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I. INFORMACJA O WPŁYWIE 
I ZAŁATWIANIU WNIOSKÓW

Dane informacyjno-statystyczne
Wpływ spraw do Rzecznika Praw Obywatelskich

II kwartał
2006

styczeń 
-czerwiec

2006

Cały okres 
funkcjonowania 
instytucji RPO

(01.01.1988 
– 30.06.2006)

Wpływ ogółem 11 600 25 423 835 500
w tym nowe sprawy  5 922 13 468 537 931
Liczba odpowiedzi
na wystąpienia 
Rzecznika  4 525  8 815 277 888

W II kwartale 2006 r. w Biurze RPO przyjęto 1496 interesantów oraz 
przeprowadzono 4661 rozmów telefonicznych, udzielając wyjaśnień 
i porad. Wysłano 18 422 pisma w 10 998 prowadzonych sprawach, 
ponadto zarejestrowano 8 apeli, listów otwartych, protestów bez ozna-
czenia wnioskodawcy.

1. Rzecznik Praw Obywatelskich 
skierował:

II kwartał
2006

styczeń-
czerwiec

2006
– wystąpień o charakterze generalnym 69 145
– wniosków do Trybunału Konstytucyjnego 

o stwierdzenie niezgodności przepisów 
z Konstytucją 3 8

– przystąpił do postępowania przed 
Trybunałem Konstytucyjnym 
w sprawach skarg konstytucyjnych 5 8

– pytań prawnych do Sądu Najwyższego - 2
– kasacji 18 37
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*) Pojęcie „sprawy podjętej do prowadzenia” dotyczy spraw wskazujących na możliwe 
istnienie naruszenia praw obywatelskich, w sprawach tych Rzecznik prowadzi postępo-
wanie wyjaśniające.

**) Przekazane Rzecznikowi do wiadomości wystąpienia kierowane do innych organów 
i pisma niezrozumiałej treści.

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

– skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego 3 6

– wniosków do NSA o wykładnię przepisów 1 1
– skarg do Wojewódzkich Sądów 

Administracyjnych 4 5
– wniosków do Sądu Wojewódzkiego 

w sprawach o wykroczenia 1 1
oraz

– przystąpił do postępowania sądowego 5 9
– przystąpił do postępowania 

administracyjnego 2 2

2. Sprawy rozpatrzone w II kwartale 2006 r. – 8 181.

Wśród spraw rozpatrzonych:
– podjęto do prowadzenia * 2793 sprawy

w tym, w ramach wystąpienia 
o charakterze generalnym 212 spraw

– poprzestano na wskazaniu wnioskodawcy
przysługujących mu środków działania 4566 spraw

– przekazano wniosek wg. właściwości 93 sprawy
– zwrócono się do wnioskodawcy 

o uzupełnienie wniosku 379 spraw
– nie podjęto ** 138 spraw

3. Zakończono postępowanie w 2 833 podjętych sprawach.

Spośród 2 833 spraw zakończonych:
1. uzyskano rozwiązanie pozytywne 20,4%
2. odstąpiono od dalszego prowadzenia sprawy ze

względu na:
– toczące się w sprawie postępowanie (niewyczerpany tryb) 6,2%
– inne względy obiektywne 8,6%
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* W związku ze zmianą struktury organizacyjnej Biura RPO Zespół Ochrony Zdrowia 
został połączony z Zespołem Administracji Publicznej. 

3. nie uzyskano rozwiązania pozytywnego ze względu na:
– niepotwierdzenie się zarzutu 62,0%
– nieuwzględnienie wystąpienia RPO 2,6%
 – z powodu wyczerpania przez RPO możliwości działania 0,2%

4. Przedmiot nowych spraw (wniosków) w II kwartale 2006 r. 
(5922 – 100%)
(według właściwości zespołów merytorycznych):
prawo konstytucyjne i międzynarodowe 2,2%
prawo karne 23,4%
zabezpieczenie społeczne 13,2%
prawo cywilne i gospodarka nieruchomościami 13,4%
prawo administracyjne i sprawy mieszkaniowe 8,8%
prawo gospodarcze, daniny publiczne i ochrona praw 
konsumenta

10,2%

prawo karne wykonawcze 8,6%
prawo pracy 5,5%
prawa żołnierzy i funkcjonariuszy służb publicznych 1,8%
administracja publiczna, zdrowie i ochrona praw  
cudzoziemców*

6,8%

prawo rodzinne i ochrona praw osób niepełnosprawnych 5,1%
Inne 1,0%

Od 2 sierpnia 2004 r. działa Zespół Terenowy we Wrocławiu, kierowa-
ny przez Pełnomocnika  terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich.
W II kwartale 2006 r. do Zespołu Terenowego wpłynęły 464 pisma, 
z czego 25 pism przekazano do Biura w Warszawie. Nowych spraw 
wpłynęło 222, z czego 2 przekazano do Biura w Warszawie. Z ogólnej 
liczby 1496 interesantów w Zespole Terenowym przyjęto 334.

Największy wpływ w Zespole Terenowym we Wrocławiu dotyczył spraw  
z zakresu:  
– prawa cywilnego i gospodarki 

nieruchomościami 20,3% tj. 45 spraw
– prawa karnego 18,9% tj. 42 sprawy
– zabezpieczenia społecznego 16,7% tj. 37 spraw
– prawa administracyjnego i spraw 

mieszkaniowych 13,1% tj. 29 spraw
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– prawa gospodarczego, danin 
publicznych i ochrony praw 
konsumenta 7,7 tj. 17 spraw

W II kwartale 2006 r. w Oddziale Terenowym we Wrocławiu rozpatrzo-
no 307 spraw w tym :
– podjęto do prowadzenia 95 spraw tj. 30,9%
– poprzestano na wskazaniu wnioskodawcy

przysługujących mu środków działania 197 spraw tj. 64,2%
– przekazano wniosek wg. właściwości 3 sprawy tj. 1,0%
– zwrócono się do wnioskodawcy 

o uzupełnienie wniosku 12 spraw tj. 3,9%
 
Od 16 maja 2005 r. działa Zespół Terenowy w Gdańsku, kierowany 
przez Pełnomocnika terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich.
W II kwartale 2006 r. do Zespołu Terenowego wpłynęły 493 pisma, 
z czego 33 pisma przekazano do Biura w Warszawie. Nowych spraw 
wpłynęło 191, z czego 13 przekazano do Biura w Warszawie. Z ogólnej 
liczby 1496 interesantów w Zespole Terenowym przyjęto 385. 

Największy wpływ w Zespole Terenowym w Gdańsku dotyczył spraw 
z zakresu:
– prawa cywilnego i gospodarki 

nieruchomościami
18,3% tj. 35 spraw

– zabezpieczenia społecznego 16,2% tj. 31 spraw
– prawa administracyjnego i spraw 

mieszkaniowych 14,1% tj. 27 spraw
– prawa karnego 12,0% tj. 23 sprawy
– prawa gospodarczego, danin 

publicznych i ochrony praw 
konsumenta  8,4% tj. 16 spraw

W II kwartale 2006 r. w Oddziale Terenowym w Gdańsku rozpatrzono 
272 sprawy w tym :
– podjęto do prowadzenia 100 spraw tj. 36,7%
– poprzestano na wskazaniu 

wnioskodawcy przysługujących 
mu środków działania 154 sprawy tj. 56,6%

– przekazano wniosek wg właściwości 1 sprawa tj. 0,4%
– zwrócono się do wnioskodawcy 

o uzupełnienie wniosku 16 spraw tj. 5,9%
– nie podjęto 1 sprawa tj. 0,4%
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5. W II kwartale 2006 r. Rzecznik Praw Obywatelskich, Zastępcy 
Rzecznika Praw Obywatelskich oraz pracownicy Biura RPO odbyli 
następujące spotkania i wizytacje:

 1. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 
w Suchowoli oraz Oddział Psychiatryczny 
SP ZOZ w Łukowie – badanie przestrzegania 
praw pacjentów i personelu medycznego 
oraz Ośrodek dla cudzoziemców w Łukowie 
– badanie przestrzegania praw cudzoziemców 
ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. 06-07.04.2006 r.

 2. Areszt przy Komendzie Miejskiej Policji 
w Bielsku – Białej – badanie przestrzegania praw 
cudzoziemców przebywających w celu wydalenia. 11.04.2006 r.

 3. Wojskowa Komenda Uzupełnień i Komenda 
Miejska PSP w Radomiu oraz Komenda 
Powiatowa Policji w Grójcu – badanie 
przestrzegania praw funkcjonariuszy. 20.04.2006 r.

 4. Konsultacje terenowe dotyczące badań 
„Dobra administracja”.
Spotkanie ze Starostą Bytowskim, z Wójtem 
Gminy Trzebielino, z Sekretarzem Miasta 
Słupska oraz Wójtem Gminy Kobylnica. 25-26.04.2006 r.

 5. Areszt Śledczy Warszawa- Służewiec, Oddział 
Zewnętrzny w Grodzisku Mazowieckim – ocena 
poszanowania praw osób pozbawionych wolności. 08-10.05.2006 r.

 6. Areszt Śledczy w Sosnowcu i Zakład Karny 
w Zabrzu – ocena poszanowania praw osób 
pozbawionych wolności. 16-17.05.2006 r.

 7. Komenda Powiatowa Policji i Oddział Straży 
Granicznej w Kłodzku oraz Komenda Miejska 
Policji, Komenda Miejska Państwowej Straży 
Pożarnej i Areszt Śledczy w Jeleniej Górze 
– badanie przestrzegania praw obywatelskich 
funkcjonariuszy. 22-24.05.2006 r.

 8. Komisariat Miejskiej Policji w Gdyni – badanie 
przestrzegania praw cudzoziemców, Szpital 
Psychiatryczny w Gdańsku – badanie 
przestrzegania praw pacjentów i personelu 
medycznego. 22-24.05.2006 r.
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 9. Ośrodek dla Cudzoziemców w Warszawie 
– ocena poszanowania praw osób ubiegających 
się o status uchodźcy  lub azyl w Polsce. 24.05.2006 r.

10. 3 Brygada Zmechanizowana Legionów 
w Lublinie – ocena poszanowania 
praw żołnierzy. 30.05.2006 r.

11. Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria 
– badanie prawa do „dobrej administracji”. 08-09.06.2006 r.

12. 1 Dębliński Pułk Drogowo – Mostowy oraz 
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
w Dęblinie – badanie przestrzegania praw 
żołnierzy. 13.06.2006 r.

13. Dom dla Samotnych Matek – Monar 
w Pobiednej i Lublińcu – badanie stanu 
przestrzegania praw kobiet, mieszkanek 
domów dla samotnych matek. 20-21.06.2006 r.

14. Urząd Miasta i gminy Warka – badanie 
realizacji prawa do „dobrej administracji.” 22.06.2006 r.

15. Areszt Śledczy w Lublinie – ocena 
poszanowania praw osób pozbawionych 
wolności. 27.06.2006 r.

16. Ośrodki pobytowe w Białymstoku, Łomży, 
Podkowie Leśnej – badanie przestrzegania 
praw cudzoziemców. 27-28.06.2006 r.

oraz uczestniczyli w następujących sympozjach, seminariach 
i konferencjach:

 1. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich 
w uroczystości ogłoszenia wyników Rankingu 
Kancelarii Prawnych. Warszawa 05.04.2006 r.

 2. Udział Rzecznika i Zastępców RPO 
w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego. 05.04.2006 r.

 3. Udział w uroczystości otwarcia Centrum 
Dydaktycznego Akademii Medycznej 
w Warszawie. 06.04.2006 r.

 4. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich 
w konferencji nt. „Notariusz w służbie państwa 
i społeczeństwa.” Warszawa 07-08.04.2006 r.
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 5. Ogólnopolski Finał XIII Olimpiady Wiedzy 
o Prawach Człowieka nt. „Wolność od tortur.” 
Patronat RPO. Toruń 08.04.2006 r.

 6. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich 
w debacie nt. „O liberalizmie.” Warszawa 10.04.2006 r.

 7. Seminarium poświęcone ocenie doświadczeń 
we wdrażaniu regulacji prawnych dotyczących 
organizacji list pacjentów oczekujących na 
deficytowe świadczenia zdrowotne. Warszawa 11.04.2006 r.

 8. Dyskusja panelowa pt. „Cenzura we 
współczesnej Polsce – powództwa cywilne jako 
środek zaskarżenia prasy.” 12.04.2006 r.

 9. Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki 
Społecznej. 19.04.2006 r.

10. Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i 
Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Warszawa 19.04.2006 r.

11. Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich 
z Marszałkiem Senatu RP – tematem 
spotkania była sprawa opieki prawnej nad 
Polakami podejmującymi pracę w krajach 
Unii Europejskiej. 20.04.2006 r.

12. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich 
w posiedzeniu Komisji Praw Człowieka 
i Praworządności Senatu RP. 20.04.2006 r.

13. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich 
i Zastępcy RPO w Zgromadzeniu Ogólnym 
Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. 24.04.2006 r.

14. Udział Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich 
w uroczystości ogłoszenia wyników Konkursu 
Prawnik Pro Bono. Warszawa 27.04.2006 r.

15. Konferencja nt. „Wychowanie a wyzwania 
współczesności”. Warszawa 28.04.2006 r.

16. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich 
w uroczystości Narodowego Święta Trzeciego 
Maja organizowanej przez Prezydenta RP. 03.05.2006 r.

17. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich 
w uroczystości święta Konstytucji 3 Maja 1791 
organizowanej przez Prezesa Trybunału 
Konstytucyjnego. 03.05.2006 r.
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18. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich 
w inauguracji VIII edycji Konkursu Pro Publico 
Bono. Patronat RPO 03.05.2006 r.

19. Panel dyskusyjny poświęcony tematyce 
zagrożenia dzieci pedofilią. Warszawa 05.05.2006 r.

20. Ogólnopolska Konferencja z okazji 
Europejskiego Dnia Protestu Przeciw 
Dyskryminacji Osób Niepełnosprawnych 
nt. „Niepełnosprawny a edukacja – nasze 
działania.” Wrocław. Patronat RPO. 05.05.2006 r.

21. Posiedzenie Komisji Rodziny i Praw Kobiet oraz 
seminarium nt. „Rodzicielstwo zastępcze 
– jak uratować miłość.” Warszawa 10.05.2006 r.

22. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich 
w konferencji inaugurującej działalność 
Muzeum Historii Polski pt. „Odkryć historię 
– zrozumieć wolność.” Warszawa 11.05.2006 r.

23. Udział Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich 
w III Walnym Krajowym Zjeździe 
Stowarzyszenia Prokuratorów RP. Warszawa 11.05.2006 r.

24. Konferencja naukowa nt. „Wczesna pomoc 
dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością 
i jego rodzinie.” Sandomierz 11.05.2006 r.

25. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich 
w spotkaniu Porozumienia Samorządów 
Zawodów Prawniczych i Organizacji 
Prawniczych. Warszawa 12.05.2006 r.

26. Udział w pracach Krajowego Komitetu do 
spraw kampanii Rady Europy „wszyscy różni 
– wszyscy solidarni.” Warszawa 12.05.2006 r.

27. Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
nt. „Efektywność działań resocjalizacyjnych.” 
Olszanica 12-13.05.2006 r. 

28. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich 
w spotkaniu  poświęconym refleksji nad
stanem liberalnej demokracji w Polsce. 
Warszawa 16.05.2006 r.

29. Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich 
z Ministrem Zdrowia prof. Zbigniewem Religą. 16.05.2006 r.
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30. Konferencja poświęcona funkcjonowaniu 
polskich izb wytrzeźwień w świetle 
obowiązujących aktów i norm prawnych. Będzin 17.05.2006 r.

31. XIII Ogólnopolskie Dni Prawnicze pod hasłem: 
„Państwo Prawa – założenia a rzeczywistość.” 
Poznań 18-19.05.2006 r.

32. Wykład im. Leona Petrażyckiego nt. „On 
The Concept And The Nature of Law”, który 
przedstawił prof. Robert Aleksy z Uniwersytetu 
Christiana Albrechta w Kiel. Uniwersytet 
Warszawski. Warszawa 19.05.2006 r.

33. Spotkanie szkoleniowe członków Naczelnego 
Sądu Lekarskiego. Jachranka 19-21.05.2006 r.

34. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich 
w uroczystości nadania tytułu Doktora Honoris 
Causa Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości 
i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego 
prof. dr. hab. Witoldowi Kieżunowi. Warszawa 23.05.2006 r.

35. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich 
w uroczystościach związanych z pielgrzymką 
Papieża Benedykta XVI do Polski. 25-28.05.2006 r.

36. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich 
w inauguracji Konwersatorium Akademii 
Oświęcimskiej pt. „Jan Paweł II – papież praw 
człowieka.” 27.05.2006 r.

37. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich 
i Zastępcy RPO w uroczystości obchodów 
XX – lecia działalności Trybunału 
Konstytucyjnego. Warszawa 29.05.2006 r.

38. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w 
konferencji nt. „10 lat Biur Porad Obywatelskich. 
Od porady do działania.” Warszawa 01.06.2006 r.

39. Sejm Dzieci i Młodzieży – XII Sesja. 01.06.2006 r.
40. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich 

w seminarium nt. „O wolności?”. Lucień 02.06.2006 r.
41. Udział Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich 

w uroczystości wręczenia Nagrody 
Kustosza Pamięci Narodowej im. Grzegorza 
Jakubowskiego. Warszawa 02.06.2006 r.
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42. Udział w uroczystości Jubileuszu 
Muzułmańskiego Związku Religijnego 
w Rzeczpospolitej Polskiej. Warszawa 02.06.2006 r.

43. Konferencja naukowa pt. „Dostęp do informacji 
publicznej – rozwój czy stagnacja.” Warszawa. 
RPO współorganizatorem 06.06.2006 r.

44. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich 
w panelu wprowadzającym do dyskusji 
nt. „Sprawiedliwość przeciw prawu?”. Warszawa 07.06.2006 r.

45. Udział w naradzie szkoleniowo-instruktażowej 
dla funkcjonariuszy pełniących służbę 
w okręgowych inspektoratach Służby 
Więziennej. Sucha 07.06.2006 r.

46. Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich 
i Zastępcy RPO z Laureatami XIII Olimpiady 
Wiedzy o Prawach Człowieka. 08.06.2006 r.

47. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich 
w seminarium z cyklu „Krytyczna Teoria 
Organizacji.” Warszawa 09.06.2006 r.

48. Seminarium zorganizowane przez Rzecznika 
Praw Obywatelskich, poświęcone roli 
i zadaniom stojącym przed Rzecznikiem Praw 
Obywatelskich. Nieborów 10.06.2006 r.

49. Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich 
z Ks. Kardynałem Stanisławem Dziwiszem, 
Metropolitą Krakowskim. 20.06.2006 r.

50. Międzynarodowe warsztaty nt. „Rola i miejsce 
organu przedstawicielskiego kadry zawodowej 
we współczesnym modelu sił zbrojnych 
państwa europejskiego.” Warszawa 20.06.2006 r.

51. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich 
w dorocznym posiedzeniu Zgromadzenia 
Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego. 21.06.2006 r.

52. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich 
w konferencji nt. „Rzeczpospolita korporacyjna 
czy obywatelska?; Czy w Polsce może istnieć 
szerszy dostęp do zawodów prawniczych?”. 
Warszawa

22.06.2006 r.

53. Jubileusz kwartalnika „Przegląd Więziennictwa 
Polskiego”. Warszawa 22.06.2006 r.
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54. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich 
w seminarium nt. „Europejski Trybunał Praw 
Człowieka Agenda na XXI Wiek.” Warszawa

23.06.2006 r.

55. Spotkanie Ludzi „Solidarności” w 25 rocznicę 
I Walnego Zjazdu Delegatów Regionu 
Mazowsze. Warszawa

23.06.2006 r.

56. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich 
w obradach XVII Walnego Zgromadzenia 
Związku Banków Polskich.

26.06.2006 r.

57. Konferencja nt. „Jaka Polska? Czyja Polska?” 
Warszawa

28.06.2006 r.

58. Konferencja zorganizowana w Biurze RPO 
nt. „Prawa mniejszości narodowych 
i etnicznych w praktyce.”

28.06.2006 r.

59. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w panelu 
dyskusyjnym nt. „Podstawowe problemy 
w dostępie obywateli do pomocy prawnej 
i kierunki ich rozwiązywania. Warszawa 

29.06.2006 r.

60. Udział Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich 
w uroczystym zakończeniu roku akademickiego 
2005/2006  Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego.

29.06.2006 r.

61. Spotkanie inaugurujące działalność 
Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw
im. Ireny Rajkowskiej. Wrocław

29.06.2006 r.

Współpraca międzynarodowa :

 1. Posiedzenie Rady Administracyjnej 
Stowarzyszenia Instytucji Praw Człowieka 
Sfery Frankofońskiej. Genewa 10-13.04.2006 r.

 2. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich 
w spotkaniu ombudsmanów z państw Grupy 
Wyszehradzkiej. Brno 18-19.05.2006 r.

 3. Szkolenie w Europejskim Trybunale Praw 
Człowieka organizowane przez Biuro 
Informacji Rady Europy. Strasburg

29.05-10.06.2006 r.

 4. Wizyta w Biurze RPO grupy pracowników 
naukowych uczelni wyższych z Chin. 07.06.2006 r.
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 5. Wizyta w Biurze RPO Charge′ d’Affaires 
Republiki Uzbekistanu. 08.06.2006 r.

 6. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich 
w Konferencji Europejskich Ombudsmanów 
oraz Zgromadzeniu Ogólnym 
Międzynarodowego Instytutu Ombudsmanów 
– Region Europejski. Wiedeń 11-13.06.2006 r.

 7. Spotkanie Zastępcy Rzecznika Praw 
Obywatelskich z najwyższym rangą sędzią 
w Wielkiej Brytanii. Warszawa 14.06.2006 r.

 8. Seminarium oficerów łącznikowych
biur ombudsmanów europejskich nt. 
„Podtrzymywanie fundamentalnych praw 
– dzielenie się dobrą praktyką.” Strasburg 18-20.06.2006 r.

 9. Spotkanie w Biurze RPO z Zarządem 
Europejskiej Organizacji Związków Żołnierzy 
EUROMIL i Konwentem Dziekanów Korpusu 
Oficerów WP. 21.06.2006 r.

10. Wizyta w Biurze RPO Kontrolera 
Państwowego 
i Ombudsmana z Izraela.

21.06.2006 r.
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II. WYSTĄPIENIA O CHARAKTERZE GENERALNYM

W okresie objętym Informacją Rzecznik Praw Obywatelskich skie-
rował wystąpienia o charakterze generalnym do: 

1. Ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPO-528371-VIII/06) 
z dnia 3 kwietnia 2006 r. – w sprawie kontrowersji dotyczących pod-
dawania pracowników badaniom przy pomocy wariografu.

W ostatnim czasie na łamy prasy powróciła kwestia poddawania 
pracowników badaniom przy pomocy wariografu. Badanie za pomo-
cą wariografu oraz zakres pytań często wykracza poza określone Ko-
deksem pracy granice, dlatego pracodawcy przed wykonaniem takie-
go badania uzyskują podpisaną przez pracownika pisemną zgodę na 
badania. Biorąc pod uwagę obecny stan rynku pracy trudno założyć, 
iż w każdym przypadku poddanie się takim badaniom jest w istocie 
dobrowolne. Wątpliwości budzi także poddawanie badaniom wario-
graficznym pracowników w razie zaistnienia podejrzenia dokonania
przez nich przestępstwa np. kradzieży. W takim przypadku prowa-
dzenie dochodzenia należy do organu ścigania, a nie pracodawcy. 
Wobec braku regulacji prawnych zakazujących pracodawcom lub 
ściśle regulujących stosowanie badań wariograficznych w stosun-
ku do kandydatów do pracy na określonych stanowiskach, a także 
wobec zatrudnionych pracowników, temat ten ciągle wywołuje wiele 
kontrowersji. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się do Ministra 
Pracy z prośbą o rozważenie potrzeby wprowadzenia do Kodeksu 
pracy regulacji prawnych normujących kwestię wykorzystywania 
wariografu w stosunkach pracy. 

Minister Pracy i Polityki Społecznej (05.05.2006 r.) poinformo-
wał, że w obowiązującym stanie prawnym przeprowadzanie badań 
przy pomocy wariografu nie jest uregulowane w Kodeksie pracy, na-
leży jednak uznać je za dozwolone, gdy wymagają tego inne przepisy 
rangi ustawowej. W związku z wcześniejszymi wystąpieniami dotyczą-
cymi naruszania przez pracodawców przepisów o zakresie informa-
cji, jakich można żądać od pracownika w związku z zatrudnieniem, 
Minister zwrócił się do Głównego Inspektora Pracy o objęcie kontrolą 
przestrzegania tych przepisów. Problematyka stosowania badań psy-
chologicznych była przedmiotem zainteresowania Komisji Kodyfika-
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cyjnej Prawa Pracy, która podjęła decyzję o uregulowaniu tej kwestii 
w opracowywanym projekcie Kodeksu indywidualnego prawa pracy. 
Komisja zakończy pracę w końcu września 2006 r. i wówczas nastąpi 
publiczna prezentacja głównych kierunków proponowanych zmian. 

2. Ministra Zdrowia (RPO-527434-VIII/06) z dnia 3 kwietnia 
2006 r. – w sprawie migracji zarobkowej personelu medycznego.

W związku z odpływem personelu medycznego z polskiego rynku 
pracy, Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Zdrowia 
z prośbą o szczegółowe informacje dotyczące skali tego zjawiska na 
podstawie informacji posiadanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz 
o krokach, jakie są podejmowane lub mają być podjęte w celu wyeli-
minowania tego niekorzystnego dla Polski procesu. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (08.05.2006 r.) 
poinformował, że w październiku 2005 r. Rząd przyjął „Informa-
cję na temat zjawiska migracji personelu medycznego i kierunków 
działań ograniczających możliwe zagrożenia”. Za podstawę do osza-
cowania skali zainteresowania wyjazdem za granicę przyjęto licz-
bę zaświadczeń wydanych w celu uznania kwalifikacji zawodowych
w innych państwach członkowskich UE. Dane te nie mogą stano-
wić podstawy do sporządzenia pełnej oceny skali migracji persone-
lu medycznego. Można wnioskować, iż odpływ specjalistów z Pol-
ski nie jest obecnie procesem masowym i nie powinien w najbliż-
szym czasie spowodować zagrożenia dla systemu ochrony zdrowia.  
Z informacji podanych przez samorządy zawodowe, według stanu na 
dzień 31.12.2005 r., spośród personelu aktywnego zawodowo liczba 
wydanych zaświadczeń dla lekarzy wynosiła 3,6 %, dla lekarzy denty-
stów 4,6 % oraz dla pielęgniarek i położnych 1,4 %. W bieżącym roku 
kontynuowany jest monitoring procesu migracji personelu medycz-
nego. W celu zapobieżenia rozszerzaniu się skali tego zjawiska Rząd 
podejmuje działania zamierzające do zwiększenia wysokości wynagro-
dzeń pracowników ochrony zdrowia. 

3. Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Spraw Zagra-
nicznych, Wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Ge-
neralnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (RPO-526052-
-VIII/06) z dnia 4 kwietnia 2006 r. – w sprawie sytuacji polskich 
obywateli podejmujących pracę za granicą. 

W związku z dużą ilością naruszeń praw pracowniczych, jakich do-
puszczają się zagraniczni pracodawcy w stosunku do obywateli pol-
skich pracujących w krajach Unii Europejskiej oraz naruszeń praw 



21

Polaków poszukujących pracy w tych krajach, Rzecznik przedstawił 
swoje spostrzeżenia na ten temat. Działanie to jest częścią komplek-
sowego planu mającego na celu polepszenie sytuacji naszych oby-
wateli pracujących poza granicą Polski. Z szacunkowych danych Mi-
nisterstwa Pracy wynika, że w 2005 r. w krajach Unii Europejskiej 
legalnie podjęło zatrudnienie około 700 tys. Polaków. Dane dotyczące 
osób podejmujących pracę bez załatwienia wymaganych formalno-
ści są niemożliwe do uchwycenia. Problem pracy Polaków za granicą 
jest bardzo ważny dla polskiej racji stanu, gdyż może dotyczyć nawet 
półtora miliona pracowników, a także ich rodzin, które zdecydowały 
się z nimi wyjechać. Rzecznik uważa, iż należy rozważyć możliwość 
stworzenia w krajach, do których masowo migrują obywatele polscy, 
instytucji polskich łączników działających przy ministrach pracy lub 
inspekcjach pracy. Potrzebna jest także sprawna wymiana informacji 
między Ministerstwem Spraw Zagranicznych a Ministerstwem Pracy 
i Polityki Społecznej, dotyczących Polaków pracujących bądź poszu-
kujących pracy za granicą. Ponadto Rzecznik zwrócił się do General-
nego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z prośbą o informacje 
dotyczące przestrzegania przez agencje zatrudnienia przepisów usta-
wy o ochronie danych osobowych.

Minister Spraw Zagranicznych (13.04.2006 r.) poinformował, że 
MSZ wydało polskim placówkom w państwach UE, USA i Kanadzie 
dyspozycję stałego monitorowania sytuacji i przekazywania anali-
tycznych informacji dotyczących pracy obywateli polskich za grani-
cą. Przewidywany termin przekazania zbiorczego materiału robocze-
go określono na maj 2006 r. Minister Spraw Zagranicznych odbył 
rozmowę z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, który podobnie jak 
Rzecznik Praw Obywatelskich opowiada się za nawiązaniem ściślej-
szej współpracy pomiędzy resortami krajów Unii odpowiedzialnymi za 
problematykę zatrudnienia, m.in. przez delegowanie na koszt MPiPS 
pracowników tego Ministerstwa do wybranych polskich ambasad 
i konsulatów. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecz-
nej (06.06.2006 r.) poinformowała, że obywatelom polskim poszuku-
jącym pracy lub zatrudnionym w innym państwie członkowskim Unii 
Europejskiej przysługuje ochrona prawna zgodnie z przepisami pań-
stwa, na terenie którego przebywają. Propozycja utworzenia instytu-
cji polskich łączników przy ministrach pracy lub inspekcjach pracy, 
niezależnej od służb konsularnych, jest trudna do przeprowadzenia. 
Optymalne dla ochrony praw obywateli polskich za granicą będzie 
korzystanie ze służb dyplomatyczno-konsularnych funkcjonujących 
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tradycyjnie w stosunkach międzynarodowych. W kwietniu br. podjęto 
wstępne rozmowy pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej 
a Ministerstwem Spraw Zagranicznych na temat możliwości zasilenia 
finansowego i kadrowego placówek polskich w państwach UE, w któ-
rych znajduje się znaczna liczba obywateli polskich podejmujących 
pracę. 

Generalny Inspektor Ochrony danych Osobowych (21.04.2006 r.) 
poinformowała, że do GIODO – w trakcie jego dotychczasowej działal-
ności – nie wpływały skargi w sprawie naruszania praw do ochrony 
danych osobowych osób szukających pracy lub podejmujących pracę 
w krajach tzw. „Starej Unii”. 

4. Marszałka Senatu RP (RPO-524929-VIII/06) z dnia 4 kwiet-
nia 2006 r. – w sprawie oświadczenia senatorów wzywającego do pod-
jęcia działań przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Rzecznika 
Praw Obywatelskich w celu zapobieżenia nielegalnemu pośrednictwu 
pracy w Wielkiej Brytanii. 

Przedstawiając stanowisko w sprawie przesłanego przez Marszałka 
Senatu oświadczenia senatorów złożonego na 5 posiedzeniu Senatu 
w dniu 1.02.2006 r., Rzecznik wyjaśnił, że już w 2004 r. podjął dzia-
łania zmierzające do dokładniejszego zapoznania się z omawianym 
zagadnieniem, kierując wystąpienie do Ministra Gospodarki i Pracy 
z prośbą o informację dotyczącą skali problemu oraz krokach podej-
mowanych w celu wyeliminowania nieuczciwych pośredników z usług 
rynku pracy, jak również wystąpienie do Prokuratora Krajowego 
z prośbą o informacje dotyczące ilości zawiadomień do prokuratury 
od osób pokrzywdzonych przez pośredników oraz stanu tych spraw 
(znak: RPO-483506-VIII/04). Ponadto Rzecznik występował niejed-
nokrotnie do ministerstw, wojewodów i placówek dyplomatycznych 
w sprawach indywidualnych dotyczących tej problematyki. 

W ramach swych ustawowych kompetencji Rzecznik Praw Obywa-
telskich podejmuje działania mające na celu zapobieganie tego typu 
praktykom. Przykładem takich działań jest zorganizowanie w dniu 
22.03.2006 r. konferencji w Biurze Rzecznika z udziałem przedstawi-
cieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, MSZ, Prokuratury Kra-
jowej, Głównej Inspekcji Pracy, Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Ma-
zowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Spotkania te będą odbywały się 
cyklicznie. Rzecznik zamierza także zorganizować międzynarodową 
konferencję dotyczącą problemów związanych z pracą polskich oby-
wateli za granicą. 
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5. Ministra Zdrowia (RPO-505104-X/05) z dnia 4 kwietnia 
2006 r. – w sprawie zasad finansowania pobytu pacjentów w zakła-
dzie opiekuńczo-leczniczym.

W związku z indywidualną skargą dotyczącą zasad finansowania
pobytu pacjentów w zakładzie opiekuńczo-leczniczym wchodzącym 
w skład Samodzielnego Publicznego ZOZ w Siedlcach, Rzecznik Praw 
Obywatelskich podjął postępowanie wyjaśniające. Ustalono, że nie-
zależnie od opłat przewidzianych w przepisach prawa, SP ZOZ pobie-
ra dodatkową opłatę od pacjentów i ich rodzin za pobyt w zakładzie. 
Sankcją za niewpłacenie „z góry” ustalonej opłaty jest natychmia-
stowe wypisanie pacjenta z zakładu i obowiązek zabrania pacjenta 
przez opiekuna. Praktyka ta budzi zasadnicze wątpliwości z punktu 
widzenia obowiązujących przepisów. Interwencja Rzecznika podjęta 
w SP ZOZ w Siedlcach oraz u Prezydenta Miasta Siedlce nie przy-
niosła rezultatu. W obu przypadkach jako uzasadnienie stosowanej 
praktyki wskazano treść pisma z dnia 28.03.2001 r. Departamentu 
Prawnego Ministerstwa Zdrowia w sprawie finansowania pobytu osób
kierowanych do zakładów opiekuńczo-leczniczych. Rzecznik zwraca 
się o podjęcie przez Ministra Zdrowia działań zmierzających do wyeli-
minowania opisanych naruszeń praw pacjentów zakładu opiekuńczo-
-leczniczego w Siedlcach. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (04.05.2006 r.) 
zgodził się ze stwierdzeniem zawartym w wystąpieniu Rzecznika, że 
zobowiązanie pacjentów i ich opiekunów do dodatkowych opłat oraz 
uzależnianie wykonania decyzji o umieszczaniu pacjenta w zakładzie 
opiekuńczo-leczniczym od wnoszenia tych opłat pozostaje w rażącej 
kolizji z zadaniami wynikającymi z obowiązujących przepisów. Mini-
ster Zdrowia wystąpił do organu założycielskiego Samodzielnego Pu-
blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach z prośbą o podjęcie 
działań zmierzających do wyeliminowania opisanych naruszeń praw 
pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Siedlcach i przestrze-
gania w tym zakładzie obowiązujących przepisów prawa. 

6. Ministra Sprawiedliwości (RPO-525930-XI/XX/06) z dnia 
5 kwietnia 2006 r. – w sprawie „buntu” w schronisku dla nieletnich 
w Świdnicy. 

Po zapoznaniu się z przekazami medialnymi o zdarzeniach, jakie 
miały miejsce w schronisku dla nieletnich w Świdnicy w nocy z 17 
na 18 lutego 2006 r., Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z własnej 
inicjatywy czynności w tej sprawie. Dokonane ustalenia wskazują 
na trzy główne przyczyny „buntu”: reakcja na udaremnienie uciecz-
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ki, brak nadzoru i opieki nad wychowankami w okresie przed ciszą 
nocną oraz nieregulaminowe traktowanie wychowanków. Rzecznik 
stwierdził, że konieczne jest pilne przeprowadzenie ogólnopolskiej 
lustracji dotyczącej procedury umieszczania nieletnich w schroni-
skach i przedłużania ich pobytu. Zgodnie z art. 49 ustawy o postę-
powaniu w sprawach nieletnich, nieletni który, został umieszczony 
w schronisku, musi mieć obrońcę. Przypadki nieletnich umieszczonych 
w schroniskach bezprawnie wskazują, że wykonywanie art. 49 jest 
nieskuteczne. W schronisku stosowana była praktyka umieszcza-
nia nieletnich w izbie przejściowej w celach wychowawczych, a także 
stosowania innych „pozaregulaminowych” kar. Niezbędne wydaje się 
także przeprowadzenie analizy dokonanych w ostatnim roku ucieczek 
ze schronisk i zakładów poprawczych, z uwzględnieniem kwestii nad-
zoru nad wychowankami w godzinach wieczornych. Rzecznik zwraca 
się o podjęcie działań zmierzających do usunięcia wskazanych naru-
szeń praw nieletnich.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (08.05.2006 
r.) poinformował, że Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji 
Ministerstwa Sprawiedliwości wystąpił do Prezesa Sądu Okręgowego 
w Świdnicy o objęcie schroniska szczególnym nadzorem oraz do Pro-
kuratora Okręgowego Świdnicy o prowadzenie postępowania wobec 
nieletnich pod nadzorem służbowym. Na obecnym etapie postępo-
wania wyjaśniającego brak przesłanek do przyjęcia, że zdarzenie, do 
którego doszło, było wynikiem nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
schroniska. Okoliczności wskazują na zaistnienie zorganizowanej 
przez nieletnich akcji, której oznak nie dało się z odpowiednim wy-
przedzeniem dostrzec lub przewidzieć. Ministerstwo podjęło w ra-
mach nadzoru działania mające usprawnić funkcjonowanie placówki 
w Świdnicy. W wyniku tych działań opracowano program naprawczy 
w zakresie przeciwdziałania ucieczkom. Obecnie jest on w toku wdra-
żania. Dla wszystkich schronisk dla nieletnich opracowano dodatko-
wy harmonogram kontroli (planowanych na marzec-czerwiec 2006 r.) 
obejmujący stan przestrzegania praw i obowiązków nieletnich. 

