝ony kredytem
zaciàgni´tym przez spó∏dzielni´. Zakres podmiotowy tego przepisu
mo˝liwy jest zatem do ustalenia w drodze wyk∏adni j´zykowej, bez
koniecznoÊci korzystania z innych rodzajów wyk∏adni, które majà za-
stosowanie tylko wówczas, gdy wyk∏adnia j´zykowa nie pozwala na
ustalenie jego znaczenia. W opisanej sprawie nie ulega wàtpliwoÊci,
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w sprawie udzielenia mu zezwolenia na czasowe opuszczenie zak∏adu
karnego. Wed∏ug Pana Andrzeja K. win´ za t´ sytuacj´ ponosi Proku-
ratura Rejonowa w B. do dyspozycji której wówczas pozostawa∏.

Prokuratura Okr´gowa w K., do której Rzecznik zwraca∏ si´ o zba-
danie sprawy, potwierdzi∏a, ˝e Prokuratura Rejonowa w B. „dopuÊci-
∏a si´ zb´dnej zw∏oki” podczas cenzurowania omawianej korespon-
dencji, co spowodowa∏o, ˝e Pan Andrzej K. otrzyma∏ jà ze znacznym
opóênieniem. Prokuratura zapewni∏a jednoczeÊnie, ˝e dokonano sto-
sownych zmian organizacyjnych eliminujàcych niew∏aÊciwà praktyk´
cenzurowania korespondencji osób tymczasowo aresztowanych.

RPO-489986-VII/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wp∏yn´∏a skarga Pana Mariusza

S., przebywajàcego w Zak∏adzie Karnym w M. Ze skargi wynika∏o, i˝
s´dzia Sàdu Okr´gowego odmówi∏ mu wglàdu do akt sprawy uzasad-
niajàc, i˝ petent korzysta z pomocy obroƒcy, który z∏o˝y∏ ju˝ za˝ale-
nie na przedmiotowe postanowienie.

O zbadanie sprawy Rzecznik Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ do
Przewodniczàcego Wydzia∏u III Penitencjarnego Sàdu Okr´gowego
w K. W odpowiedzi Kierownik Sekcji Penitencjarnej w P. potwierdzi∏,
i˝ s´dzia referent pismem z dn. 5.11.2004 r. odmówi∏ skazanemu
udzielenia wglàdu do akt uzasadniajàc to tym, i˝ korzysta on z pomo-
cy obroƒcy, który ju˝ za˝alenie w przedmiotowej sprawie z∏o˝y∏. Po-
nadto z powy˝szego pisma wynika, i˝ s´dzia podejmujàc takà decyzj´
uzna∏, ˝e skoro skazany b´dàc obecny na posiedzeniu w dniu
28.10.2004 r. nie wnosi∏ o zapoznanie si´ z aktami, a jednoczeÊnie re-
prezentowa∏ go obroƒca obecny równie˝ na posiedzeniu, tym samym
w ocenie s´dziego udzielenie wglàdu do akt by∏o bezprzedmiotowe.

Rzecznik Praw Obywatelskich nie podzielajàc powy˝szej opinii
zwróci∏ si´ ponownie do Prezesa Sàdu Okr´gowego w K. o podj´cie
odpowiednich dzia∏aƒ eliminujàcych powy˝sze nieprawid∏owoÊci.

W odpowiedzi na powy˝sze pismo Przewodniczàcy IX Wydzia∏u
Wizytacyjnego – Wiceprezes Sàdu Okr´gowego w K. stwierdzi∏, i˝
s´dzia referent nieprawid∏owo odmówi∏ Panu Mariuszowi S. wglà-
du do akt sprawy, powo∏ujàc si´ na fakt, i˝ ten korzysta z pomocy
obroƒcy.

JednoczeÊnie Wiceprezes Sàdu Okr´gowego w K. zwróci∏ uwag´ s´-
dziemu referentowi na nieprawid∏owoÊci i pouczy∏ a˝eby uchybienia
tego typu w przysz∏oÊci nie powtórzy∏y si´.

Majàc powy˝sze na uwadze Wiceprezes Sàdu Okr´gowego w K.
uzna∏ skarg´ Pana Mariusza S. za zasadnà.
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grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego. Otrzyma∏a
jednak odpowiedê odmownà, poniewa˝ w/wymieniony Zak∏ad Ubez-
pieczeniowy stwierdzi∏, i˝ w jego ocenie, do upadku z balkonu nie
dosz∏o na skutek nieszcz´Êliwego wypadku, lecz podj´tej przez Barba-
r´ G. próby samobójczej. O fakcie tym mia∏ Êwiadczyç dokonany przez
lekarza w historii choroby szpitala wpis, i˝ zaistnia∏e zdarzenie by∏o
„zamierzonym samouszkodzeniem przez skok z wysokoÊci”.