7. Prezesa Rady Ministrów (RPO-524107-X/06) z dnia 5 kwiet-
nia 2006 r. – w sprawie działań podjętych przez Rzecznika Praw Oby-
watelskich w związku z katastrofą na terenie Międzynarodowych Tar-
gów Katowickich. 

Rzecznik Praw Obywatelskich przekazał Premierowi informację do-
tyczącą swoich działań podjętych w związku z katastrofą na terenie 
Międzynarodowych Targów Katowickich. Jednocześnie wyraził na-
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dzieję, że dokonane z niezależnej pozycji ustalenia i opinie sprzyjać 
będą obiektywnej ocenie przyczyn katastrofy, działań administracji 
i służb publicznych w akcji ratowniczej oraz pomocy udzielanej ofia-
rom tragedii i ich rodzinom, a także poszukiwaniu rozwiązań syste-
mowych dotyczących zapobiegania katastrofom budowlanym oraz 
usprawniających działania ratownicze. Zespół pracowników Biura 
Rzecznika Praw Obywatelskich podczas wyjazdu do Katowic w dniach 
2-3 lutego oraz 15 marca 2006 r. badał sprawę pomocy udzielanej 
rodzinom ofiar katastrofy budowlanej. Ponadto Rzecznik skierował
w sprawie tragedii w Katowicach dwa wystąpienia: z dnia 2 lutego 
2006 r. do Ministra Zdrowia (RPO-524207-X/06) w sprawie systemu 
ratownictwa medycznego oraz z dnia 20 lutego 2006 r. do Ministra 
Transportu i Budownictwa (RPO-475475-IV/04) w sprawie niedofi-
nansowania i złej organizacji organów nadzoru budowlanego. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (09.05.2006 r.) dzię-
kując za wnikliwą analizę zawartą w przekazanym materiale, poinfor-
mował o trwających pracach nad nową ustawą o ratownictwie medycz-
nym oraz przygotowywaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji ustawą o zarządzaniu kryzysowym. Podsekretarz Sta-
nu stwierdził, że wejście w życie obu ustaw powinno umożliwić wdro-
żenie jednolitych standardów organizacji i postępowania w zdarze-
niach o charakterze masowym. Jednocześnie podkreślił, że w opinii 
Ministerstwa Zdrowia akcja ratownicza na terenie Międzynarodowych 
Targów Katowickich przeprowadzona została w sposób prawidłowy.

8. Ministra Zdrowia (RPO-526377-VIII/06) z dnia 5 kwietnia 
2006 r. – w sprawie czasu pracy obowiązującego w zakładach opieki 
zdrowotnej. 

Rzecznik Praw Obywatelskich, na wniosek Dyrektora Szpitala Po-
wiatowego w Limanowej, zwrócił się do Ministra Zdrowia z prośbą 
o przedłożenie Radzie Ministrów wniosku mającego na celu zainicjo-
wanie procesu legislacyjnego zmierzającego do zmiany ustawy o za-
kładach opieki zdrowotnej w części dotyczącej czasu pracy. Aktualna 
regulacja przyjęta w art. 32 h ust. 1 tej ustawy odsyła do uchylonego 
w 2001 r. art. 129 (1) § 1 Kodeksu pracy, co czyni niemożliwym doko-
nywanie prawidłowej wykładni przepisów regulujących kwestię czasu 
pracy obowiązującego w zakładach opieki zdrowotnej. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (29.06.2006 r.) 
poinformowała, że zgodnie z poleceniem kierownictwa Ministerstwa 
Zdrowia w chwili obecnej gromadzone są propozycje zmian, któ-
re miałyby zostać wprowadzone przy najbliższej nowelizacji ustawy 
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o zakładach opieki zdrowotnej. Kwestia dostosowania art. 32h usta-
wy o zakładach opieki zdrowotnej stanowi jedno z zagadnień, jakie 
miałyby zostać rozważone przy tej okazji. Jednocześnie poinformowa-
ła, że obecnie trwają prace nad projektem ustawy o ustroju ochrony 
zdrowia. Powyższa regulacja będzie kompleksowo normowała kwestie, 
które w bieżącej chwili stanowią zakres przedmiotowy ustawy o zakła-
dach opieki zdrowotnej. 

9. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (RPO-
-517255-I/05) z dnia 6 kwietnia 2006 r. – w sprawie zasad przepro-
wadzania egzaminu zawodowego na aplikacji adwokackiej i notarial-
nej (kontynuacja wystąpienia z dnia 25.02.2006 r.).

Aplikanci, których termin zdawania egzaminu zawodowego przy-
padał w 2005 r., mimo wejścia w życie nowych przepisów mieli moż-
liwość zdawania egzaminu na dotychczasowych zasadach. W ocenie 
Rzecznika możliwość taką powinni mieć także aplikanci, którzy roz-
poczęli aplikację na wcześniejszych zasadach, lecz termin egzaminu 
przypada po 2005 r. Ponadto egzamin nie może obejmować wiedzy nie 
przewidzianej programem szkolenia, natomiast zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami został rozszerzony zakres egzaminu notarialnego 
o dziedziny prawa, które nie były objęte programem szkolenia. Rzecz-
nik Praw Obywatelskich ponownie zwraca się o rozważenie podjęcia 
w trybie pilnym inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do zmiany 
przepisów w celu umożliwienia złożenia egzaminu zawodowego na 
dotychczasowych zasadach aplikantom, którzy rozpoczęli aplikację 
przed wejściem w życie ustawy z dnia 30.06.2005 r. o zmianie ustawy 
– Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
(12.06.2006 r.) poinformował, że w Ministerstwie podjęto prace le-
gislacyjne uwzględniające treść wyroku Trybunału Konstytucyjne-
go z dnia 19.04.2006 r. (sygn. akt K 6/06). Trybunał Konstytucyjny 
stwierdził m.in., że do aplikantów adwokackich, których termin egza-
minu przypadł na rok 2005 oraz do aplikantów, dla których termin 
egzaminu przypada na okres po 31.12.2005 r., mogą być zastosowa-
ne zróżnicowane zasady przeprowadzenia egzaminu. W ocenie Mini-
sterstwa nie jest możliwy powrót do rozwiązań sprzed wejścia w życie 
ustawy z dnia 30.06.2005 r., tj. przeprowadzania egzaminów korpora-
cyjnych także w okresie przejściowym. Nie można przyjąć, iż prawo do 
zdawania egzaminu zawodowego jako egzaminu korporacyjnego jest 
prawem nabytym osób odbywających aplikacje. 
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10. Ministra Sprawiedliwości (RPO-383896-XI/01) z dnia 7 
kwietnia 2006 r. – w sprawie potrzeby uregulowania zasad przepro-
wadzania badań DNA w cywilnych postępowaniach sądowych (konty-
nuacja wystąpienia z dnia 5.01.2006 r.).

Do Biura Rzecznika w dalszym ciągu napływają liczne skargi na 
badania DNA przeprowadzane, zdaniem skarżących, nierzetelnie i bez 
jasnych kryteriów wiarygodności. Rzecznik prosi o poinformowanie 
o wynikach pierwszego roboczego spotkania przedstawicieli Minister-
stwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Zdrowia, a także o przekazanie 
wypracowanych dotychczas propozycji uregulowania zasad przepro-
wadzania badań DNA w cywilnych postępowaniach sądowych, w tym 
dotyczących ustalenia ojcostwa. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (14.06.2006 
r.) poinformowała, że pierwsze spotkanie robocze przedstawicieli Mi-
nisterstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Zdrowia w sprawie wypra-
cowania propozycji uregulowania zasad przeprowadzania badań DNA 
odbyło się w dniu 5.06.2006 r. Kwestie związane z uporządkowaniem 
regulacji dotyczących opinii sporządzanych przez biegłych sądowych, 
a także instytucje naukowe lub specjalistyczne, są przedmiotem przy-
gotowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości projektu ustawy o oso-
bach fizycznych oraz instytucjach naukowych lub specjalistycznych
uprawnionych do sporządzania i wydawania opinii w postępowaniach 
prowadzonych na podstawie ustawy. Projekt przewiduje prowadzenie 
przez Ministra Sprawiedliwości ogólnopolskiego wykazu instytucji na-
ukowych i specjalistycznych, które będą uprawnione do sporządzania 
i wydawania opinii. Wnioski o wpis będą opiniowane przez Komisję 
Kwalifikacyjną, w skład której wejdą przedstawiciele poszczególnych
resortów. Komisja ma badać, czy instytucja naukowa lub specjali-
styczna spełnia określone warunki organizacyjne i techniczne, posia-
da odpowiednie zaplecze laboratoryjno-badawcze itp. Do uregulowa-
nia pozostała kwestia wykorzystania badań DNA jako źródła dowodo-
wego w postępowaniu cywilnym. Ministerstwo Sprawiedliwości będzie 
informować Rzecznika o dalszych pracach legislacyjnych w omawia-
nym zakresie. 

11. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów – Sze-
fa Służby Celnej (RPO-451191-IX/03) z dnia 7 kwietnia 2006 r. 
– w sprawie prac nad nowelizacją ustawy o Służbie Celnej.

W nawiązaniu do informacji przekazanych przez Szefa Służby Cel-
nej o pracach nad nowelizacją ustawy o Służbie Celnej w przedmiocie 
wypełnienia luki prawnej zasygnalizowanej przez Trybunał Konsty-
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tucyjny w wyroku z dnia 19.10.2004 r. (sygn. akt K 1/04) w kwestii 
braku możliwości przywrócenia funkcjonariuszy celnych do służby 
oraz wypłaty wstrzymanej części uposażenia, a także wprowadzenia 
zapisów dających podstawę do włączenia funkcjonariuszy celnych do 
zaopatrzeniowego systemu emerytur mundurowych, Rzecznik Praw 
Obywatelskich prosi o poinformowanie, na jakim etapie prac legisla-
cyjnych znajduje się obecnie niniejszy projekt.

12. Ministra Spraw Zagranicznych (RPO-491365-I/04) z dnia 
11 kwietnia 2006 r. – w sprawie prac nad nowelizacją ustawy 
o funkcjach konsulów.

W wystąpieniu do Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7.12.2004 
r. Rzecznik sygnalizował potrzebę wydania wskazanego w art. 31 
ust. 1 ustawy o funkcjach konsulów RP rozporządzenia, w miejsce 
obowiązującego dotąd zarządzenia Ministra Spraw Zagranicznych 
z dnia 4.11.1985 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania 
przed konsulem. Z informacji przekazanych przez MSZ w piśmie 
z dnia 2.09.2005 r. wynika, że do projektu rozporządzenia zgłoszono 
szereg uwag, w związku z czym Ministerstwo zdecydowało się przygo-
tować kompleksową nowelizację ustawy o funkcjach konsulów. Rzecz-
nik prosi o powiadomienie o aktualnym stanie prac legislacyjnych. 

Minister Spraw Zagranicznych (04.05.2006 r.) poinformował, że 
prace nad ustawą o funkcjach konsulów RP są obecnie na etapie kon-
sultacji wewnątrzresortowych. Prace zmierzają w kierunku wprowa-
dzenia do ustawy o funkcjach konsulów odnośników do Kodeksu po-
stępowania administracyjnego. W związku z poważnymi zastrzeżenia-
mi Rady Legislacyjnej i Rządowego Centrum Legislacji do wcześniej 
zgłaszanych przez MSZ propozycji, ustawa wymaga kompleksowej, 
fundamentalnej przebudowy, i z tych względów na obecnym etapie 
prac trudno o udzielenie odpowiedzi, kiedy dokładnie projekt zostanie 
skierowany do uzgodnień międzyresortowych. 

13. Ministra Zdrowia (RPO-529650-X/06) z dnia 11 kwietnia 
2006 r. – w sprawie potrzeby zmiany przepisów dotyczących odpowie-
dzialności zawodowej lekarzy oraz innych pracowników medycznych. 

Zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy o izbach lekarskich, w sprawach 
dotyczących odpowiedzialności zawodowej lekarzy stosuje się przepi-
sy tej ustawy, a w sprawach w niej nie uregulowanych, odpowiednio 
przepisy Kodeksu postępowania karnego. Przepisy rozporządzenia 
w sprawie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej 
lekarzy pozbawiają pokrzywdzonego wielu praw, które przysługiwały-
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by mu na podstawie Kodeksu postępowania karnego. Słaba pozycja 
pokrzywdzonego pacjenta jako uczestnika postępowania w sprawach 
odpowiedzialności zawodowej lekarzy oraz jako strony postępowania 
sądowego w tzw. procesach lekarskich krytykowana jest w listach 
obywateli oraz organizacji zajmujących się ochroną praw pacjentów, 
kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich. Na przebieg postę-
powania w zakresie odpowiedzialności zawodowej skarżą się również 
obwinieni lekarze, którzy podnoszą, że w toku postępowania naru-
szane są ich prawa przez rzeczników odpowiedzialności zawodowej. 
Uregulowania w omawianej materii wymagają daleko idących zmian, 
które powinny dążyć do lepszego zagwarantowania ochrony praw 
uczestników postępowania oraz wzmocnienia nadzoru nad tym po-
stępowaniem. 

14. Ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPO-529842-VIII/06) 
z dnia 11 kwietnia 2006 r. – w sprawie zatrudniania osób niepełno-
sprawnych. 

Korespondencja kierowana do Rzecznika i informacje przekazy-
wane przez środki masowego przekazu wskazują na wysoki stopień 
bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych (zatrudnionych jest około 
15% niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym), niedostateczny sys-
tem motywacji dla pracodawców zatrudniających te osoby oraz nie-
stabilność regulacji prawnych w tym zakresie (szczególnie przepisów 
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych). Rzecznik przedstawił problemy niepełnospraw-
nych Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej i zwrócił się o informację 
na temat aktualnych i planowanych działań Rządu i resortu zmierza-
jących do rozwiązania, a przynajmniej zmniejszenia problemów osób 
niepełnosprawnych z dostępem do pracy i rehabilitacji zawodowej 
oraz planowanych regulacji systemowych motywujących do zatrud-
niania tych osób. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 
(08.05.2006 r.) poinformował, że Polska dostosowała do przepisów 
wspólnotowych system wspierania przedsiębiorców zatrudniających 
osoby niepełnosprawne. Wprowadzono nowy instrument w formie 
refundacji pracodawcom poniesionych dodatkowych kosztów za-
trudnienia osób niepełnosprawnych. Pomoc publiczna jest udzielana 
w formie finansowania składek na ubezpieczenia społeczne i dofinan-
sowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Ponadto praco-
dawca może otrzymać ze środków PFRON zwrot miesięcznych kosztów 
zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełno-
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sprawnemu w pracy. Stosowane są dodatkowe instrumenty wsparcia 
m.in. zwolnienia z odprowadzania niektórych podatków, ulga w podat-
ku dochodowym od osób fizycznych. Pracodawcy mogą również otrzy-
mać refundację kosztów szkolenia niepełnosprawnych pracowników, 
dofinansowanie do oprocentowania zaciągniętych kredytów na cele
związane z rehabilitacją oraz jednorazową pożyczkę w celu ochrony 
zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych. Obec-
nie wspierane jest zatrudnianie ponad 200 tys. osób niepełnospraw-
nych, które stanowią nieco ponad jedną trzecią ogółu pracujących 
w kraju osób niepełnosprawnych. Trwa ogólnopolska debata społecz-
na nad koncepcją docelowego systemu kompleksowego wspierania 
osób niepełnosprawnych. Określenie kierunków zmian polityki wobec 
osób niepełnosprawnych, również dotyczącej zatrudniania tych osób 
będzie możliwie dopiero po zakończeniu debaty oraz przeprowadzeniu 
konsultacji społecznych. 

15. Wiceprezesa Rady Ministrów – Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, do wiadomości Ministra Sprawiedliwości 
(RPO-412420-IX/02) z dnia 11 kwietnia 2006 r. – w sprawie nad-
miernej liczby nadgodzin, za które funkcjonariusze służb munduro-
wych nie otrzymują stosownego wynagrodzenia bądź ekwiwalentu 
w postaci czasu wolnego. 

W dniu 24.08.2005 r. zaczął obowiązywać zmieniony przepis art. 
118 ustawy o Straży Granicznej umożliwiający wypłatę ekwiwalentu 
pieniężnego przy zwolnieniu ze służby za przepracowane nadgodzi-
ny i nie zrekompensowane w formie czasu wolnego w takim samym 
wymiarze. Odchodzącym ze służby funkcjonariuszom wynagrodzenie 
takie zostało wypłacone. Stosownie do interpretacji dokonanej przez 
Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicz-
nej, wypłata ekwiwalentu następuje od dnia 24.08.2005 r. tj. od daty 
wejścia w życie powoływanego przepisu. Nadgodziny wypracowane 
do tego dnia muszą być oddane w formie czasu wolnego. Rzecznik 
Praw Obywatelskich zwraca się o przyspieszenie działań legislacyj-
nych polegających na wprowadzeniu w ustawach pragmatycznych 
służb mundurowych przepisów umożliwiających uzyskanie wynagro-
dzenia za nadgodziny oraz wyrażenie stanowiska w kwestii właściwej 
interpretacji przepisów dotyczących wypłaty ekwiwalentu pieniężnego 
za niewykorzystany czas wolny udzielany funkcjonariuszom Straży 
Granicznej.  

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (23.05.2006 r.) 
poinformował, że znowelizowany art. 118 ust. 1 pkt 2 ustawy o Straży 
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Granicznej zakłada, iż funkcjonariusz zwolniony ze służby otrzymuje 
w szczególności ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany czas wolny 
od służby, nie więcej jednak niż za ostatnie 3 lata. Z przepisu tego 
wyraźnie wynika, że zwalnianym ze służby funkcjonariuszom przysłu-
guje ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany czas wolny od służby, 
która była pełniona po dniu 24.08.2005 r. Istnieją realne podstawy 
do przyjęcia, że z chwilą upływu 3 lat od daty wejścia w życie instytu-
cji ekwiwalentu pieniężnego problem zwrotu w formie czasu wolnego 
nadgodzin wypracowanych do dnia 23.08.2005 r. zostanie w całości 
rozwiązany, a liczba nadgodzin wypracowanych po tej dacie znacznie 
zredukowana. Tym samym wyeliminowane zostaną sytuacje, w któ-
rych funkcjonariusze odchodzący ze służby nie będą mieli możliwości 
zrekompensowania w formie pieniężnej nadgodzin wysłużonych przed 
dniem 24.08.2005 r. i nie wykorzystanych w formie czasu wolnego 
przed rozwiązaniem stosunku służbowego. 