Po wp∏yni´ciu skargi Rzecznik zwróci∏ si´ w dniu 23 grudnia
2004 r., do prowadzàcego post´powanie Oddzia∏u Zak∏adu Ubezpie-
czeƒ z proÊbà o nades∏anie wyjaÊnieƒ i dokumentów dotyczàcych tej
sprawy oraz z proÊbà o wyjaÊnienie, dlaczego przy odmowie wyp∏ace-
nia odszkodowania nie wzi´to pod uwag´ postanowienia Prokuratu-
ry, z którego wynika, ˝e przyczynà zdarzenia by∏o wypadni´cie (a nie
wyskoczenie) z balkonu.

W przekazanym Rzecznikowi w dniu 17 stycznia 2005 r. piÊmie
Zak∏ad Ubezpieczeniowy nie znalaz∏ podstaw do zmiany zaj´tego
w przedmiotowej kwestii stanowiska – w dalszym ciàgu stwierdzajàc,
i˝ najbardziej wiarygodnym dokumentem jest historia choroby. Nato-
miast fakt, ˝e Prokuratura nie stwierdzi∏a udzia∏u osób trzecich, po-
twierdza tylko wersj´ zdarzenia opisanego w historii choroby.

Pismem z dnia 21 stycznia 2005 r. Rzecznik zwróci∏ si´ do prowa-
dzàcej post´powanie Prokuratury – z proÊbà o nades∏anie akt. Po ich
zbadaniu, pismem z dnia 9 lutego 2005 r., ponownie wystàpi∏ do Za-
k∏adu Ubezpieczeƒ wskazujàc, i˝ po przeanalizowaniu akt prokura-
torskich najbardziej wiarygodna wydaje si´ wersja o przypadkowym
wypadni´ciu z balkonu, zaÊ zapis o próbie samobójczej móg∏ zostaç
sformu∏owany jako najbardziej prawdopodobny w tego rodzaju sytu-
acjach. We wskazanym piÊmie zosta∏ sformu∏owany pod adresem Za-
k∏adu Ubezpieczeƒ wniosek o przeprowadzenie bardziej rzetelnego
post´powania wyjaÊniajàcego.

W dniu 11 kwietnia 2005 r. do Rzecznika wp∏yn´∏a odpowiedê
w/w Zak∏adu, w której stwierdzono, i˝ po ponownym zbadaniu spra-
wy podj´to decyzj´ o uznaniu roszczenia Pani Barbary G. z tytu∏u
dodatkowego grupowego ubezpieczenia leczenia szpitalnego, traktu-
jàc to zdarzenie jako nieszcz´Êliwy wypadek. Z tytu∏u wypadku zo-
sta∏o przyznane skar˝àcej si´ stosowne odszkodowanie.

RPO-488148-VII/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ Pan Andrzej K. prze-

bywajàcy w Zak∏adzie Karnym w H., ˝alàc si´ na nazbyt d∏ugie ocze-
kiwanie na adresowane do niego pismo Sàdu Okr´gowego w Cz.
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go to wynika∏o, ˝e ca∏a korespondencja Pana Hakoba A. jest zatrzy-
mana przez sàd z powodu tego, i˝ jest sporzàdzona w j´zyku ojczy-
stym nadawcy i brak jest mo˝liwoÊci jej skontrolowania.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ o zbadanie tej sprawy
do Prezesa Sàdu Okr´gowego w ¸. W odpowiedzi Wiceprezes Sàdu
Okr´gowego w ¸. potwierdzi∏ po zbadaniu sprawy fakt zatrzymania
korespondencji oskar˝onego sporzàdzonej w j´zyku ormiaƒskim. Za-
istnia∏y bowiem trudnoÊci zwiàzane z mo˝liwoÊcià kontroli treÊci
przesy∏ek z uwagi na brak bieg∏ego z zakresu j´zyka ormiaƒskiego.

W piÊmie skierowanym do Rzecznika Wiceprezes Sàdu Okr´gowego
w ¸. wskaza∏ przy tym, ˝e sprawa ma szczególny charakter, bowiem
konieczne sà szczególne Êrodki ostro˝noÊci, a nie mo˝na wykluczyç, i˝
listy oskar˝onego zawierajà informacje godzàce w prawid∏owy tok po-
st´powania.

Rzecznik Praw Obywatelskich nie podzieli∏ prezentowanego sta-
nowiska. W swoim kolejnym piÊmie skierowanym do Prezesa Sàdu
Okr´gowego w ¸. Rzecznik wskaza∏, ˝e brak bieg∏ego z zakresu j´-
zyka ormiaƒskiego nie jest wystarczajàcà podstawà do takiego dzia-
∏ania sàdu. Zgodnie z art. 207 Kkw, korespondencja prowadzona
przez tymczasowo aresztowanego mo˝e byç zatrzymana w szczegól-
noÊci ze wzgl´du na to, i˝ zawiera ona informacje godzàce w prawi-
d∏owy tok post´powania sàdowego, jak mo˝na to potwierdziç bàdê
wykluczyç bez przet∏umaczenia listów na j´zyk polski. Tak˝e organ
dysponujàcy powinien poznaç treÊç korespondencji Pana Hakoba
A. z uwagi, jak wynika z cytowanego wy˝ej pisma, na szczególny
charakter sprawy.

Wyra˝ajàc powy˝sze stanowisko, Rzecznik Praw Obywatelskich
wniós∏ o ponowne przeanalizowanie tej sprawy, a w przypadku uzna-
nia argumentacji – o spowodowanie wydania przez Sàd Rejonowy
w ¸. zarzàdzenia w oparciu o przepis art. 217 a § 1 Kkw.

Wiceprezes Sàdu Okr´gowego w ¸. w odpowiedzi na pismo Rzecz-
nika poinformowa∏, ˝e poleci∏ ponowne przeanalizowanie Sàdowi Re-
jonowemu w ¸. kwestii zatrzymania korespondencji Pana Hakoba A.
Postanowieniem z dnia 24 stycznia 2005 r. wspomniany sàd zleci∏
t∏umaczom z j´zyka rosyjskiego i ormiaƒskiego przet∏umaczenie za-
trzymanej korespondencji oskar˝onego. Po przet∏umaczeniu kore-
spondencja zosta∏a ocenzurowana w trybie art. 217 a § 1 Kkw i wy-
dano zarzàdzenie o jej dor´czeniu adresatowi.
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RPO-500425-VII/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ Pan Piotr G. przeby-

wajàcy w Areszcie Âledczym w O. Piszàcy skar˝y∏ si´ na odmow´ wy-
ra˝enia zgody przez organ dysponujàcy (Prokuratur´ Rejonowà w O.)
na widzenia z cz∏onkami jego rodziny.

W przedmiotowej sprawie Rzecznik zwróci∏ si´ z zapytaniem
o przes∏anki odmowy zgody na widzenia do Prokuratury Rejonowej
w O. – proszàc jednoczeÊnie o ponowne rozpatrzenie proÊby piszàce-
go w tym zakresie.

Prokurator w nades∏anej odpowiedzi zauwa˝y∏, i˝ do Prokuratury
Rejonowej w O. wp∏yn´∏y z∏o˝one przez ojca tymczasowo aresztowa-
nego podania o wyra˝enie zgody na widzenia z synem, które to poda-
nia zosta∏y rozpatrzone pozytywnie.

Zarzàdzeniem Prokuratury Rejonowej w O. udzielono zgody na wi-
dzenie Pana Piotra G. z Jego ojcem.

RPO-497614-VII/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wp∏yn´∏a skarga Pana W∏odzi-

mierza A. przebywajàcego obecnie w Zak∏adzie Karnym w ¸. Ze skar-
gi wynika∏o, ˝e po przybyciu do tego Zak∏adu Karnego z Aresztu
Âledczego w P. stwierdzi∏ on brak kluczy do mieszkania, które by∏y
zdeponowane w Areszcie Âledczym w P.

Na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Dyrektor Okr´gowy
S∏u˝by Wi´ziennej w ¸. zbada∏ skarg´ Pana W∏odzimierza A. Okaza∏o
si´, ˝e rzeczywiÊcie w Areszcie Âledczym w P. dosz∏o do zagubienia
deponowanych tam kluczy od mieszkania Pana W∏odzimierza A. Wo-
bec tego przedstawiciele administracji aresztu Êledczego dokonali wy-
miany zamków drzwi mieszkania Pana W∏odzimierza A. Odby∏o si´ to
w obecnoÊci Pani Janiny Ch. matki Pana W∏odzimierza A., która
w oÊwiadczeniu potwierdzi∏a wymian´, odbiór kompletu nowych klu-
czy oraz to, ˝e z mieszkania nic nie zgin´∏o.

Majàc na uwadze powy˝sze Dyrektor Okr´gowy S∏u˝by Wi´ziennej
w ¸. uzna∏ pretensje Pana W∏odzimierza A. za zasadne zawiadamiajàc
go o tym odr´bnym pismem. Z funkcjonariuszem winnym zaistnia∏ej
nieprawid∏owoÊci prze∏o˝eni przeprowadzili rozmow´ ostrzegawczà.

RPO-484176-VII/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wp∏yn´∏o pismo od obroƒcy

obywatela Armenii, Pana Hakoba A., który obecnie przebywa w Za-
k∏adzie Karnym w ¸. Do pisma obroƒcy do∏àczono pismo Sàdu Rejo-
nowego II Wydzia∏ Karny w ¸. kierowane do Pana Hakoba A. z które-
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przyj´ta ju˝ wczeÊniej, w zwiàzku z wàtpliwoÊciami, jakie budzi∏ ten
przepis po jego wprowadzeniu. Dyrektor Zak∏adu Karnego w J. Z. zo-
sta∏ ponownie pouczony o w∏aÊciwym stosowaniu omawianego prze-
pisu.