16. Ministra Zdrowia (RPO-529649-X/06) z dnia 12 kwietnia 
2006 r. – w sprawie ochrony praw pacjentów poszkodowanych przy 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Bezpieczeństwo pacjentów wymaga, aby błędy medyczne i działania 
niepożądane przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych były rejestrowa-
ne, a odpowiedni system postępowania zobowiązywał do analizy tych 
problemów i źródeł ich powstawania oraz wdrożenia odpowiednich 
procedur naprawczych i korygujących. Zmiany wymaga również spo-
sób postępowania wobec osób, które poniosły szkodę przy udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych. Obowiązujący system odpowiedzialności cy-
wilnej nie zapewnia wystarczającej gwarancji z punktu widzenia praw 
pacjentów oraz praw obywatelskich. Niezbędna jest interwencja usta-
wodawcy celem stworzenia efektywnego systemu kompensacji szkód 
poniesionych przez pacjentów. Wzorce w tym zakresie funkcjonują 
w wielu krajach zachodnich (np. fundusze gwarancyjne, ubezpiecze-
nia pacjenta, gwarancyjna odpowiedzialność państwa). Rozważenia 
wymaga również możliwość opracowania i wdrożenia programu po-
mocy poszkodowanym przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (29.05.2006 r.) jest 
przeciwny temu, aby zmiany legislacyjne szły w kierunku wprowadze-
nia zamiast odpowiedzialności za tzw. „błędy medyczne” na zasadzie 
winy odpowiedzialności na zasadzie ryzyka. Wprowadzenie funduszu 
gwarancyjnego, z którego byłyby wypłacane pacjentom pewne sumy 
odszkodowania niezależnie od wykazania winy i związku przyczyno-
wego, pociągałoby za sobą znaczne skutki dla finansów publicznych,
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ponadto spowodowałoby niewątpliwie eskalację roszczeń pacjentów. 
Obecnie Ministerstwo Zdrowia w ramach projektu ustawy o zmianie 
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych oraz niektórych innych ustaw proponuje zmianę cha-
rakteru ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakładów opieki 
zdrowotnej będących świadczeniodawcami, tak aby uczynić to ubez-
pieczenie ubezpieczeniem obowiązkowym w rozumieniu przepisów 
ubezpieczeniowych. Propozycje Rzecznika będą przedmiotem dalszej 
analizy w szczególności w ramach prac nad projektem ustawy o sys-
temie ochrony zdrowia. 

17. Ministra Obrony Narodowej (RPO-529044-V/06) z dnia 12 
kwietnia 2006 r. – w sprawie zasad ponoszenia przez żołnierzy opłat 
za zakwaterowanie tymczasowe w internatach.

Na tle wpływających do Biura Rzecznika skarg żołnierzy korzysta-
jących z zakwaterowania tymczasowego w internatach, dotyczących 
zasad ponoszenia opłat z tego tytułu, określonych w art. 53 ust. 3 
pkt 2 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP, wyłonił się pro-
blem zgodności z art. 32 Konstytucji RP przepisu art. 53 ust. 4a tej 
ustawy, który przewiduje, że z opłat za zakwaterowanie tymczasowe 
w internatach lub kwaterach internatowych zwolnieni są żołnierze po-
siadający małżonka oraz wspólnie zamieszkałe dzieci do czasu zawar-
cia związku małżeńskiego, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia 
25 lat życia, chyba że przed tym dniem stały się niezdolne do pracy 
oraz do samodzielnej egzystencji i nie zawarły związku małżeńskie-
go. Zdaniem skarżących, przepis art. 53 ust. 4a dyskryminuje żoł-
nierzy, którzy nie pozostają w związkach małżeńskich, gdyż nie mogą 
oni skorzystać ze zwolnienia od wspomnianych opłat. Rzecznik Praw 
Obywatelskich prosi o poinformowanie o przyczynach uzasadniają-
cych wprowadzenie do ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP 
wskazanego rozwiązania prawnego. 

Minister Obrony Narodowej (31.05.2006 r.) poinformował, że 
z uwagi na sytuację budżetu resortu obrony narodowej, niemożliwym 
jest objęcie dotacją budżetową kosztów zamieszkania w internatach 
żołnierzy samotnych. W związku z powyższym resort nie będzie inicjo-
wał nowelizacji przepisów art. 53 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbroj-
nych RP. 

18. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (RPO-
-523181-X/06) z dnia 13 kwietnia 2006 r. – w sprawie problemów 
związanych z zawiadamianiem organu gminy przez administratorów 
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domów należących do spółdzielni mieszkaniowych o niedopełnieniu 
obowiązku meldunkowego przez lokatorów. 

Rzecznik zwrócił się o rozważenie możliwości dokonania zmiany 
przepisów ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, umoż-
liwiającej podmiotom zobowiązanym do zgłaszania organom gmin 
przypadków niewykonania obowiązku meldunkowego przez lokato-
rów, uzyskiwania danych ze zbiorów meldunkowych bez konieczności 
wnoszenia opłat. Opłata za udostępnienie jednostkowych danych ze 
zbiorów meldunkowych wynosi równowartość 4% najniższego wyna-
grodzenia (obecnie około 35 zł). W sytuacji, gdy zachodzi potrzeba 
sprawdzenia danych dotyczących osób zamieszkujących w kilku-
dziesięciu, a czasami nawet w kilkuset lokalach, koszty uzyskania 
informacji ze zbiorów meldunkowych są znaczne. Stawia to zarządy 
spółdzielni mieszkaniowych przed dylematem, czy koszty te ponieść, 
czy też uchybić obowiązkowi zawiadomienia właściwych organów 
o przypadkach niedopełnienia obowiązku meldunkowego i w ten spo-
sób narazić administratorów na sankcje przewidziane w Kodeksie wy-
kroczeń. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (18.05.2006 r.) 
poinformował, że podziela pogląd, zgodnie z którym podmioty wymie-
nione w art. 30 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności i dowodach oso-
bistych występujące z wnioskiem o udostępnienie danych ze zbiorów 
meldunkowych w celu realizacji obowiązku wynikającego z tego prze-
pisu, nie mogą zostać zaliczone do podmiotów określonych w art. 44 
lit. h ust. 1 w/w ustawy, jakim dane ze zbiorów udostępnia się bez-
płatnie. Podczas prac nad nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o ewi-
dencji ludności i dowodach osobistych zaproponowano rozszerzenie 
kategorii podmiotów wyszczególnionych w art. 44 h ust. 1 uprawnio-
nych do nieodpłatnego otrzymywania danych ze zbiorów meldunko-
wych o właścicieli i zarządców nieruchomości w odniesieniu do infor-
macji o osobach, które są zameldowane w ich lokalach. Propozycja ta 
spotkała się jednak ze sprzeciwem Ministra Finansów. 

19. Ministra Sprawiedliwości (RPO-481256-IV/04) z dnia 13 
kwietnia 2006 r. – w sprawie projektu ustawy o dostępie do nieod-
płatnej pomocy prawnej.

W dniu 19.10.2005 r. do Sejmu V kadencji został skierowany pro-
jekt ustawy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej, przyznawanej 
przez państwo osobom ubogim (druk sejmowy nr 29). Projekt ustawy 
był efektem prac prowadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwości od 
2004 r. W pracach tych uczestniczył również Rzecznik Praw Obywa-
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telskich. Rzecznik zwraca się z zapytaniem, czy system pomocy praw-
nej dla osób ubogich, w tej postaci, jaką przewidywał projekt ustawy  
z października 2005 r. – jest ostateczną wersją inicjatywy ustawodaw-
czej, czy też trwają dalsze prace legislacyjne w tym zakresie. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
(06.05.2006 r.) poinformował, że problematyka pomocy prawnej, 
w tym nieodpłatnej pomocy dla osób ubogich, pozostaje w sferze zain-
teresowania Rządu, a w szczególności Ministra Sprawiedliwości. Ist-
nieje potrzeba usprawnienia i rozszerzenia zakresu pomocy prawnej, 
szczególnie na rzecz osób ubogich, jednakże projekt ustawy o dostępie 
do nieodpłatnej pomocy prawnej przyznawanej przez państwo oso-
bom fizycznym, który przedłożył poprzedni Rząd, wymaga poważnych
korekt. Minister Sprawiedliwości wystąpił do Marszałka Sejmu RP 
z prośbą o odroczenie prac nad tym projektem do czasu dopracowania 
przewidzianych w nim rozwiązań, a w konsekwencji przekazania au-
topoprawki przygotowanej przez Radę Ministrów. Opracowanie auto-
poprawki Rządu wymaga wielu działań i analiz. W projekcie budżetu 
na rok 2006 nie przewidziano środków na sfinansowanie wydatków
wynikających z wejścia w życie projektowanej ustawy. Stąd zachodzi 
potrzeba zapewnienia środków finansowych w budżecie państwa na
realizację tego zadania. Niezbędna będzie ponowna szeroka konsulta-
cja z korporacjami prawniczymi oraz innymi instytucjami i organiza-
cjami pozarządowymi. 

20. Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego (RPO-
-528463-II/06) z dnia 14 kwietnia 2006 r. – w sprawie praktyki 
stosowania przez sądy art. 203 § 2 kpk dotyczącej orzekania wobec 
oskarżonego, na wniosek biegłych, badania psychiatrycznego połą-
czonego z obserwacją w zamkniętym zakładzie leczniczym. 

Do Rzecznika wpływają skargi osób, w stosunku do których sąd 
orzekł obserwację psychiatryczną. W niektórych przypadkach pod-
noszone zarzuty mogą być wynikiem subiektywnych odczuć skar-
żącego, niemniej dokumentacja badana w Biurze Rzecznika po-
twierdza niekiedy zasadność zarzutów. Obserwacja psychiatryczna 
stanowi w istocie pozbawienie wolności. Sąd ma zatem szczegól-
ny obowiązek rozważenia celowości oraz okresu umieszczania na 
obserwacji psychiatrycznej. Rzecznik prosi o poinformowanie, czy 
zagadnienie to było przedmiotem badania przez Ministerstwo Spra-
wiedliwości m.in. w kontekście dokonywanych wizytacji, a także 
o wyrażenie stanowiska, czy problematyka rzetelności wydawanych 
opinii psychiatrycznych i kwalifikacji osób powoływanych na bie-
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głych sądowych z tej dziedziny daje podstawę do podjęcia stosow-
nych działań. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
(08.05.2006 r.) poinformował, że problem poruszony w wystąpieniu 
Rzecznika nie stanowił przedmiotu systemowych analiz w Minister-
stwie Sprawiedliwości. Ministerstwo gromadzi jedynie dane staty-
styczne dotyczące stosowania środków zabezpieczających w postaci 
umieszczenia niepoczytalnego sprawcy w zakładzie psychiatrycz-
nym. Na postanowienie sądu orzekające na wniosek biegłych leka-
rzy psychiatrów obserwację w zakładzie leczniczym, służy zażalenie 
(art. 203 § 4 k.p.k.). Trafność decyzji sądu w tym zakresie może więc 
zostać poddana ocenie sądu okręgowego i to w składzie 3 sędziów. 
Nie ma zatem podstaw do obaw, że orzekanie przez sądy obserwacji 
psychiatrycznej nie podlega kontroli. W ramach prac Zespołów po-
wołanych w związku z reformą sądownictwa, trwają prace nad Pro-
gramem badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007, 
w ramach których rozważona zostanie możliwość gromadzenia da-
nych o badaniach i obserwacjach psychiatrycznych zarządzanych 
przez sądy, a także stworzenia centralnej bazy rekrutacji i weryfika-
cji biegłych o specjalnościach pozakryminalistycznych. 

21. Prezesa Rady Ministrów (RPO-524009-X/06) z dnia 18 
kwietnia 2006 r. – w sprawie zgodności art. 3 ust. 2 ustawy o samo-
rządzie gminnym, nakładającego na gminy liczące powyżej 300 tys. 
mieszkańców obowiązek uzgadniania z Prezesem Rady Ministrów pro-
jektu statutu miasta, z konstytucyjną zasadą samodzielności samo-
rządu terytorialnego. 

Jedną z podstawowych cech samorządu terytorialnego jest samo-
dzielność, która oznacza, że jednostkom samorządu przysługuje pra-
wo do decydowania we własnym zakresie, bez ingerencji zewnętrznej 
innych podmiotów, o wszystkich sprawach lokalnych, w szczególno-
ści o swoim ustroju, lokalnym porządku prawnym, podatkach i opła-
tach lokalnych, itp. Samodzielność ta może być ograniczona w drodze 
ustawy, jednak ograniczenia muszą znajdować uzasadnienie w kon-
stytucyjnie określonych celach i wartościach. Konstytucja nie zawiera 
zapisu dotyczącego celu lub wartości, które uzasadniałyby ograni-
czenie samodzielności gminy liczącej ponad 300 tys. mieszkańców, 
w zakresie sporządzania projektu statutu gminy. Ponadto uprawnie-
nie Rady Ministrów do rozstrzygania sporów, które mogą pojawić się 
w toku uzgadniania projektu powoduje, że Prezes Rady Ministrów 
jako strona sporu staje się niejako sędzią we własnej sprawie. Rzecz-
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nik zwraca się do Premiera o pomoc w ustaleniu uzasadnienia praw-
nego dla zróżnicowania trybu uchwalania statutu miasta w zależności 
od liczby mieszkańców. 

Prezes Rady Ministrów (05.06.2006 r.) poinformował, że rozwiąza-
nia przyjęte w ustawie o samorządzie gminnym należy uznać za racjo-
nalne i nie naruszające zasady samodzielności gminy. Zobligowanie 
gmin liczących powyżej 300 tys. mieszkańców do uzgodnienia regu-
lacji statutowych można przede wszystkim uzasadniać szczególnym 
znaczeniem, jakie ma organizacja tak dużej gminy dla prawidłowej 
realizacji powierzonych jej zadań. Kryterium liczby mieszkańców jest 
w zasadzie jedynym obiektywnym kryterium zróżnicowania jednostek 
samorządu terytorialnego występującym w polskim prawie. 

22. Komendanta Straży Miejskiej miasta stołecznego Warsza-
wy (RPO-528083-II/06) z dnia 18 kwietnia 2006 r. – w sprawie 
informacji ujawnionych w artykule prasowym o udzielaniu korzyści 
majątkowych policjantom przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej 
w zamian za potwierdzenie zatrzymania osób podejrzewanych o po-
pełnienie czynu zabronionego. 

W publikacji zamieszczonej w „Rzeczpospolitej” z dnia 20.03.2006 r. 
pt. „Wojna strażników z policjantami” wskazano, że funkcjonariusze 
Straży Miejskiej udzielają korzyści majątkowych funkcjonariuszom 
Policji w zamian za potwierdzenie zatrzymania osób podejrzewanych 
o popełnienie czynu zabronionego, gdyż – jak wynika z treści artykułu 
– od liczby zatrzymanych osób uzależniona jest wysokość premii przy-
znawanych funkcjonariuszom Straży Miejskiej. W ocenie Rzecznika 
zaniepokojenie budzą wypowiedzi funkcjonariuszy Policji przytoczone 
w publikacji prasowej, z których wynika, że omawiany system przy-
znawania gratyfikacji może prowadzić do zatrzymywania osób przy-
padkowych lub sprawców błahych wykroczeń. Rzecznik Praw Oby-
watelskich prosi o poinformowanie, czy przedstawiony problem był 
przedmiotem badania. 

Komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy (27.05.2006 r.) 
poinformował, że o problemie poruszonym w wystąpieniu Rzeczni-
ka dowiedział się ze wspomnianej publikacji prasowej. W tej sprawie 
kontaktował się z Komendantem Stołecznym Policji oraz Dyrektorem 
Biura Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego m.st. Warszawy. 
Z rozmów tych nie wynikało, aby mieli oni jakiekolwiek informacje 
potwierdzające treść artykułu prasowego. Wobec powyższego Komen-
dant Straży Miejskiej nie polecił przeprowadzenia czynności wyjaśnia-
jących. Komendant potwierdził, że wyniki osiągane przez strażników 
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miejskich podczas pełnienia służby są jednym z elementów oceny 
okresowej. Wszelkie nieprawidłowości w przebiegu służby i jej doku-
mentowaniu są uznawane za łamanie dyscypliny pracy i są karane. 

23. Ministra Edukacji i Nauki (RPO-530417-XI/06) z dnia 19 
kwietnia 2006 r. – w sprawie braku w projekcie ustawy o Narodo-
wym Instytucie Wychowania odwołania do takich wartości, jak posza-
nowanie demokracji, państwo prawa i prawa człowieka. 

Rzecznik Praw Obywatelskich nie zajmuje stanowiska wobec za-
proponowanych w projekcie rozwiązań. Z racji pełnionego urzędu 
stwierdza jednak, iż wychowanie młodego pokolenia w szacunku dla 
państwa prawa oraz dla praw człowieka winno być jednym z pod-
stawowych zadań Narodowego Instytutu Wychowania i zwraca się do 
Ministra o zainicjowanie przeprowadzenia stosownych zmian w pro-
jekcie ustawy. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
(09.05.2006 r.) poinformował, że uwaga Rzecznika Praw Obywatel-
skich wpłynęła do Ministerstwa po terminie rekomendowania projek-
tu przez Komitet Rady Ministrów i dlatego nie mogła być uwzględniona 
na tym etapie pracy nad ustawą. Projekt ustawy został przyjęty przez 
Radę Ministrów w dniu 5.05.2006 r. i będzie przekazany Sejmowi RP 
do dalszych prac legislacyjnych. 

24. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (RPO-
-528907-VIII/06) z dnia 19 kwietnia 2006 r. – w sprawie podejmo-
wania dodatkowego zatrudnienia przez inspektorów pracy.

W związku z napływającymi listami od inspektorów pracy Państwo-
wej Inspekcji Pracy, Rzecznik zwrócił się o wyjaśnienie przepisu art. 
19 ust. 1 ustawy o pracownikach urzędów państwowych. W ocenie 
Rzecznika wymóg uzyskania zgody na podejmowanie dodatkowego 
zatrudnienia przez inspektorów pracy dotyczy wyłącznie zatrudnienia 
w ramach stosunku pracy, a nie wszelkich form wykonywania zajęć 
zarobkowych (umów cywilnoprawnych, podejmowania działalności 
gospodarczej na własny rachunek). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji (22.05.2006 r.) poinformował, że pod pojęciem dodatko-
wego zatrudnienia należy rozumieć zatrudnienie w ramach stosunku 
pracy, a więc na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, 
wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę. Pojęcie to nie obejmuje wy-
konywania innych zajęć, w szczególności pracy świadczonej w ramach 
umów cywilnoprawnych. Pracownicy urzędów państwowych są zobo-
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wiązani do uzyskania zgody kierownika urzędu w przypadku podej-
mowania dodatkowego zatrudnienia, tj. świadczenia pracy w ramach 
stosunku pracy. Wykonywanie dodatkowych zajęć nie wymaga zgody 
kierownika urzędu, jest jednak zakazane, jeżeli pozostaje w sprzecz-
ności z obowiązkami urzędnika państwowego albo gdy mogłoby wywo-
łać podejrzenie o jego stronniczość lub interesowność. 