RPO-500709-VII/05
Podczas kontroli przeprowadzonej przez pracowników Biura

Rzecznika Praw Obywatelskich w Areszcie Âledczym w Z., Pan Mar-
cin R. z∏o˝y∏ skarg´, i˝ organ dysponujàcy czyli Prokuratura Rejo-
nowa w W. cenzuruje korespondencj´ z Biurem Rzecznika Praw
Obywatelskich.

Na dowód w∏asnych twierdzeƒ, osadzony przedstawi∏ pismo Rzecz-
nika Praw Obywatelskich z dn. 12.01.2005 r., na którym widnia∏
stempel „cenzurowano” z datà 25 stycznia 2005 r.

O zbadanie sprawy Rzecznik Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ do
Prokuratora Rejonowego w W.

Jak wynika z informacji przekazanych przez Prokuratora Rejono-
wego w W. na piÊmie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich z dn.
12.01.2005 r. omy∏kowo zosta∏ umieszczony stempel „cenzurowano”.

JednoczeÊnie poinformowa∏ on, i˝ podj´to dzia∏ania zmierzajàce do
wyeliminowania tego typu uchybieƒ w przysz∏oÊci.

Majàc powy˝sze na uwadze stwierdziç nale˝y, i˝ skarga Pana Mar-
cina R. jest zasadna.

RPO-487414-VII/04
Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócili si´ tymczasowo

aresztowany Pan Ignacy S. oraz jego siostra Danuta Cz. ˚alili si´ oni,
˝e Sàd Rejonowy w W. nie zezwala tymczasowo aresztowanemu na
widzenia z cz∏onkami rodziny, uzasadniajàc to faktem, i˝ toczy si´
przeciwko niemu równoleg∏e post´powanie przed Sàdem Rejonowym
w C., w której to sprawie zastosowano równie˝ tymczasowe areszto-
wanie, i mo˝liwym jest, ˝e osoby ubiegajàce si´ o widzenie mogà byç
Êwiadkami w tamtej spawie.

˚alàcy twierdzili, ˝e mimo i˝ Sàd Rejonowy w C. nie stawia∏ prze-
szkód w zakresie udzielania widzeƒ z cz∏onkami rodziny, stanowisko
Sàdu Rejonowego w W. – i argumentacja – pozostawa∏y niezmienne
przez osiem miesi´cy.

Zgodnie z art. 217 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego, w wypad-
ku gdy tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku orga-
nów, wymagana jest zgoda na widzenie ka˝dego z nich, chyba, ˝e or-
gany te zarzàdzà inaczej. Ka˝dy z organów dysponujàcych podejmuje
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RPO-495805-VII/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ Pan Pawe∏ M. przeby-

wajàcy w Zak∏adzie Karnym w J. Z. Odbywa∏ on kar´ pozbawienia wol-
noÊci w wymiarze 1 roku, na którà zosta∏ skazany w warunkach
art. 64 § 1 Kk (tzw. recydywa). ˚ali∏ si´ on, ˝e administracja jednostki
odmawia mu udzielenia zezwolenia na czasowe opuszczenie Zak∏adu
Karnego w trybie art. 138 ust. 1 § 7 i 8 KKw, motywujàc odmow´ tym,
i˝ nie spe∏nia on wymogów formalnych do udzielenia takiej nagrody.

Zgodnie z art. 139 § 1 Kkw tego rodzaju nagrod´ mo˝na przyznaç
skazanemu, który odby∏ przynajmniej po∏ow´ tej cz´Êci kary, po któ-
rej móg∏by byç warunkowo przedterminowo zwolniony. W myÊl art. 78
§ 2 Kk, skazanego w warunkach art. 64 § 1 Kk mo˝na warunkowo
zwolniç nie wczeÊniej ni˝ po roku. Administracja jednostki stan´∏a na
stanowisku, ˝e poniewa˝ Pan Pawe∏ M. jako odbywajàcy kar´ jednego
roku pozbawienia wolnoÊci nie mo˝e skorzystaç z warunkowego zwol-
nienia, zatem nie mo˝e równie˝ skorzystaç z zezwolenia na czasowe
opuszczenie Zak∏adu Karnego w trybie art. 138 ust. 1 § 7 i 8 Kkw.