25. Przewodniczącej Sejmowej Komisji Finansów Publicznych 
(RPO-514676-VI/05) z dnia 20 kwietnia 2006 r. – w sprawie za-
sad opodatkowania alimentów wypłacanych na rzecz osób innych niż 
dzieci. 

W związku z zapowiadanymi zmianami zasad opodatkowania do-
chodów ludności Rzecznik przedstawił opracowanie „Uwagi do opo-
datkowania alimentów wypłacanych na rzecz osób innych niż dzieci”. 
Opracowanie to zostało przedstawione w dniu 20.09.2005 r. ówcze-
snemu Ministrowi Finansów. W ocenie Rzecznika nie można zgodzić 
się ze stanowiskiem prezentowanym w dwóch kolejnych odpowie-
dziach przedstawionych przez Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie 
Finansów, iż opodatkowanie świadczeń, o których mowa w opracowa-
niu (alimentów na rzecz osób innych niż dzieci – art. 60-61 i 128-144 
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, świadczeń na zaspokojenie po-
trzeb rodziny z art. 27 oraz wynagrodzeń wypłacanych w trybie art. 28 
tego Kodeksu) nie narusza wzorców konstytucyjnych. Zgadzając się 
ze stanowiskiem, że w omawianym przypadku nie zachodzi podwójne 
opodatkowanie w sensie prawnym, Rzecznik stwierdził, że zachodzi 
jednak podwójne opodatkowanie w sensie ekonomicznym, o którym 
można mówić wtedy, gdy brak jest identyczności podmiotów, a dany 
przedmiot opodatkowania – w tym przypadku dochód, jest podwójnie 
obciążony pod względem podatkowym. Tak jest w przypadku opodat-
kowania omawianych świadczeń jako przychodu osoby uprawnionej, 
w sytuacji gdy są one wypłacane przez osobę zobowiązaną z dochodów 
już opodatkowanych (wynagrodzenia za pracę, emerytury, przychodu 
z działalności gospodarczej). 

26. Marszałka Sejmu RP (RPO-442894-I/03) z dnia 24 kwietnia 
2006 r. – w sprawie potrzeby wprowadzenia przepisów umożliwia-
jących osobom niepełnosprawnym pełną realizację czynnego prawa 
wyborczego. 

Rzecznik Praw Obywatelskich występował w tej sprawie w 2000 r. 
(RPO-343669-I/00) oraz w 2003 r. (RPO-442894-I/03) do ówczesnych 
Marszałków Sejmu. Przedstawiona przez Rzecznika propozycja stwo-
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rzenia możliwości osobom niepełnosprawnym głosowania przez peł-
nomocników lub za pośrednictwem środków komunikacji nie zyska-
ła aprobaty Sejmowej Komisji Ustawodawczej. W dniu 22.03.2006 r. 
wpłynął do Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie Ordynacji wy-
borczej do Sejmu RP i Senatu RP (druk nr 434). Rzecznik ponownie 
zwraca się o przekazanie jego wniosku do właściwej komisji w celu 
rozważenia możliwości wprowadzenia przepisów pozwalających oso-
bom niepełnosprawnym na pełną realizację czynnego prawa wybor-
czego. 

Ponadto w ustawie o wyborze Prezydenta RP brak przepisów ana-
logicznych do art. 62 ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu RP 
i Senatu RP, które umożliwiają stosowanie w głosowaniu drugiej urny 
(pomocniczej) przeznaczonej do wrzucania kart do głosowania przez 
wyborców w obwodach utworzonych w szpitalach i zakładach pomocy 
społecznej. W celu ujednolicenia w tym zakresie przepisów należałoby 
wprowadzić do ustawy o wyborze Prezydenta RP rozwiązania analo-
giczne do uregulowań przyjętych w Ordynacji wyborczej do Sejmu RP 
i Senatu RP, bądź też zezwolenie tej grupie wyborców na głosowanie 
przez pełnomocników. 

27. Ministra Finansów (RPO-527691-VI/06) z dnia 25 kwietnia 
2006 r. – w sprawie problemu obciążania podatkiem VAT przekazy-
wania na cele charytatywne niewykorzystanej przez przedsiębiorców 
żywności.

Do Rzecznika zwracają się podatnicy – przedsiębiorcy, którzy nie-
odpłatnie przekazują osobom biednym zdatną do spożycia, a niewyko-
rzystaną żywność. Za tę formę pomocy potrzebującym przedsiębiorcy 
zostali obciążeni podatkiem VAT. Rzecznik Praw Obywatelskich zwró-
cił się do Ministra Finansów o rozważenie możliwości wprowadzenia 
odpowiednich korekt do polskiego systemu podatkowego, sprzyjają-
cych prowadzeniu przez przedsiębiorców tego typu działalności cha-
rytatywnej, służącej ubogim obywatelom.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (22.05.2006 r.) 
poinformował, że w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów 
i usług nieodpłatne przekazanie towarów nie zawsze podlega opodat-
kowaniu podatkiem od towarów i usług. Przekazanie przez podatnika 
towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny towarów na-
leżących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowa-
dzonym przez niego przedsiębiorstwem, podlega opodatkowaniu po-
datkiem VAT wyłącznie wtedy, gdy podatnikowi przysługiwało prawo 
do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego 
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od tych czynności, w całości lub w części. Z obowiązujących przepisów 
wynika zatem, że podatnicy przekazujący towary (żywność, odzież) na 
rzecz osób potrzebujących nie w każdym przypadku są obowiązani 
do zapłaty podatku od towarów i usług z tego tytułu. Nienaliczanie 
podatku od nieodpłatnego przekazania towarów dotyczy przypadków, 
w których podatnik nie korzysta z prawa do odliczenia podatku na-
liczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tym przekaza-
niem. Przyjęcie innej zasady powodowałoby, iż przekazywane towary 
nie byłyby w ogóle opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Ure-
gulowania prawne w powyższym zakresie są zgodne z uregulowaniami 
wynikającymi z przepisów Szóstej Dyrektywy Rady w sprawie har-
monizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków 
obrotowych. 

28. Ministra Finansów (RPO-528541-VI/06) z dnia 25 kwietnia 
2006 r. – w sprawie wątpliwości co do zgodności z prawem wspólno-
towym ograniczenia odliczania VAT od nabycia niektórych pojazdów 
samochodowych. 

Przepis art. 17 ust. 6 VI Dyrektywy w sprawie harmonizacji prze-
pisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych sta-
nowi, iż do czasu wejścia w życie przepisów, w których zostanie przez 
Radę określone, jakie wydatki nie będą się kwalifikowały do odlicza-
nia podatku od towarów i usług, Państwa Członkowskie mogą zacho-
wać wyłączenia przewidziane w ich prawie krajowym w momencie 
wejście w życie tej Dyrektywy. Europejski Trybunał Sprawiedliwości 
wywiódł z art. 17 ust. 6 zasadę, zgodnie z którą prawo do odliczenia 
podatku nie może ulec ograniczeniu po wejściu w życie VI Dyrektywy, 
z wyjątkiem wprowadzenia środków specjalnych na mocy art. 27. 
W związku z tym wątpliwości Rzecznika budzi możliwość wprowadze-
nia w ustawie o podatku od towarów i usług oraz w jej nowelizacji 
z dnia 21.04.2005 r. rozwiązań ograniczających prawo do odliczenia 
podatku naliczonego od należnego przy nabyciu pojazdów samocho-
dowych oraz paliwa do tych pojazdów. Zgodnie z poprzednio obowią-
zującymi przepisami, przy nabyciu samochodów homologowanych 
jako ciężarowe (tzw. samochodów z kratką) możliwe było pełne prawo 
do odliczenia. W zmienionym stanie prawnym podatnicy zostali po-
zbawieni prawa do odliczenia części podatku, w przypadku gdy samo-
chód ciężarowy nie spełniał kryteriów dopuszczalnej ładowności. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (25.05.2006 r.) 
poinformował, że przyjęte w ustawie z dnia 11.03.2004 r. o podatku 
od towarów i usług rozwiązania w zakresie ograniczenia odliczenia 
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podatku naliczonego przy nabyciu samochodów osobowych i innych 
pojazdów samochodowych oraz paliw do ich napędu są w pełni zgod-
ne z art. 17 ust. 6 VI Dyrektywy Rady. 

Nowelą z dnia 21.04.2005 r. utrzymano ograniczenie prawa do od-
liczania kwoty podatku naliczonego przy nabyciu paliw silnikowych 
do pojazdów samochodowych, które zostało wprowadzone w ustawie 
o podatku od towarów i usług. Zmieniono jedynie sposób identyfiko-
wania pojazdów samochodowych, od których przysługuje odliczenie 
podatku, decydując się na ich bezpośredni opis w ustawie. Nowe ure-
gulowania w powszechnej opinii są łatwiejsze w stosowaniu. Znoweli-
zowane przepisy weszły w życie po upływie 90 dni od ich ogłoszenia, 
tj. w dniu 22.08.2005 r. Podatnicy mieli zatem czas na przystosowa-
nie się do zmienionych regulacji. 

29. Ministra Obrony Narodowej (RPO-525942-IX/06) z dnia 25 
kwietnia 2006 r. – w sprawie wyników kontroli w niektórych jednost-
kach Sił Powietrznych.

Do najistotniejszych problemów zgłaszanych przez żołnierzy zali-
czono brak gwarancji co do ciągłości służby wojskowej spowodowany 
wprowadzeniem w życie nowej ustawy o służbie wojskowej żołnierzy 
zawodowych. Krytykowane są głównie przepisy dotyczące przebiegu 
zawodowej służby wojskowej, w szczególności zbyt duża ilość stano-
wisk służbowych, na które mogą być wyznaczani żołnierze zawodowi 
oraz kadencyjność pełnienia służby. Dowódca 3. eskadry lotnictwa 
taktycznego, na którym spoczywa obowiązek przygotowania jednostki 
do przyjęcia i sprawnego funkcjonowania samolotów bojowych F-16, 
przedstawił problemy związane z planowaną zmianą warunków funk-
cjonowania jednostki. Ponadto zwrócono uwagę na likwidację dodatku 
rekompensującego koszty dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca 
pełnienia służby. 

Minister Obrony Narodowej (22.05.2006 r.) poinformował o przy-
gotowanym w resorcie projekcie nowelizacji ustawy o służbie wojsko-
wej żołnierzy zawodowych. Wkrótce projekt będzie uzgadniany mię-
dzyresortowo. Stanowiska służbowe dla oficerów dzielić się będą na
zasadnicze (główne i pośrednie) i stanowiska szczególne. W projekcie 
zaproponowano określenie trzyletniego okresu kadencji na stanowi-
skach głównych i od półtora roku do 3 lat na pozostałych stanowi-
skach służbowych oraz określenie czasu trwania kadencji na stano-
wisku zgodnie z kartą opisu stanowiska. 

Resort obrony narodowej podjął wiele działań mających na celu 
sprawną realizację procesu przygotowania jednostki wojskowej do 
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przyjęcia samolotów F-16. Już w dniu 15.12.2004 r. zatwierdzono 
nowy etat eskadry na ten typ samolotów. Zakończenie przeformowa-
nia jednostki i obsadzenie etatu żołnierzami zawodowymi przewiduje 
się na lata 2007-2008. 

Nowelizacja z dnia 16.04.2004 r. ustawy o zakwaterowaniu Sił 
Zbrojnych RP uchyliła przepisy będące podstawą zwrotu kosztów 
dojazdu żołnierzom zawodowym, dojeżdżającym do miejscowości, 
w których pełnią służbę. Obecnie nie ma więc podstaw prawnych 
i faktycznych (zaplecza finansowego) do zwrotu kosztów dojazdu. Siły 
i środki skoncentrowano na pozyskiwaniu i przydzielaniu lokali miesz-
kalnych żołnierzom w miejscu pełnienia służby albo w miejscowości 
pobliskiej. 

30. Ministra Obrony Narodowej (RPO-525943-IX/06) z dnia 25 
kwietnia 2006 r. – w sprawie wprowadzenia w wojsku systemu zbio-
rowego żywienia i zapobiegania zagrożeniom (HACCP) oraz problemów 
kadrowych. 

Brakuje rozwiązań prawnych pozwalających na kompleksowe 
i sprawne wdrażanie systemu HACCP, rekomendowanego przez Świa-
tową Organizację Zdrowia. Wdrażanie tego systemu oparte jest na 
postanowieniach dwu aktów stanowiących o jakości i wyposażeniu 
kuchni i stołówek żołnierskich. Treść tych postanowień nie rozwiązu-
je dostatecznie problemu przystosowania infrastruktury żywienia do 
wymagań systemu HACCP. Zalecenia zawarte we wskazanych doku-
mentach dotyczą jedynie obiektów remontowanych, projektowanych 
i nowo budowanych, nie odnoszą się zaś do pozostałej części funk-
cjonującej infrastruktury. Stan ten skutkuje dekapitalizacją sprzętu 
kuchennego i brakiem możliwości jego wymiany na zgodny z wymoga-
mi systemu. Pomoc prawna dla realizujących zadanie wprowadzania 
systemu jest zbyt mała, co prowadzi do nieprawidłowości w realizacji 
zamówień publicznych przy zakupie środków i urządzeń. Stwierdzo-
no nieprawidłowości w realizacji przez Agencję Mienia Wojskowego 
dostaw artykułów żywnościowych. W wystąpieniu wskazano również 
problem pobierania podatku od bezpłatnego wyżywienia należnego 
żołnierzom zawodowym oraz pozbawienia dodatku służbowego żołnie-
rzy pełniących służbę w Centrach Szkolenia. Ponadto istnieje potrze-
ba zweryfikowania założeń systemu indywidualnego prognozowania
awansu, szkolenia i oceny poszczególnych żołnierzy oraz zmiany kry-
teriów doboru do służby w korpusie szeregowych zawodowych. 

Minister Obrony Narodowej (01.06.2006 r.) poinformował, że 
podstawowe etapy wdrażania systemu HACCP w większości jedno-
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stek wojskowych zakończono z dniem 31.12.2005 r. Wdrażanie tego 
systemu jest procesem ciągłym, wymagającym nakładów rzeczowych 
i finansowych, zapewniających podnoszenie jakości i bezpieczeństwa
żywności i żywienia. Logistyka Wojsk Lądowych na 2007 r. przewi-
duje zwiększenie o ok. 50% listy żywności planowanej do zakupu, co 
w istotny sposób wpłynie na urozmaicenie posiłków. 

Wolne od podatku są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te 
świadczenia przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeń-
stwie i higienie pracy. Osoby, które z mocy innych przepisów posia-
dają uprawnienia do bezpłatnego wyżywienia (szefowie służby żyw-
nościowej, kierownicy stołówek żołnierskich, szefowie pododdziałów, 
lekarze, pracownicy wojska – personel kuchenny) zobowiązane są do 
płacenia podatku dochodowego od wartości świadczeń otrzymanych 
w naturze (m.in. posiłki). W najbliższym czasie nie przewiduje się 
zmiany rozporządzenia w sprawie dodatków do uposażenia zasadni-
czego. Minister przedstawił także przygotowane przez MON zmiany 
ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych w zakresie zarzą-
dzania zasobami żołnierzy zawodowych, dotyczące mechanizmów pro-
gnozowania dalszego rozwoju służby wojskowej żołnierza, jak również 
zmian dotyczących czasu służby. 

31. Ministra Edukacji i Nauki (RPO-513066-XI/05) z dnia 26 
kwietnia 2006 r. – w sprawie potrzeby uregulowania procedury prze-
prowadzania egzaminu maturalnego. 

Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o informacje na temat działań 
podjętych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w sprawie uregulowa-
nia procedury przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz na temat 
kształtu proponowanych rozwiązań legislacyjnych (Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Edukacji i Nauki poinformował w dniu 23.12.2005 r. 
o podjętych pracach nad nowelizacją przepisów zgodnie z postulatami 
Rzecznika zawartymi w wystąpieniu z dnia 8.12.2005 r. w sprawie 
„nowych” matur).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
(19.05.2006 r.) poinformował, że realizując uwagi Rzecznika doty-
czące uzupełnienia przepisów określających zasady przeprowadza-
nia egzaminu maturalnego o kwestie, które wynikają z gwarancji 
konstytucyjnych, podjęte zostały w resorcie edukacji narodowej pra-
ce nad nowelizacją ustawy o systemie oświaty. Projekt nowelizacji 
został przesłany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji spo-
łecznych. Aktualnie nanoszone są zmiany uwzględniające zgłoszone 
uwagi. 



44

32. Ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPO-530561-XI/06) 
z dnia 28 kwietnia 2006 r. – w sprawie niejasności przepisu stoso-
wanego przy wydawaniu decyzji w sprawach zaliczki alimentacyjnej. 

Nieprecyzyjne sformułowanie przepisu art. 2 pkt 1 ustawy o po-
stępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce ali-
mentacyjnej jest przyczyną wydawania przez organy orzekające, 
w tym organy odwoławcze, odmiennych decyzji w sprawach zalicz-
ki alimentacyjnej. Przepis ten stanowi, że ilekroć w ustawie jest 
mowa o bezskuteczności egzekucji – oznacza to egzekucję, w wy-
niku której nie wyegzekwowano należności z tytułu świadczeń ali-
mentacyjnych za okres trzech ostatnich miesięcy. Zgodnie z inter-
pretacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej egzekucja jest bezskuteczna w sytuacji, gdy 
komornik nie wyegzekwuje od dłużnika alimentacyjnego całości 
należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych. Część komorni-
ków, jak również organy orzekające, w tym organy odwoławcze wy-
dające decyzje w sprawie zaliczki alimentacyjnej, interpretują ten 
przepis odmiennie. Przyjmują, że jeśli komornik sądowy w okresie 
ostatnich trzech miesięcy wyegzekwował część alimentów, to egze-
kucja świadczeń alimentacyjnych nie jest bezskuteczna. Przyjęcie 
interpretacji odmiennej niż zastosowana przez Ministerstwo może 
uniemożliwić znacznej grupie dzieci uzyskanie uprawnienia do za-
liczki w sytuacji, gdy inne, już uprawnione dzieci, w tej samej sy-
tuacji korzystają z niej. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się 
o zainicjowanie prac legislacyjnych w celu precyzyjnego sformułowa-
nia obowiązującego przepisu. 

33. Przewodniczącego Sejmowej Komisji Administracji 
i Spraw Wewnętrznych (RPO-523142-IX/06) z dnia 28 kwietnia 
2006 r. – w sprawie potrzeby zainicjowania działań legislacyjnych 
zmierzających do likwidacji zapisu przyjętego w art. 1 ust. 1 usta-
wy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowa-
nym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez 
III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, uzależ-
niającego uzyskanie prawa do otrzymywania świadczenia deporta-
cyjnego od stałego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej. 

Zdaniem Rzecznika rozwiązanie to jest sprzeczne z aksjologią usta-
wy, która w swoich zamierzeniach rekompensuje krzywdy osobom de-
portowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy 
przez III Rzeszę i ZSRR. Kwestionowany przepis nie jest dostosowany 
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do prawa Unii Europejskiej. Stanowi on dyskryminację obywateli pol-
skich zamieszkujących na terytorium innego państwa członkowskie-
go Unii Europejskiej.

34. Ministra Środowiska (RPO-510645-IV/05) z dnia 28 kwiet-
nia 2006 r. – w sprawie wykorzystania nieruchomości na prace gór-
nicze. 

W opinii Rzecznika obowiązująca regulacja prawna pozyskiwania 
kopalin nie gwarantuje w dostateczny sposób poszanowania prawa 
własności obywateli. Przede wszystkim nie jest jednoznacznie wy-
znaczony zakres przestrzenny prawa własności przysługującego do 
kopalin. Prawa przysługujące właścicielowi gruntu oraz prawo wła-
sności kopalin należących do Skarbu Państwa nie są precyzyjnie 
oddzielone. Kolejnym problemem jest możliwość dostępu do kopalin 
stanowiących własność Skarbu Państwa. Art. 88 ustawy – Prawo 
geologiczne i górnicze tworzy środek prawny w postaci możliwości 
zajęcia nieruchomości niezbędnej do wydobywania kopalin. Jest to 
roszczenie o charakterze cywilnoprawnym, z którego korzysta przed-
siębiorca dysponujący prawem tzw. użytkowania górniczego. Zaję-
cie nieruchomości powinno odbywać się w trybie administracyjnym, 
właściwym dla realizacji interesu publicznego, a nie w postępowaniu 
sądowym, w którym rozstrzygane są spory cywilnoprawne. Cel pu-
bliczny w zakresie wydobycia kopalin jest obecnie określony zbyt 
szeroko. Nie sposób zakładać, że w każdej sytuacji pozyskanie któ-
rejkolwiek z kopalin określonej w art. 5 ustawy Prawo geologiczne 
i górnicze (np. kamienie szlachetne i ozdobne) następuje w interesie 
ogólnonarodowym, a zatem, że ingerencja w sferę praw właściciela 
nieruchomości jest zawsze nieunikniona. Konieczne jest stworzenie 
ustawowego katalogu surowców strategicznych, który nie jest tożsa-
my z katalogiem kopalin przewidzianym przez art. 5 ustawy Prawo 
geologiczne i górnicze. Rzecznik postuluje, aby ingerencja w prawo 
własności obywateli, bez ich zgody, mogła nastąpić wyłącznie w imię 
interesu publicznego, w trybie właściwym dla realizacji takiego in-
teresu. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska – Główny Geo-
deta Kraju (13.06.2006 r.) opowiedział się za zmianami legislacyjny-
mi zmierzającymi do w miarę ścisłego rozgraniczenia własności grun-
towej oraz własności złóż kopalin przysługującej Skarbowi Państwa. 
Zdaniem Podsekretarza Stanu zajęcie nieruchomości niezbędnej 
w celu wydobywania kopalin nie objętych prawem własności grun-
towej nie musi wiązać się z realizacją celu publicznego. Ponadto 
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w obowiązującym stanie prawnym brak podstaw – wbrew sugestiom 
wyrażonym w wystąpieniu Rzecznika, aby zakładać, że wszystkie ko-
paliny wymienione w art. 5 ustawy – Prawo geologiczne i górnicze 
mają strategiczne znaczenie dla gospodarki narodowej. 

35. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (RPO-528075-I/06) 
z dnia 10 maja 2006 r. – w sprawie nierównego traktowania podczas 
postępowania rekrutacyjnego kandydatów na studia posiadających 
tzw. „starą maturę”. 

Sprawa jest kontynuacją wystąpienia Rzecznika z dnia 27.07.2005 r. 
(RPO-508992-I/05) w sprawie nowych zasad wstępu na studia wyż-
sze. Rzecznik zwraca uwagę, iż w postępowaniu rekrutacyjnym na 
studia, osoby z tzw. „starą maturą” znajdą się w sytuacji nieporówny-
walnie gorszej niż osoby z tzw. „nową maturą”. Osoby legitymujące się 
tzw. „starą maturą”, w przypadku braku na świadectwie dojrzałości 
oceny z przedmiotu, który jest brany pod uwagę przy rekrutacji na 
dany kierunek studiów, nie mają możliwości zdawania dodatkowego 
egzaminu wstępnego na studia, natomiast brak oceny na maturze 
z tego przedmiotu jest równoznaczny z przyznaniem 0 punktów. Nad-
to, osoby zdające „nową maturę” na poziomie rozszerzonym, mają 
punktację naliczaną podwójnie. Z docierających do Rzecznika sygna-
łów wynika jednak, że nie wszystkie uczelnie mają zamiar organizować 
dodatkowe egzaminy wstępne. Rzecznik zwrócił się do Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie, 
a w szczególności zaapelował, aby organizowanie przez uczelnie wyż-
sze dodatkowych egzaminów wstępnych, które umożliwiłyby wszyst-
kim kandydatom na studia równe szanse w dostępie na wymarzony 
kierunek, było w okresie przejściowym obowiązkowe. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
(31.05.2006 r.) poinformował, że o zasadach i trybie przyjęć na studia 
decydują senaty poszczególnych szkół wyższych. W praktyce oznacza 
to, iż senaty określają przedmioty, z których wyniki uzyskane przez 
kandydata będą stanowiły podstawę przyjęcia na studia. Uchwała se-
natu w powyższej sprawie powinna być podana do wiadomości pu-
blicznej do 31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, którego 
uchwała dotyczy. W przypadku roku akademickiego 2006/2007 był 
to termin 31.05.2005 r. 

Zdecydowana większość uczelni dokonuje kwalifikacji na studia na
podstawie wspólnych list rankingowych dla wszystkich kandydatów. 
W 19 uczelniach publicznych przyjęto zasadę podziału planowanej 
liczby miejsc na danym kierunku studiów proporcjonalnie do liczby 
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kandydatów ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „no-
wej” i „starej” matury. Uchwalając zasady przyjęć na studia uczelnie 
przywiązują dużą wagę do zachowania porównywalności wymagań 
stawianych kandydatom z „nową” i „starą” maturą. Fakt, iż decyzje 
w sprawie zasad przyjęć na studia pozostają w gestii poszczególnych 
uczelni powoduje zróżnicowanie tych zasad nie tylko między uczelnia-
mi, ale też na poszczególne kierunki lub nawet specjalności w danej 
uczelni. Przebieg tegorocznej rekrutacji będzie przedmiotem wnikliwej 
analizy, która posłuży do dokonania ewentualnych korekt w latach 
następnych. 

36. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (RPO-517546-
-IX/05) z dnia 10 maja 2006 r. – w sprawie przepisów ograniczają-
cych policjantom prawo do obrony w postępowaniu dyscyplinarnym.

Podczas wizyty pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich 
w Komendzie Powiatowej Policji w Kłodzku, na spotkaniu z przedsta-
wicielami zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego Policjantów, podniesiono kwestię ograniczonego prawa 
wglądu w akta, w toku postępowania dyscyplinarnego funkcjonariu-
szy Policji. Ograniczenia w zakresie realizowania prawa do obrony 
w postępowaniu dyscyplinarnym zawiera jedynie ustawa o Policji. Po-
zostałe służby mundurowe takich ograniczeń nie przewidują. Przed-
miotowe ograniczenia, zdaniem Rzecznika naruszają postanowienia 
art. 32 ust. 1 Konstytucji. Również pozostawienie rzecznikowi dys-
cyplinarnemu możliwości decydowania o udostępnieniu obwinione-
mu akt postępowania dyscyplinarnego stanowi – zdaniem Rzecznika 
– naruszenie prawa do obrony w wymiarze materialnym, określonym 
w art. 42 ust. 2 Konstytucji. Rzecznik dyscyplinarny, z uwagi na fakt, 
iż z przełożonym dyscyplinarnym łączy go stosunek podległości służ-
bowej może odmówić obwinionemu udostępnienia akt. Na odmowę 
obwinionemu przysługuje co prawda zażalenie, jednak do przełożo-
nego dyscyplinarnego, któremu z różnych przyczyn może zależeć na 
ukaraniu funkcjonariusza. Z kierowanych do Rzecznika Praw Oby-
watelskich skarg wynika, iż praktyka odmawiania obwinionym możli-
wości zapoznania się z materiałami postępowania nie należy do rzad-
kości. Wobec powyższego Rzecznik zwrócił się do Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji z prośbą o rozważenie możliwości podjęcia 
inicjatywy ustawodawczej w celu dostosowania norm ograniczających 
prawo do obrony w postępowaniu dyscyplinarnym do standardów 
konstytucyjnych. 
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37. Komendanta Głównego Policji (RPO-514137-IX/05) z dnia 
11 maja 2006 r. – w sprawie potrzeby zmiany praktyki przerywania 
postępowań kwalifikacyjnych do służby w Policji w związku z progno-
zowanym wejściem w życie nowych norm prawnych w tym zakresie.

W ciągu ostatniego roku dwukrotnie zmieniano rozporządzenie re-
gulujące kwestię postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji.
Wszystkie nowo wydane rozporządzenia zawierały przepisy przejścio-
we, według których do postępowań kwalifikacyjnych wszczętych i nie-
zakończonych do dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia mają 
zastosowanie przepisy dotychczasowe, nie dłużej jednak niż dwa mie-
siące od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Część prowadzonych 
w tym czasie postępowań kwalifikacyjnych zdecydowano przerwać 
(w oparciu o stosowne przepisy), choć w nowych rozporządzeniach 
istniały przepisy przejściowe, które z powodzeniem można było zasto-
sować i dokończyć postępowania kwalifikacyjne. Rzecznik zwrócił się
do Komendanta Głównego Policji z prośbą o rozważenie możliwości 
skierowania do podległych mu jednostek stosownego zalecenia przy-
pominającego o obowiązku realizacji norm wynikających z przepisów 
przejściowych. 

Komendant Główny Policji (01.06.2006 r.) poinformował, że 
podjął stosowne czynności mające na celu wyeliminowanie sytuacji, 
w których dochodzi do przerywania postępowania kwalifikacyjnego
do służby w Policji bez podania przyczyn kandydatom. Do komendan-
tów komend wojewódzkich oraz Komendanta Stołecznej Policji zosta-
ło skierowane pismo informujące o problemie przedstawionym przez 
Rzecznika. 

38. Prokuratora Krajowego (RPO-522661-II/06) z dnia 11 maja 
2006 r. – w sprawie niewykorzystywania w praktyce możliwości do-
chodzenia w trybie art. 557 Kpk roszczeń zwrotnych od osób, któ-
re swym bezprawnym działaniem spowodowały niesłuszne skazanie 
bądź tymczasowe aresztowanie. 

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął czynności w sprawie niewy-
korzystywania w praktyce możliwości dochodzenia w trybie art. 557 
Kpk roszczeń zwrotnych od osób, które swym bezprawnym działa-
niem spowodowały niesłuszne skazanie, zastosowanie środka zabez-
pieczającego, niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub 
zatrzymanie, czego następstwem było zasądzenie na rzecz obywateli 
odszkodowań na podstawie art. 552 Kpk. 

Z otrzymanych przez Rzecznika informacji z Ministerstwa Sprawie-
dliwości wynika, że od IV kwartału 2003 r. do sierpnia 2005 r. proku-
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ratorzy przeprowadzili 100 postępowań wyjaśniających, mających na 
celu dochodzenie roszczeń zwrotnych, o których mowa w art. 557 § 1 
Kpk. Wyniki tych postępowań nie dały podstaw do wytoczenia przez 
prokuratorów powództw regresowych. Dane te zdają się świadczyć, iż 
przepis art. 557 § 1 Kpk jest normą martwą, przynajmniej z punktu 
widzenia praktyki prokuratorskiej. Rzecznik prosi o poinformowanie, 
jakie przyczyny powodowały odstępowanie przez prokuratorów od wy-
taczania powództw regresowych w omawianych sprawach. 

39. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
(RPO-445687-II/03) z dnia 11 maja 2006 r. – w sprawie projektu 
Krajowego Programu na Rzecz Ofiar Przestępstw.

W nawiązaniu do wcześniejszych działań w przedmiotowej sprawie, 
Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o pilne przekazanie informacji 
o aktualnym stanie prac związanych z przygotowaniem ostatecznej 
wersji Krajowego Programu na Rzecz Ofiar Przestępstw. Jednocześnie
Rzecznik wyraził nadzieję, iż przekazany projekt nie rozstanie pomi-
nięty w pracach Zespołu do Spraw Opracowania Krajowego Programu 
na Rzecz Ofiar Przestępstw i zadeklarował gotowość do dalszej współ-
pracy w tym zakresie. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (07.06.2006 
r.) poinformował, że Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spra-
wiedliwości wydał w dniu 1.02.2006 r. zarządzenie nr 20 w sprawie 
utworzenia Zespołu do Spraw Opracowania Krajowego Programu na 
Rzecz Ofiar Przestępstw. Przewodniczącym Zespołu został przedsta-
wiciel Ministra Sprawiedliwości, zaś w skład Zespołu weszli przed-
stawiciele resortów, których działalność wiąże się z opracowywanym 
projektem. Zadaniem Zespołu jest opracowanie, do końca bieżącego 
roku, Krajowego Programu na Rzecz Ofiar Przestępstw. Do udziału
w pracach nad projektem Krajowego Programu na Rzecz Ofiar Prze-
stępstw będą zapraszani także przedstawiciele Rzecznika Praw Oby-
watelskich. Rzecznik będzie na bieżąco informowany o rezultatach 
prac nad Krajowym Programem na Rzecz Ofiar Przestępstw.

40. Marszałka Sejmu RP (RPO-529789-I/06) z dnia 11 maja 
2006 r. – w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania rozstrzy-
gnięć dotyczących przekształceń własnościowych w sektorze banko-
wym oraz działań organów nadzoru bankowego w okresie od 4 czerw-
ca 1989 r. do 19 marca 2006 r.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Prezes Narodowego 
Banku Polskiego, kwestionując podjętą w dniu 24.03.2006 r. Uchwałę 
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w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania rozstrzygnięć do-
tyczących przekształceń własnościowych w sektorze bankowym oraz 
działań organów nadzoru bankowego w okresie od 4 czerwca 1989 r. 
do 19 marca 2006 r., a także ustawę o sejmowej komisji śledczej, jako 
naruszające szereg przepisów konstytucyjnych. 

Po analizie przedstawionych argumentów, Rzecznik wyraził wątpli-
wość, czy w świetle przepisów Konstytucji RP Sejm dysponuje kompe-
tencją bezpośredniej kontroli Narodowego Banku Polskiego przez Ko-
misję Śledczą, czy też jedynie kontrolą pośrednią, za pośrednictwem 
konstytucyjnego organu kontroli państwowej, Najwyższej Izby Kon-
troli lub odpowiednich komisji sejmowych. W związku z powyższym 
Rzecznik zwraca się o informację, czy były podjęte działania kontrolne 
w tym trybie. 

Marszałek Sejmu RP (22.05.2006 r.) nie podziela wątpliwości 
w sprawie możliwości podejmowania przez Komisję Śledczą, działa-
jącą z mandatu Sejmu, czynności o charakterze kontrolnym wobec 
NBP. Jednocześnie Marszałek Sejmu RP przekazał przegląd opinii 
w tej sprawie znajdujących się w dyspozycji Kancelarii Sejmu. 

41. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (RPO-491024-I/06) 
z dnia 12 maja 2006 r. – w sprawie rozporządzenia Ministra Edu-
kacji Narodowej i Sportu z dnia 23.07.2004 r. w sprawie rodzajów 
dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzorów dyplomów wydawanych 
przez uczelnie.

Na skutek interwencji Rzecznika, Rada Główna Szkolnictwa Wyż-
szego zarekomendowała ówczesnemu Ministrowi Edukacji Narodo-
wej i Sportu nowelizację rozporządzenia MENiS z dnia 23.07.2004 r. 
w sprawie rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzorów dy-
plomów wydawanych przez uczelnie, poprzez wpisanie następujących 
tytułów zawodowych: „magister inżynier architekt krajobrazu” i „in-
żynier architekt krajobrazu” oraz „magister farmacji”. Pismem z dnia 
30.12.2005 r. Minister Edukacji i Nauki poinformował, iż w Minister-
stwie trwają prace nad przedmiotowym rozporządzeniem. Z posiada-
nej przez Rzecznika wiedzy wynika natomiast, że do dnia dzisiejszego 
rozporządzenie to nie zostało zmienione, czego negatywne konsekwen-
cje ponoszą studenci. Rzecznik zwrócił się zatem do Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego o poinformowanie, na jakim etapie znajdują 
się prace nad nowelizacją przedmiotowego rozporządzenia. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego (01.06.2006 r.) poinformował, iż obecnie trwają prace nad 
projektem rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
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w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom 
studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz absolwentom jednolitych 
studiów magisterskich, warunków wydawania i wzorów dyplomów, 
w tym suplementu do dyplomów, wzorów świadectw ukończenia stu-
diów doktoranckich, studiów podyplomowych i kursów dokształcają-
cych. Projekt przewiduje wprowadzenie nowych tytułów zawodowych 
dla absolwentów kierunku „architektura krajobrazu”. Sygnalizowane 
już w grudniu 2005 r. prace legislacyjne mają związek z pracami nad 
aktami wykonawczymi do ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, 
stąd też pewne opóźnienia w wydaniu omawianego rozporządzenia. 

42. Ministra Finansów (RPO-526347-VI/06) z dnia 23 maja 
2006 r. – w sprawie niezgodności kaucji gwarancyjnej w podatku VAT 
z prawem unijnym.