Z tego rodzaju interpretacjà, powodujàcà, ˝e z mo˝liwoÊci skorzy-
stania z nagród wymienionych w art. 138 § 1 pkt 7 i 8 Kkw wy∏àczo-
ne sà osoby skazane w warunkach art. 64 § 1 i 2 Kkw, wobec któ-
rych orzeczono kary do 1 roku pozbawienia wolnoÊci, Rzecznik nie
zgodzi∏ si´. Rzecznik stanà∏ na stanowisku, ˝e poniewa˝ ustawodaw-
ca nie wskaza∏ wprost ˝adnej grupy skazanych, którzy mieliby byç
pozbawieni mo˝liwoÊci ubiegania si´ o udzielenie nagród wymienio-
nych w art. 138 § 1 pkt 7 i 8 Kkw, ograniczenie ustawowych upraw-
nieƒ wskazanej wy˝ej grupy skazanych jedynie na podstawie inter-
pretacji przepisów, nale˝y uznaç za nieuprawnione i zbyt daleko
idàce. Taka interpretacja przepisów prowadzi ponadto do tego, ˝e
osoby skazane na kary wy˝sze – powy˝ej 1 roku pozbawienia wolno-
Êci – znajdà si´ w sytuacji uprzywilejowanej w stosunku do tych,
którzy zostali skazani na kary ni˝sze – do jednego roku. Osoba uka-
rana surowszà karà mo˝e zatem skorzystaç z nagrody, jakiej nie
otrzyma osoba ukarana ∏agodniej.

Centralny Zarzàd S∏u˝by Wi´ziennej, do którego Rzecznik zwróci∏
si´ w tej sprawie, podzieli∏ ten poglàd, uznajàc, ˝e ka˝demu skazane-
mu przys∏uguje prawo skorzystania z nagród, o których mowa w art.
138 § 1 pkt 7 i 8 Kkw. W interpretacji CZSW w przypadku osób ska-
zanych w warunkach art. 64 § 1 Kk na kar´ do roku pozbawienia
wolnoÊci, termin uprawniajàcy do skorzystania z przedmiotowych
nagród nale˝y ustalaç w po∏owie kary. Z uzyskanych informacji wy-
nika, ˝e taka interpretacja wskazanego przepisu zosta∏a przez CZSW
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mieszkalnej by∏ uzasadniony. Ten sposób post´powania lekarza by∏
nieprawid∏owy, poniewa˝ naruszy∏ prawo pacjenta do intymnoÊci.

Jak to wynika z poczynionych ustaleƒ, lekarz w godzinach popo∏u-
dniowych w dniu 7 marca 2005 r. realizowa∏ pilne zadania zwiàzane
z przyj´ciem do Aresztu osoby, której nale˝a∏o udzieliç pomocy me-
dycznej, a tak˝e ustaliç, czy mo˝e ona zostaç przyj´ta. To spowodo-
wa∏o, ˝e lekarz zdecydowa∏ si´ przyjàç oczekujàcych pacjentów w celi
mieszkalnej, chcàc przede wszystkim ustaliç, czy mogà oni zostaç
przyj´ci w dniu nast´pnym.

RPO-491248-VII/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wp∏yn´∏a skarga Pana Krzyszto-

fa ¸. przebywajàcego w Areszcie Âledczym w N. S. Ze skargi wynika-
∏o, i˝ organ dysponujàcy, którym jest Prokuratura Rejonowa w N.
udzielajàc mu widzeƒ z ˝onà ogranicza je do 15 minut.

O zbadanie zarzutu Rzecznik Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ do
Prokuratora Rejonowego w N. Powy˝sze zarzuty zosta∏y zbadane
przez Prokuratora Rejonowego w N., który potwierdza w swoim pi-
Êmie, i˝ widzenia limitowane czasem (15, 20 i 30 minut) wydawano
dopiero od 15 wrzeÊnia 2004 r. Jak podaje Prokurator Rejonowy,
powodem ograniczenia czasowego widzeƒ by∏y trudnoÊci w zapew-
nieniu udzia∏u funkcjonariusza policji. Dodatkowo argumentuje to
faktem, i˝ nie ograniczano liczby zezwoleƒ na widzenia i wydawano
je bardzo cz´sto.

W ocenie Rzecznika dzia∏ania Prokuratury Rejonowej w N., nie
mieÊci∏y si´ w granicach obowiàzujàcego porzàdku prawnego a ogra-
nicza∏y w sposób nieprawid∏owy uprawnienia Pana Krzysztofa ¸. jako
osoby tymczasowo aresztowanej.

Majàc powy˝sze na uwadze Rzecznik uzna∏ skarg´ Pana Krzysztofa
¸ za zasadnà.

RPO-489202-VII/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ Pan Stefan G. prze-

bywajàcy w Zak∏adzie Karnym w Cz. ˝alàc si´ na nieprawid∏owe po-
st´powanie Sàdu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych w L., który zamiast do
niego, skierowa∏ pismo do Dyrektora Zak∏adu Karnego w Cz. (pismo
dotyczy∏o wskazania danych dotyczàcych okresów zatrudnienia i le-
czenia tego skazanego).