Polski przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą na 
terenie Unii Europejskiej zobowiązany jest wpłacić kaucję w wyso-
kości 250 tys. zł (około 62 tys. euro). W przeciwnym razie otrzyma 
zwrot nadwyżki naliczonego VAT z półrocznym opóźnieniem. Powo-
dem wprowadzenia w ustawie o podatku od towarów i usług instytucji 
kaucji gwarancyjnej była próba zabezpieczenia się przed nadużyciami 
polegającymi na wyłudzaniu podatku przez nowo utworzone firmy,
które następnie „znikają”. Stąd uznano, że termin 180 dni jest czasem, 
w którym można dokonywać wymiany informacji pomiędzy państwa-
mi członkowskimi w celu weryfikacji prawidłowości rozliczenia po-
datnika. Instytucja kaucji gwarancyjnej jako zabezpieczenia budżetu 
przed nadużyciami ze strony potencjalnych oszustów podatkowych 
pozostaje w sprzeczności z wymogami VI Dyrektywy VAT oraz Kon-
stytucji RP. Tego typu obostrzenia różnicują pozycję prawną przed-
siębiorców rozpoczynających działalność na terenie Unii Europejskiej 
w stosunku do innych przedsiębiorców, dyskryminując ich w ten sposób 
w stosunku do konkurencji, a ponadto godzą w zasadę neutralno-
ści podatku (VAT nie powinien obciążać podatników uczestniczących 
w obrocie towarami i usługami, którzy nie są ich ostatecznymi odbior-
cami; ciężarem podatku VAT powinien być obciążony ich ostateczny 
beneficjent będący ostatnim ogniwem tego obrotu). Rzecznik zwraca się
o podjęcie działań w celu zmiany krytykowanego stanu prawnego. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (14.06.2006 r.) 
poinformował, że zarzut niekonstytucyjności instytucji kaucji gwa-
rancyjnej jest nieuzasadniony. Podatnik rozpoczynający działalność 
gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług i do-
konujący wewnątrzwspólnotowej transakcji ma wybór – złożenie kau-
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cji albo wydłużenie terminu zwrotu różnicy podatku. Trudno zatem 
mówić, iż dochodzi tu do dyskryminacji przedsiębiorców w stosunku 
do konkurencji. Przyjętego w Polsce terminu zwrotu różnicy podatku 
lub jego skrócenia pod warunkiem złożenia kaucji nie można również 
uznać za niezgodne z prawem wspólnotowym. Jednocześnie w odpo-
wiedzi poinformowano, że po analizie obowiązujących od 1.05.2004 r. 
zasad dla podatników rozpoczynających działalność opodatkowaną, 
którzy dokonują transakcji wewnątrzwspólnotowych, postanowiono 
odejść od stosowania kaucji gwarancyjnej w wysokości 250.000 zł. 
Stosowna propozycja zawierająca rozwiązania, które mają zabez-
pieczyć wyłudzenia podatku została zapowiedziana w lutym 2006 r. 
i przedstawiona w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o podatku 
od towarów i usług, który został już przyjęty przez Radę Ministrów. 

43. Ministra Gospodarki (RPO-526699-VI/06) z dnia 23 maja 
2006 r. – w sprawie braku unormowań w zakresie badania jakości 
produkcji, przetwarzania i dystrybucji gazu używanego jako paliwo 
w pojazdach mechanicznych. 

Do Rzecznika wpływają skargi obywateli na złą jakość gazu używa-
nego jako paliwo w pojazdach mechanicznych. Narzędziem do zapew-
nienia wysokiej jakości paliw gazowych powinien być z jednej strony 
polski system badań i certyfikacji, a z drugiej strony niezależny system
kontroli i monitorowania jakości paliw gazowych. Pomimo istnienia od-
powiednio przygotowanych laboratoriów oraz określenia przez Polski 
Komitet Normalizacyjny norm jakościowych brak jest systemu kontroli 
jakości paliw gazowych. Nie ma nałożonego na producentów czy dys-
trybutorów obowiązku, aby wykonywać badania jakości gazu. Zlecenie 
badań zależy wyłącznie od dobrej woli i potrzeb zlecającego. Problem 
braku możliwości kontroli jakości gazu należy rozpatrywać nie tylko w 
obszarze jego skutków budżetowych, ale także w kontekście pozosta-
wienia poza regulacją państwa całego segmentu rynku paliw, w tym 
w aspekcie ograniczenia możliwości kształtowania norm bezpieczeń-
stwa i norm ochrony środowiska. Rzecznik Praw Obywatelskich zwró-
cił się o podjęcie prac legislacyjnych nad stworzeniem norm prawnych 
umożliwiających kontrolę jakości paliw gazowych w Polsce. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki (27.06.2006 r.) 
poinformował, że Rada Ministrów przyjęła w dniu 20.06.2006 r. pro-
jekt ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw 
przewidujący rozszerzenie dotychczasowego systemu monitorowania 
i kontrolowania jakości paliw określonego w obowiązującej ustawie 
z dnia 23.01.2004 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jako-
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ści paliw ciekłych i biopaliw ciekłych na nowe rodzaje paliw, m.in. gaz 
skroplony i sprężony gaz ziemny. W projekcie ustawy zawarte są de-
legacje do wydania rozporządzeń w sprawie wymagań jakościowych, 
metod badania oraz sposobu pobierania próbek tych paliw. Proce-
dowanie projektów rozporządzeń rozpocznie się w możliwie najkrót-
szym terminie, po skierowaniu projektu ustawy do Sejmu RP, w celu 
zapewnienia wejścia ich w życie równocześnie z ustawą. Wydanie po-
wyższych regulacji umożliwi w pełni kontrolę jakości tych paliw, wpro-
wadzanych do obrotu na terytorium RP. Zgodnie z projektem ustawy 
kontroli podlegać będą przedsiębiorcy prowadzący działalność gospo-
darczą w zakresie wytwarzania, magazynowania i obrotu paliwami, 
zarówno na poziomie hurtowym, jak i detalicznym. Termin wejścia 
w życie ustawy przewiduje się na dzień 1.01.2007 r. 

44. Ministra Sprawiedliwości (RPO-420816-V/05) z dnia 23 
maja 2006 r. – w sprawie potrzeby ustawowego określenia zasad 
ustalania opłat za badania lustracyjne w spółdzielniach. 

Od 2004 r. Rzecznik Praw Obywatelskich prowadzi z Ministrem 
Sprawiedliwości korespondencję w sprawie braku powszechnie obo-
wiązujących przepisów, które określałyby chociaż ogólne zasady usta-
lania opłat za badania lustracyjne, którym ma obowiązek poddawać 
się cyklicznie każda spółdzielnia mieszkaniowa. Członkowie spółdziel-
ni nie mają wpływu na wysokość opłaty za badanie lustracyjne, często 
nie są nawet świadomi, jak duże koszty ponosi spółdzielnia z tego ty-
tułu. Zasady odpłatności za lustrację powinny być przejrzyste i jedno-
znaczne, tak aby usunąć ewentualne wątpliwości członków spółdziel-
ni co do braku obiektywizmu lustratora. Brak regulacji ustawowych 
w omawianym zakresie powoduje, że związki rewizyjne mogą określać 
omawianą problematykę całkowicie dowolnie. Minister Sprawiedliwo-
ści w piśmie z dnia 6.01.2006 r. podzielił pogląd Rzecznika, iż obo-
wiązujący w omawianym zakresie stan prawny jest lakoniczny i może 
budzić kontrowersje. Zapowiedział przeprowadzenie prac analitycz-
nych, od wyników których uzależnił ewentualne podjęcie inicjatywy 
legislacyjnej. Rzecznik zwraca się o informację, czy zapowiadane pra-
ce zostały przeprowadzone i jakie jest ostateczne stanowisko Ministra 
Sprawiedliwości w przedstawionej mu sprawie. 

45. Ministra Budownictwa (RPO-528450-V/06) z dnia 23 maja 
2006 r. – w sprawie niezgodności z Konstytucją rozwiązania dotyczą-
cego wygaśnięcia hipoteki, przewidzianego w ustawie o zmianie nie-
których ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości.
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Ustawa o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania wła-
sności nieruchomości zawiera rozwiązania dotyczące wygaśnięcia 
hipoteki z mocy prawa, analogiczne do znajdujących się w przepi-
sach art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach 
mieszkaniowych, zakwestionowanych przez Trybunał Konstytucyjny 
w wyroku z dnia 21.12.2005 r. (sygn. akt SK 10/05). Zdaniem Rzecz-
nika przepisy art. 4 ust. 9 i 10 oraz art. 5 ust. 6 i 7 ustawy o zmianie 
niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości 
są niezgodne z Konstytucją w zakresie, w jakim kształtują sytuację 
prawną nabywcy korzystającego z prawa pierwokupu oraz roszcze-
nia sprzedaży mieszkania przez spółkę handlową w odniesieniu do 
której Skarb Państwa kiedykolwiek w okresie od dnia 7.02.2001 r. 
był podmiotem dominującym. Ustawa ta także nie zawiera alterna-
tywnych, ani równoważnych środków ochrony interesów wierzycie-
la hipotecznego. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się o podjęcie 
działań mających na celu dostosowanie treści omawianych przepisów 
do standardu konstytucyjnego w zakresie ochrony praw majątkowych 
wierzycieli hipotecznych. 

46. Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego (RPO-
-509478-II/05) z dnia 23 maja 2006 r. – w sprawie problemu unie-
możliwiania realizacji przez pokrzywdzonego przestępstwem jego praw 
na wstępnym etapie postępowania przed sądem. 

W korespondencji kierowanej do Rzecznika osoby pokrzywdzone 
przestępstwem podnoszą, iż przepisy procedury karnej uniemożliwia-
ją im uzyskanie statusu strony we wstępnej fazie postępowania jurys-
dykcyjnego, a mianowicie po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu do 
czasu otwarcia przewodu sądowego na rozprawie głównej. Zdaniem 
Rzecznika, traktowanie pokrzywdzonego we wstępnym etapie postę-
powania sądowego jedynie jako quasi-strony postępowania nie sta-
nowi wystarczającej gwarancji ochrony jego praw. Zasadnym byłoby 
rozważenie dokonania takiej nowelizacji przepisów Kodeksu postępo-
wania karnego, które zapewniłyby pokrzywdzonemu prawa strony do 
czasu rozpoczęcia przewodu sądowego przed sądem I instancji. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (27.06.2006 r.) 
poinformowała, że obowiązujące w Kodeksie postępowania karnego 
unormowania w zakresie sytuacji procesowej i statusu pokrzywdzo-
nego na etapie postępowania przygotowawczego i jurysdykcyjnego 
mają na celu wymuszenie na pokrzywdzonym aktywności co do ko-
rzystania z prawa strony. Jest on bowiem pouczany przy pierwszym 
przesłuchaniu o swoich uprawnieniach oraz powiadamiany o skiero-
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waniu aktu oskarżenia do sądu. Przedmiotem postępowania karnego 
jest przede wszystkim rozstrzygnięcie kwestii winy oskarżonego i jego 
odpowiedzialności za popełniony czyn zabroniony. Cel postępowania 
z art. 2 § 1 pkt 3 k.p.k. w postaci uwzględnienia prawnie chronionych 
interesów pokrzywdzonego należy do organu procesowego, a zwłasz-
cza sądu. W postępowaniu przygotowawczym art. 299 § 1 k.p.k. na-
kazuje traktowanie pokrzywdzonego jako strony procesowej. Taki za-
pis jest wynikiem tego, że inicjatywa dowodowa, tzn. jej ciężar jest 
równo rozłożony pomiędzy strony. W postępowaniu jurysdykcyjnym 
natomiast, to sąd dąży do wyjaśnienia okoliczności sprawy i z urzędu 
zbiera dowody, będąc związany zasadą prawdy obiektywnej. 

W podsumowaniu Podsekretarz Stanu stwierdziła, że odmienno-
ści występujące na gruncie regulacji Kodeksu postępowania karnego 
w traktowaniu pokrzywdzonego jako strony procesowej są przeja-
wem istoty charakteryzującej etapy przygotowawczy i jurysdykcyjny 
oraz ich dynamiki z uwzględnieniem zapewnienia sprawności proce-
sowania. 

47. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (RPO-
-531953-VI/06) z dnia 23 maja 2006 r. – w sprawie skarg obywateli 
na działalność firm zajmujących się windykacją długów (kontynuacja
wystąpienia RPO-487674-VI/04 z dnia 15.11.2004 r.). 

Wicepremier – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji po-
informował Rzecznika w piśmie z dnia 28.04.2006 r., iż w związku 
z licznymi skargami kierowanymi do Rzecznika Praw Obywatelskich, 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także do Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji na działalność firm, które zaj-
mują się windykacją wierzytelności, Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji zamierza podjąć działania w kierunku objęcia regulacją 
prawną tej działalności poprzez włączenie jej do obszaru regulowanej 
działalności gospodarczej. Rzecznik Praw Obywatelskich w pełni po-
dziela pogląd o potrzebie uregulowania działalności prywatnych firm
zajmujących się windykacją długów na zlecenia różnych wierzycieli, 
a także skupem długów i windykacją na własny rachunek. Niektóre 
kraje wprowadziły koncesjonowanie takich usług. Opisywane w skar-
gach do Rzecznika metody i środki windykacji, w tym różne sposoby 
zastraszania dłużników, a także prowadzona w związku z windykacją 
działalność quasi-wywiadowcza pracowników tychże firm uzasadnia
zarówno wprowadzenie administracyjnego obowiązku uzyskiwania 
dla takiej działalności odpowiednich zezwoleń, jak i zdefiniowania po-
jęcia „usługi windykacyjne”. W tej materii Rzecznik występował już 
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w 2004 r. do ówczesnego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji, jednak inicjatywa Rzecznika ta nie została podjęta. 

48. Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Na-
czelnej Izby Lekarskiej (RPO-532888-X/06) z dnia 25 maja 2006 
r. – w sprawie akcji protestacyjnej lekarzy oraz publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej. 

Z informacji zamieszczonych w środkach masowego przekazu wyni-
ka, iż nasilają się sytuacje, w których zagrożone są podstawowe pra-
wa pacjentów. Dochodzi do sytuacji, w której lekarze i zakłady opieki 
zdrowotnej odmawiają przyjęć pacjentów oraz udzielania zalecanych 
świadczeń zdrowotnych, w tym wykonywania zabiegów chirurgicz-
nych. Nie są również respektowane wcześniejsze ustalenia dotyczą-
ce terminu udzielania porady lub przyjęcia do szpitala, wynikające 
z kolejności zgłoszenia. Szczególny niepokój budzi odmowa udzielania 
świadczeń zdrowotnych przez lekarzy szpitali i innych zakładów opie-
ki zdrowotnej przeznaczonych dla dzieci. Rzecznik przypomniał o art. 
73 Kodeksu Etyki Lekarskiej, w myśl którego „lekarz decydujący się 
na uczestniczenie w zorganizowanej formie protestu nie jest zwolnio-
ny od obowiązku udzielania pomocy lekarskiej, o ile nieudzielanie tej 
pomocy może narazić pacjenta na utratę życia lub pogorszenie stanu 
zdrowia”. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się z prośbą o wyra-
żenie stanowiska w podnoszonej sprawie oraz przekazanie informacji 
na temat działań Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodo-
wej Lekarzy w tej materii, w szczególności w zakresie monitoringu 
sytuacji strajkowej lekarzy.

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (02.06.2006 r.) 
stwierdziła w odpowiedzi, że środki masowego przekazu podają infor-
mację na temat protestu lekarzy traktując go jak sensację, a nie jako 
rzeczywistą walkę lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia o 
zwiększenie nakładów finansowych w trosce o bezpieczeństwo zdro-
wotne pacjentów oraz o godne warunki pracy i płacy. Naczelny Rzecz-
nik, a także okręgowi rzecznicy nie otrzymali informacji, aby ktokol-
wiek pozostał bez pomocy w sytuacji, kiedy była ona niezbędna. Prze-
bieg akcji protestacyjnej jest na bieżąco konsultowany z Komisjami 
Etyki Okręgowych Rad Lekarskich, tak aby nie został naruszony Ko-
deks Etyki Lekarskiej, zwykła ludzka przyzwoitość oraz sumienność 
i rzetelność w wykonywaniu zawodu lekarza. Jednocześnie zwrócono 
się do Rzecznika Praw Obywatelskich o zawiadamianie o wszelkich 
kierowanych do niego niepokojących informacjach dotyczących pro-
testu lekarzy. 
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49. Ministra Budownictwa (RPO-533175-V/06) z dnia 1 czerwca 
2006 r. – w sprawie konieczności uchwalenia przepisów tworzących 
spójny i kompletny system regulujący zasady ustalania i podwyższa-
nia czynszu najmu i innych opłat za używanie lokali mieszkalnych. 

Trybunał Konstytucyjny już po raz czwarty zmuszony był badać 
konstytucyjność uregulowań prawnych określających zasady usta-
lania i podwyższania czynszu najmu i innych opłat za używanie lo-
kali mieszkalnych zawartych w ustawie o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Ten 
stan rzeczy jest wynikiem kilkuletnich zaniedbań właściwych orga-
nów państwa w uregulowaniu omawianej problematyki w sposób 
kompleksowy i zgodny z Konstytucją. Sytuacja, w której ustawodawca 
lekceważy wnioski płynące z kolejnych orzeczeń Trybunału Konsty-
tucyjnego i nie uwzględnia ich przy tworzeniu prawa jest niedopusz-
czalna w demokratycznym państwie prawa. Rzecznik Praw Obywa-
telskich zwraca się o podjęcie wszelkich niezbędnych działań w celu 
doprowadzenia do opracowania i uchwalenia odpowiednich regulacji 
prawnych w przedstawionym zakresie. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa (28.06.2006 r.) 
poinformował, że w związku z postanowieniem Trybunału Konstytu-
cyjnego z dnia 29.06.2005 r. (sygn. akt S 1/05) Ministerstwo Budow-
nictwa przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywil-
nego. Obecnie projekt ten został skierowany do ponownych uzgod-
nień międzyresortowych, ze względu na konieczność uwzględnienia 
orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17.05.2006 r. (sygn. akt 
K 33/05) oraz z dnia 23.05.2006 r. (sygn. akt SK 51/05). Wkrótce 
ww. projekt zostanie skierowany do rozpatrzenia przez Komitet Rady 
Ministrów, a następnie Radę Ministrów. 

50. Zastępcy Komendanta Głównego Policji (RPO-529191-II/
06) z dnia 1 czerwca 2006 r. – w sprawie działań Policji podejmowa-
nych w związku z używaniem przez sprawców przestępstw przeciwko 
wolności seksualnej i mieniu substancji chemicznych mających na 
celu doprowadzenie swoich ofiar do utraty przytomności.

W artykułach prasowych pojawiły się informacje, iż wiele osób pada 
ofiarą przestępstw przeciwko wolności seksualnej i mieniu wskutek
uprzedniego podania im napoju zawierającego np. kwas gamma-hy-
droksymasłowy, który podobnie jak leki psychotropowe działa obez-
władniająco i powoduje częściową utratę świadomości u ofiary. Środki
te, określane potocznie jako „pigułki gwałtu” mają na celu m.in. spo-
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wolnienie reakcji ofiar oraz osłabienie barier seksualnych. Niepokój
Rzecznika budzi sygnalizowany przez autorów publikacji prasowych 
brak powszechnej wiedzy o tym problemie i metodach pozwalających 
ustrzec się przed tego rodzaju działaniami, przy dość powszechnej 
dostępności niektórych substancji ułatwiających popełnienie prze-
stępstwa przeciwko wolności seksualnej i mieniu. Dziennikarze infor-
mują, iż nie zawsze funkcjonariusze Policji działają w omawianej ka-
tegorii spraw zgodnie z obowiązującą procedurą, zwłaszcza z uwzględ-
nieniem pełnego poszanowania praw osób pokrzywdzonych. Rzecznik 
zwrócił się z prośbą o zainteresowanie się przedstawionym problemem 
i rozważenie stosownych działań. 

51. Dyrektora Generalnego Służby Więziennej (RPO-432948-
-VII) z dnia 6 czerwca 2006 r. – w sprawie warunków wykonywania 
kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania w Zakładzie 
Karnym w Zabrzu oraz w Areszcie Śledczym w Sosnowcu. 