Prezes Sàdu Okr´gowego w L., do którego Rzecznik zwróci∏ si´
o zbadanie sprawy, stwierdzi∏, ˝e wy˝ej wymienione pismo rzeczywi-
Êcie zosta∏o nieprawid∏owo skierowane. Prezes Sàdu przeprosi∏ Pana

131

zatem decyzj´ niezale˝nie od innych, kierujàc si´ jedynie przes∏anka-
mi dotyczàcymi post´powania prowadzonego przez ten organ.
W zwiàzku z powy˝szym Rzecznik zwróci∏ si´ do Prezesa Sàdu Rejo-
nowego w W. o zbadanie sprawy i zaj´cie stanowiska w przedmiocie
prawid∏owoÊci post´powania Sàdu.

W udzielonej Rzecznikowi odpowiedzi Wiceprezes Sàdu Rejonowe-
go przyzna∏, ˝e post´powanie Sàdu w tej sprawie by∏o nieprawid∏owe.
Sàd Rejonowy w W. odmawiajàc zgody Panu Ignacemu S. na udziele-
nie widzenia z cz∏onkami rodziny, nie kierowa∏ si´ bowiem przes∏an-
kami majàcymi wp∏yw na post´powanie toczàce si´ przed tym sà-
dem, lecz okolicznoÊciami niezwiàzanymi z tym post´powaniem.

RPO-497163-VII/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ Pan Stanis∏aw S.

przebywajàcy w Zak∏adzie Karnym w N. W. ˚ali∏ si´ on, ˝e admini-
stracja Zak∏adu Karnego odmówi∏a wydania mu potwierdzenia wys∏a-
nia korespondencji urz´dowej.

Zgodnie z art. 105 § 7 Kodeksu karnego wykonawczego skazany
otrzymuje pisemne potwierdzenie odbioru w Zak∏adzie Karnym wy-
s∏anej przez niego korespondencji urz´dowej. Administracja jednostki
nie wyda∏a skazanemu potwierdzenia odbioru, bowiem uzna∏a, ˝e ko-
respondencja kierowana na wy˝szà uczelni´ nie jest korespondencjà
urz´dowà.

Stanowisko administracji Zak∏adu Karnego by∏o nieprawid∏owe, bo-
wiem wskazane pismo – b´dàc wysy∏ane na adres instytucji, a nie na
adres domowy imiennie wskazanej osoby, bez dopisku typu „prywat-
ne”, czy „do ràk w∏asnych” – nie nosi∏o cech korespondencji prywatnej,
a zatem powinno by∏o zostaç uznane za korespondencj´ urz´dowà.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ do Dyrektora Zak∏adu
Karnego w N. W. o podj´cie stosownych czynnoÊci w celu wyelimino-
wania nieprawid∏owoÊci w zakresie wydawania potwierdzeƒ odbioru
korespondencji urz´dowej w podleg∏ej mu jednostce.

RPO-494840-VII/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ Pan Jacek N. prze-

bywajàcy w Areszcie Âledczym w Sz. ˝alàc si´ m.in. na to, ˝e zosta∏
w dniu 7 marca 2005 r. przyj´ty przez lekarza w celi mieszkalnej,
w obecnoÊci innych osób pozbawionych wolnoÊci.

Dyrektor Okr´gowy S∏u˝by Wi´ziennej w Sz. do którego Rzecznik
zwróci∏ si´ o zbadanie zawartych we wniosku Pana Jacka N. zarzu-
tów uzna∏, ˝e zarzut dotyczàcy przyj´cia go przez lekarza w celi
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Prokurator Rejonowy w G., do którego zwrócono si´ z proÊbà o zba-
danie zawartych we wniosku zarzutów, a tak˝e o wyjaÊnienie powo-
dów umieszczenia na korespondencji Pana Marcina R. odcisku stem-
pla o treÊci „Cenzurowano” stwierdzi∏, ˝e korespondencja nie by∏a
cenzurowana, natomiast umieszczenie odcisku stempla by∏o b∏´dem
pracownika sekretariatu. Pracownika sekretariatu zapoznano z zasa-
dami cenzurowania korespondencji tymczasowo aresztowanych.

RPO-492293-VIII/04
W grudniu 2004 r., do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´

Pan Jerzy F. z proÊbà o wyjaÊnienie przepisów dotyczàcych zdobycia
stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego, z∏o˝y∏
jednoczeÊnie skarg´ na Kuratora OÊwiaty, zarzucajàc nieuzasadnio-
nà bezczynnoÊç tego organu w sprawie post´powania kwalifikacyjne-
go na stopieƒ nauczyciela dyplomowanego.

Rzecznik zwróci∏ si´ do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu
o zaj´cie stanowiska w sprawie.

Ministerstwo udzieli∏o zainteresowanemu wyczerpujàcych informa-
cji dotyczàcych stanu prawnego w zakresie mo˝liwoÊci zdobywania
stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Post´powanie wyjaÊniajàce przeprowadzone przez Ministerstwo
wskutek interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich wskazuje na to,
˝e od dnia 25 czerwca 2004 r. (data wniesienia wniosku zaintereso-
wanego) do chwili obecnej nie zosta∏o zakoƒczone post´powanie
w sprawie nadania Panu Jerzemu F. stopnia nauczyciela dyplomo-
wanego. W zwiàzku z tym Ministerstwo zobowiàza∏o Kuratora do
podj´cia niezb´dnych dzia∏aƒ w tym zakresie tj. przede wszystkim
wydania decyzji administracyjnej. Pozostawienie bowiem wniosku za-
interesowanego bez wydania decyzji administracyjnej pozbawi∏o go
mo˝liwoÊci odwo∏ania si´ do organu II-ej instancji celem zweryfiko-
wania rozstrzygni´cia organu I-ej instancji w spornej kwestii doty-
czàcej spe∏nienia wymagaƒ kwalifikacyjnych.

RPO-496473-IX/05
Podczas wizytowania jednostek wojskowych i spotkaƒ z kadrà za-

wodowà, podniesiony zosta∏ problem wykorzystania dni wolnych za
wykonywanie zadaƒ s∏u˝bowych, w dni ustawowo lub dodatkowo
wolne od s∏u˝by przez ˝o∏nierzy zawodowych pe∏niàcych s∏u˝b´ w Si-
∏ach Stabilizacyjnych. Wydane przez Ministra Obrony Narodowej roz-
porzàdzenie (z dnia 27.01.2004 r. w sprawie dodatkowych dni wol-
nych od s∏u˝by oraz rozk∏adu czasu s∏u˝by ˝o∏nierzy zawodowych
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Stefana G. za t´ nieprawid∏owoÊç, jak równie˝ poinformowa∏ go
o zwróceniu pracownikowi uwagi na b∏àd w wykonywaniu pracy.

RPO498587-VII/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ skazany Pan Mieczy-

s∏aw M. przebywajàcy w Zak∏adzie Karnym w P. ˚ali∏ si´ on na to, ˝e
podczas pobytu w tym Zak∏adzie zosta∏a mu wymierzona kara dyscy-
plinarna udzielania widzeƒ w sposób uniemo˝liwiajàcy bezpoÊredni
kontakt z osobà odwiedzajàcà przez okres trzech miesi´cy. W wyniku
b∏´du administracji penitencjarnej ˝alàcy si´ otrzymywa∏ widzenia
w sposób uniemo˝liwiajàcy bezpoÊredni kontakt przez pi´ç miesi´cy.
Dyrektor Zak∏adu, po potwierdzeniu nieprawid∏owoÊci w wykonaniu
kary dyscyplinarnej, przyzna∏ mu w formie ulgi tytu∏em rekompensa-
ty dwa dodatkowe widzenia, z których zdo∏a∏ wykorzystaç tylko jed-
no, poniewa˝ za pope∏nienie kolejnego przekroczenia zosta∏a mu wy-
mierzona nowa kara dyscyplinarna, pozbawienie wszystkich lub
niektórych nie wykorzystanych nagród lub ulg. Drugie z widzeƒ zo-
sta∏o potraktowane zatem jako nie wykorzystana ulga.

Dyrektor Okr´gowy S∏u˝by Wi´ziennej w ¸., do którego zwróci∏ si´
Rzecznik z proÊbà o zbadanie sprawy, potwierdzi∏ zaistnia∏à nieprawi-
d∏owoÊç w wykonywaniu wobec Pana Mieczys∏awa M. kary dyscyplinar-
nej udzielania widzeƒ w sposób uniemo˝liwiajàcy bezpoÊredni kontakt
z osobà odwiedzajàcà uznajàc jednoczeÊnie, ˝e s∏uszna by∏a decyzja
o pozbawieniu skazanego w trybie wymierzenia mu kary dyscyplinarnej
drugiego z widzeƒ. Rzecznik stanà∏ na stanowisku, ˝e rzeczywiÊcie
trudno z formalnego punktu widzenia t´ decyzj´ kwestionowaç, jednak-
˝e by∏a ona zdecydowanie niefortunna. Skoro bowiem Dyrektor Zak∏a-
du Karnego w P. przyzna∏ skazanemu dwa dodatkowe widzenia jako re-
kompensat´ za pope∏nienie ewidentnego b∏´du w wykonywaniu kary
dyscyplinarnej, to specyficznoÊç tej sytuacji nakazywa∏a nie uzale˝niaç
tej decyzji od spe∏nienia przez skazanego okreÊlonych warunków (w tym
wypadku prezentowania poprawnego zachowania).

RPO-505098-VII/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ tymczasowo areszto-

wany Pan Marcin R. przebywajàcy w Areszcie Âledczym w G. ˚ali∏ si´
on na nieprawid∏owoÊci dotyczàce post´powania organu dysponujà-
cego w zakresie korespondencji i widzeƒ. Okaza∏o si´ jednoczeÊnie,
˝e na kopercie i wniosku Pana Marcina R. do Biura Rzecznika Praw
Obywatelskich organ dysponujàcy umieÊci∏ odcisk stempla o treÊci
„Cenzurowano”.
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o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych, której postanowienia obo-
wiàzywa∏y w dacie wstàpienia skar˝àcych na uczelni´, na stopieƒ
podporucznika mianowano s∏uchaczy uczelni po ukoƒczeniu IV roku
studiów i z∏o˝eniu egzaminu na oficera.

Ta zmiana przepisów spowodowa∏a w ocenie Ministerstwa Obrony
Narodowej brak mo˝liwoÊci mianowania studentów IV roku na
pierwszy stopieƒ oficerski.

W wyniku wystàpienia do Dyrektora Departamentu Kadr i Szkol-
nictwa Wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej, pismem z dnia
24 maja 2005 r. poinformowano Rzecznika, ˝e z uwagi na fakt, i˝
podchorà˝owie IV roku studiów stanowià ostatni rocznik s∏uchaczy
odbywajàcych w tej uczelni s∏u˝b´ kandydackà zdecydowano, ˝e na-
stàpi mianowanie tych ˝o∏nierzy na stopieƒ podporucznika po ukoƒ-
czeniu IV roku studiów. Spe∏niono zatem oczekiwania wnoszàcych
skarg´ do Rzecznika.

(Dz.U. z dnia 4 lutego 2004 r. Nr 16, poz. 161) precyzyjnie reguluje
sposób oraz mo˝liwoÊci ich wykorzystania. Problem jednak dotyczy∏
wy∏àcznie ˝o∏nierzy zawodowych pe∏niàcych s∏u˝b´ w pierwszej zmia-
nie, a wi´c jeszcze przed ukazaniem si´ przywo∏anego rozporzàdze-
nia. Podstawà udzielenia dni wolnych by∏o przedstawienie przez za-
interesowanych ˝o∏nierzy zaÊwiadczeƒ o wykonywaniu takich zadaƒ
przed wspomnianà datà. Z uwagi na to, i˝ przywo∏ane przepisy we-
sz∏y w ˝ycie po zakoƒczeniu przez nich s∏u˝by w Si∏ach Stabilizacyj-
nych, ˝o∏nierze I zmiany Si∏ Stabilizacyjnych stosownych zaÊwiad-
czeƒ nie posiadali. Nie by∏o te˝ wiadomo do kogo nale˝y si´ zwracaç
aby zaÊwiadczenie takie otrzymaç.

Podejmujàc tà spraw´, Rzecznik w swym wystàpieniu do Szefa
Sztabu Generalnego WP (z dnia 8 marca br.) zasugerowa∏ zbadanie
i rozwiàzanie tego problemu.

W udzielonej odpowiedzi poinformowano, i˝ zainteresowanym ˝o∏-
nierzom dni wolnych udzielaç b´dà dowódcy jednostek wojskowych,
w których aktualnie ˝o∏nierze pe∏nià s∏u˝b´ wojskowà, na podstawie
pisemnego oÊwiadczenia z∏o˝onego przez ˝o∏nierza, wskazujàcego
jednoczeÊnie konkretne dni, ustawowo lub dodatkowo wolne od s∏u˝-
by, w których ˝o∏nierz wykonywa∏ zadania s∏u˝bowe. O powy˝szym
sposobie realizacji uprawnieƒ do dodatkowych dni wolnych zostali
powiadomieni wszyscy w∏aÊciwi dowódcy.

RPO-502941-IX/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wp∏yn´∏a skarga Akademickiego

Samorzàdu Studentów Wojskowych Uczelni dotyczàca konsekwencji
zmiany systemu mianowania studentów uczelni wojskowych
w zwiàzku z nowymi regulacjami prawnymi wynikajàcymi z wejÊcia
w ˝ycie ustawy z dnia 11 wrzeÊnia 2003 r. o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏-
nierzy zawodowych (Dz.U. Nr 179, poz. 1750), która swymi postano-
wieniami wyprowadzi∏a z obiegu prawnego ustaw´ z dnia 30 czerwca
1970 r. o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych (tekst jedn. Dz.U.
z 1997 r. Nr 10, poz. 55 z póên. zm.), co spowodowa∏o z dniem 1 lip-
ca 2004 r. wejÊcie w ˝ycie przepisów odmiennie regulujàcych zasady
mianowania ˝o∏nierzy na pierwszy stopieƒ oficerski (podporucznika).

Zgodnie z regulacjami nowej ustawy, na podstawie art. 28 warun-
kiem mianowania na stopieƒ wojskowy podporucznika jest ukoƒcze-
nie wy˝szej szko∏y wojskowej i posiadanie tytu∏u zawodowego magi-
stra (równorz´dnego) albo posiadanie tytu∏u zawodowego magistra
(równorz´dnego) i odbycie szkolenia wojskowego oraz zdanie egzami-
nu na oficera. ZaÊ zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z 1970 r.
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