W maju 2006 r. pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich 
przeprowadzili w Areszcie Śledczym w Sosnowcu oraz w Zakładzie 
Karnym w Zabrzu czynności mające na celu sprawdzenie, czy od 
poprzednich wizytacji Biura RPO w każdym z tych zakładów nastą-
piła poprawa warunków wykonywania kary pozbawienia wolności 
i tymczasowego aresztowania. W obu jednostkach penitencjarnych od 
2000 r. występuje stałe przeludnienie. Wnioski pracowników Biura 
RPO dotyczące poprawy warunków bytowych w Areszcie Śledczym 
w Sosnowcu, sformułowane w Informacji Biura RPO z dnia 9.02.2005 r. 
do tej pory nie zostały wykonane. Brak inwestycji i remontów kapital-
nych w tej jednostce doprowadził do degradacji technicznej budynków 
penitencjarnych. W tej sytuacji najbardziej celowe wydaje się podję-
cie budowy nowych pawilonów mieszkalnych. Od czasu poprzedniej 
wizytacji w 2003 r. poprawiły się warunki bytowe osadzenia skaza-
nych w Zakładzie Karnym w Zabrzu. Wyremontowano cztery pawilony 
mieszkalne. Bez remontu pozostaje pawilon nr 4. W ocenie wizytu-
jących dalsze zasiedlanie tego pawilonu, ze względu na jego zły stan 
techniczny nie jest możliwe do zaakceptowania. Rzecznik zwraca się 
z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie możliwości poprawy warun-
ków odbywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego areszto-
wania w obu jednostkach penitencjarnych. 

52. Prezydenta Miasta Łodzi (RPO-527791-XI/06) z dnia 6 czerw-
ca 2006 r. – w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 
możliwości rozwoju lokalnych systemów pomocy dziecku i rodzinie.
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Prezydent Miasta Łodzi, w odpowiedzi z dnia 11.04.2006 r. na wy-
stąpienie Rzecznika z dnia 18.03.2006 r. w sprawie naruszeń praw 
dziecka w niektórych placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Ło-
dzi, zasygnalizował problemy związane z umieszczaniem dzieci niedo-
stosowanych społecznie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 
Zdaniem Rzecznika placówki te nie chronią dzieci przed naruszenia-
mi ich podstawowych praw. Alternatywą jest starannie zaplanowana 
i wykonywana przy wykorzystaniu środków środowiska lokalnego 
profilaktyka i resocjalizacja w środowisku otwartym. Duże możliwości
rozwoju systemu opieki nad dzieckiem stwarza realizacja Krajowego 
Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczo-
ści wśród Dzieci i Młodzieży. Jeden z jego modułów zaleca stosowa-
nie środków alternatywnych, na które składają się system kurateli, 
samorządowe placówki profilaktyczno-wychowawcze, praca profilak-
tyczno-wychowawcza służb socjalnych oraz innych podmiotów pu-
blicznych i niepublicznych. Uzupełnieniem Programu jest ogłoszony 
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w maju 2006 r. Kon-
kurs Wspierania Jednostek Samorządu Terytorialnego w Budowaniu 
Lokalnego Systemu Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną, który może fi-
nansowo wesprzeć jednostki samorządu terytorialnego w budowaniu 
lokalnych systemów. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przekaza-
nie informacji na temat możliwości rozwoju łódzkiego systemu pomo-
cy dziecku i rodzinie.

Prezydent Miasta Łodzi (26.06.2006 r.) poinformował, że zgodnie 
z art. 19 ustawy o pomocy społecznej, powiat jest zobowiązany do 
opracowania i realizacji strategii rozwiązywania problemów społecz-
nych. Zgodnie z ustawową dyspozycją, w dniu 14.07.2005 r. Rada 
Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr LII/953/05 o przyjęciu „Strategii 
rozwiązywania problemów społecznych w mieście Łodzi”. Dokument 
ten uwzględnia szereg zadań przewidzianych do realizacji na lata 2005-
-2010 dotyczących m.in. pomocy dziecku i rodzinie. W tym zakresie 
jako priorytety przyjęto: podejmowanie działań z zakresu profilaktyki
oraz opieki nad dzieckiem i rodziną wobec środowisk dysfunkcyjnych; 
promowanie i rozwój rodzinnych form opieki zastępczej, a także doko-
nywanie przekształceń  placówek opiekuńczo-wychowawczych w celu 
osiągnięcia obowiązujących standardów opieki i wychowania; pomoc 
i wsparcie dla rodzin naturalnych w przywróceniu zdolności do pra-
widłowego pełnienia funkcji rodzicielskich. Na bazie celów operacyj-
nych przyjętych w „Strategii…” tworzony jest łódzki system profilak-
tyki i opieki nad dzieckiem i rodziną. Zakończenie prac w tym zakre-
sie nastąpi w drugim półroczu br. Program będzie obejmował system 
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zintegrowanych działań zapobiegających zagrożeniom prawidłowego 
rozwoju dziecka i jego rodziny oraz system działań na rzecz rodziny 
i dziecka znajdujących się w sytuacji kryzysowej. Jednocześnie Prezy-
dent Miasta Łodzi poinformował, że w jego opinii jedynie wprowadze-
nie międzyresortowych rozwiązań będzie podstawą spójnego systemu 
pomocy dziecku i rodzinie. 

53. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (RPO-530914-
-V/06) z dnia 8 czerwca 2006 r. – w sprawie problemów właścicieli 
budynków mieszkalnych z odzyskaniem lokali zasiedlonych na pod-
stawie decyzji administracyjnych przez funkcjonariuszy Policji. 

Do Rzecznika wpływają skargi właścicieli budynków mieszkalnych, 
w których lokale zostały zasiedlone przez funkcjonariuszy Policji na 
podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez organy podległe 
Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pomimo podejmo-
wanych interwencji skarżący nie są w stanie doprowadzić do odzy-
skania prawa do dysponowania tymi mieszkaniami. Na tle skarg po-
jawia się bardziej ogólny problem zwalniania mieszkań w budynkach 
prywatnych, które zostały zasiedlone przez funkcjonariuszy milicji, 
a obecnie policjantów, na podstawie wydanych przydziałów. Z prze-
pisów wynika, że lokal wolny w sensie fizycznym i prawnym może
być przekazany właścicielowi dopiero gdy właściwy organ wyda decy-
zję administracyjną o opróżnieniu lokalu mieszkalnego. Przepisy nie 
przyznają właścicielowi budynku (lokalu) żadnych środków prawnych, 
przy zastosowaniu których mógłby doprowadzić do odzyskania prawa 
do korzystania i rozporządzania lokalem stanowiącym jego własność. 
W ocenie Rzecznika rozwiązania zawarte w art. 90 ust. 2-4 ustawy 
o Policji nie mogą być uznane za wystarczające w świetle obowiązu-
jących standardów konstytucyjnych w zakresie ochrony własności. 
Rzecznik zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska, a w przypadku przy-
chylenia się do jego argumentacji, o podjęcie działań zmierzających do 
wyeliminowania wspomnianej nierówności sytuacji prawnej omawianej 
grupy obywateli w drodze stosownych zmian legislacyjnych. 

54. Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO-531148-
-I/06) z dnia 9 czerwca 2006 r. przekazane mediom – w sprawie 
wolności zgromadzeń.

Problem wolności organizowania pokojowych zgromadzeń i uczest-
niczenia w nich budzi ciągle kontrowersje. W związku z tym Rzecznik 
Praw Obywatelskich czuje się zobowiązany do przypomnienia podsta-
wowych, obowiązujących w tym zakresie zasad.
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Wolność pokojowych zgromadzeń jest zasadą fundamentalną, 
a władza publiczna jest zobowiązana do gwarantowania realizacji tej 
wolności, jako podstawowej wartości konstytucyjnej.  Jest prawem, 
którego realizacja wymaga jedynie stosownego zgłoszenia, zaś jego 
ograniczenie w formie zakazu jest wyjątkiem, który wymaga szcze-
gólnego uzasadnienia przyczynami wskazanymi w ustawie prawo 
o zgromadzeniach. 

Władza publiczna nie może ograniczać tej wolności z powodu różnic 
światopoglądowych, a brak takich ograniczeń nie oznacza z jej strony 
akceptacji treści planowanej manifestacji. W przypadku możliwości 
kontrdemonstracji, która jest niczym innym jak korzystaniem z tego 
samego prawa do pokojowych zgromadzeń, na władzy publicznej spo-
czywa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa organizatorów i uczest-
ników obydwu demonstracji. 

W społeczeństwie demokratycznym pluralizm postaw, poglądów 
i przekonań jest rzeczą naturalną, a korzystanie z przysługujących 
w tym zakresie wolności ograniczane być może tylko z uwagi na obo-
wiązujące prawo oraz potrzebę ochrony wolności innych osób. Wyty-
czenie granicy między wolnością jednych i drugich, zależnej od cza-
su, miejsca i świadomości społecznej, może następować tylko poprzez 
dialog, którego uznaną formą jest zarówno dyskurs prowadzony za 
pomocą środków masowego przekazu, jak również pokojowe manife-
stacje i kontrmanifestacje, o ile przebiegają w granicach obowiązują-
cego prawa. 

55. Ministra Edukacji Narodowej (RPO-533883-I/06) z dnia 9 
czerwca 2006 r. – w sprawie informacji prasowych o przyczynach od-
wołania dyrektora Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

W dniu 8 czerwca 2006 r. w prasie pojawiły się informacje o od-
wołaniu Dyrektora Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 
z powodu wydania oficjalnego poradnika Rady Europy „Kompas –
edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą”. Rzecznik Praw 
Obywatelskich zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą 
o wyjaśnienie, czy te doniesienia prasowe odpowiadają prawdzie.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
(27.06.2006 r.) poinformował, że Centralny Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli jest jednostką organizacyjną systemu oświaty założoną 
i prowadzoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wycho-
wania na podstawie ustawy o systemie oświaty. Działania placówki 
kierowane są do wszystkich nauczycieli w Polsce. Materiały meto-
dyczne wydawane przez jednostki organizacyjne systemu oświaty 
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muszą korespondować z podstawami programowymi obowiązują-
cymi w kształceniu dzieci i młodzieży, a w żadnym razie nie mogą 
być z nimi sprzeczne. Tymczasem publikacja „Kompas – edukacja 
o prawach człowieka w pracy z młodzieżą” podejmuje zagadnienie 
związku homoseksualnego jako równoprawnego ze związkiem mał-
żeńskim kobiety i mężczyzny. Treści zawarte w książce dopuszcza-
ją tezę, że zakaz małżeńskich związków homoseksualnych i adopcji 
dzieci przez pary homoseksualne może być przejawem dyskryminacji. 
Treści te są sprzeczne z podstawami programowymi kształcenia ogól-
nego, zatem nie mogą być upowszechniane jako pomoc metodyczna 
doskonaląca warsztat pracy nauczyciela. Dyrektor Ośrodka wiedząc, 
że metodyczne wspieranie nauczycieli w kraju musi być skorelowane 
z podstawami programowymi kształcenia dzieci i młodzieży oraz zało-
żeniami polityki edukacyjnej państwa, a także znając zadania Ośrod-
ka, mógł wpłynąć na wskazanie wydawcy opracowania z pominięciem 
Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Powyższe okoliczno-
ści stanowiły dla Ministra Edukacji Narodowej ważące przesłanki do 
odwołania ze stanowiska Dyrektora Centralnego Ośrodka Doskonale-
nia Nauczycieli.

56. Ministra Sprawiedliwości (RPO-506829-IV/05) z dnia 12 
czerwca 2006 r. – w sprawie potrzeby zapewnienia pełniejszej ochro-
ny osób zeznających w procesach cywilnych, w zakresie utajnienia 
danych adresowych świadka. 

Do Rzecznika wpływają skargi osób, które w procesie karnym ko-
rzystały z możliwości zastrzeżenia danych dotyczących miejsca za-
mieszkania, przewidzianej w art. 191 § 3 Kpk. Bardzo często są to 
osoby bezpośrednio pokrzywdzone przestępstwem, które obawiają się 
doświadczenia przemocy lub groźby bezprawnej w związku ze złoże-
niem zeznań obciążających oskarżonego. Gdy pokrzywdzeni decydują 
się na dochodzenie w postępowaniu cywilnym roszczeń wynikających 
z przestępstwa, to w ramach tego postępowania pozbawieni są ochro-
ny podobnej do tej, jak jest zapewniona w procesie karnym. Regula-
cja art. 126 § 2 Kpc stwarza bezwzględny wymóg ujawnienia miejsca 
zamieszkania stron. Analogiczny problem pojawia się w sytuacji, gdy 
na rzecz pokrzywdzonego sąd karny orzekł nawiązkę lub obowiązek 
naprawienia szkody na podstawie art. 46 Kodeksu karnego. Brak 
synchronizacji pomiędzy regulacjami obu procedur powoduje, że po-
krzywdzeni, z obawy o życie i zdrowie swoje oraz osób najbliższych, 
odstępują od dochodzenia i egzekwowania swoich słusznych roszczeń. 
Rzecznik prosi o rozważenie celowości wprowadzenia instytucji obo-
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wiązujących w prawie karnym procesowym do regulacji postępowa-
nia cywilnego. „Przedłużenie” utajnienia danych adresowych świadka 
bądź statusu świadka anonimowego na późniejszy proces cywilny po-
zwoliłoby na lepszą ochronę osób zeznających i ofiar przestępstw.

57. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo-
łecznej (RPO-531041-III/06) z dnia 13 czerwca 2006 r. – w spra-
wie utraty prawa do wcześniejszej emerytury przez osoby, które przy-
stąpiły do otwartych funduszy emerytalnych. 

Do Rzecznika wpływa coraz więcej skarg od osób, które z powo-
du przystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego utraciły prawo 
przejścia na wcześniejszą emeryturę. Pierwsza grupa skarżących to 
osoby urodzone po 1953 roku, które warunki nabycia prawa do wcze-
śniejszych emerytur spełniałyby do końca 2006 r., lecz przystąpiły 
do otwartego funduszu emerytalnego pod wpływem błędu spowodo-
wanego brakiem obowiązku pouczenia wynikającego dla akwizytora 
z art. 84a ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytal-
nych. Druga grupa to osoby, które przystępując do otwartych fundu-
szy emerytalnych w 1999 r. były w pełni świadome braku uzyskania 
do końca 2006 r. uprawnień do wcześniejszych emerytur. Po zmia-
nie przepisu art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o emeryturach i rentach 
z FUS dokonanej ustawą z dnia 27.07.2005 r., ostateczny termin speł-
nienia warunków nabycia prawa do wcześniejszej emerytury został 
przesunięty z 31.12.2006 r. na 31.12.2007 r. W tym stanie prawnym 
osoby te nabyły prawo do wcześniejszej emerytury, lecz przeszkodą 
w uzyskaniu tego świadczenia jest członkostwo w otwartym funduszu 
emerytalnym. W ocenie Rzecznika opisane sytuacje wymagają uregu-
lowania ustawowego poprzez dokonanie stosownych zmian w ustawie 
o systemie ubezpieczeń społecznych. Rzecznik zwrócił się o zajęcie 
stanowiska w sprawie, a w szczególności o przedstawienie rozwiąza-
nia opisanych problemów. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 
(23.06.2006 r.) poinformowała, że przystąpienie do otwartego funduszu 
emerytalnego przekreśla w obowiązującym stanie prawnym możliwość 
przejścia na wcześniejszą emeryturę. Mając na względzie konieczność 
prawidłowego i spójnego uregulowania zaistniałej, niekorzystnej dla 
ubezpieczonych sytuacji prawnej, Ministerstwo przystąpiło do prac nad 
przygotowaniem odpowiedniego projektu ustawy. Proponuje się znie-
sienie warunku pozostawania ubezpieczonego wyłącznie w tzw. pierw-
szym filarze, w celu umożliwienia uzyskania wcześniejszej emerytury
osobom urodzonym po 1948 r., które w 1999 r. zdecydowały się do-
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browolnie przystąpić do otwartego funduszu emerytalnego. Przewiduje 
się wprowadzenie do ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 
emerytalnych regulacji, że w przypadku, gdy członkowi otwartego fun-
duszu emerytalnego przyznano prawo do wcześniejszej emerytury na 
podstawie art. 46-50 lub prawo do emerytury górniczej na podstawie 
art. 50a lub 50e ustawy o emeryturach i rentach z FUS, to środki zgro-
madzone na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego są 
przekazywane, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa. 
Projekt zostanie wkrótce przekazany do uzgodnień społecznych. W ra-
mach uzgodnień międzyresortowych zostanie także przesłany do zaopi-
niowania Rzecznikowi Praw Obywatelskich. 

58. Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego (RPO-
-533891-II/06) z dnia 16 czerwca 2006 r. – w sprawie odpowie-
dzialności karnej lekarza za czyn polegający na uszkodzeniu ciała lub 
spowodowaniu rozstroju zdrowia dziecka poczętego (art. 157a § 1 Ko-
deksu karnego). 

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z urzędu sprawę dotyczącą 
urodzenia się dziecka z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu wskutek 
błędów popełnionych przez lekarzy w okresie przedporodowym. Na 
tle powyższej sprawy pojawiła się wątpliwość, czy w kodeksie karnym 
nie występuje luka, skoro nie można skutecznie ścigać czynu leka-
rza polegającego na uszkodzeniu ciała lub spowodowaniu rozstroju 
zdrowia dziecka poczętego. Zgodnie z art. 157a Kodeksu karnego „Kto 
powoduje uszkodzenie ciała dziecka poczętego lub rozstrój zdrowia 
zagrażający jego życiu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do lat 2”. Przepis ten został wprowadzo-
ny w 1999 r. jako próba realizacji postulatów zapewnienia ochrony 
podmiotowości prawnej dziecka poczętego. Wydaje się, iż prakty-
ka stosowania art. 157a przez organy postępowania dowodzi, iż nie 
spełnia on wymogu dostatecznej ochrony zdrowia dziecka poczętego. 
W poprzedniej kadencji Sejmu przewidywano zmianę treści tego prze-
pisu poprzez dodanie § 1a o treści: „Jeżeli sprawca czynu określonego 
w § 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wol-
ności albo pozbawienia wolności do roku”. Projekty zmian w Kodek-
sie karnym będące obecnie przedmiotem procesu legislacyjnego nie 
zawierają tej poprawki. Rzecznik prosi o zajęcie stanowiska przez 
Ministra Sprawiedliwości wobec przedstawionego zagadnienia oraz 
poinformowanie, czy prowadzone są obecnie prace zmierzające do 
nowelizacji omawianego przepisu poprzez dodanie formy nieumyślnej 
przestępstwa wymienionego w art. 157a § 1 Kodeksu karnego. 
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59. Ministra Gospodarki (RPO-526686-VI/06) z dnia 19 czerw-
ca 2006 r. – w sprawie mających wejść w życie z dniem 1.07.2006 r. 
przepisów ustawy o transporcie drogowym dotyczących warunków 
prowadzenia działalności gospodarczej w formie spedycji.

Wystąpienie Rzecznika dotyczy nadmiernej restrykcyjności nowe-
lizacji ustawy o transporcie drogowym w odniesieniu do firm spedy-
cyjnych, wobec których ustawodawca wprowadził takie same warun-
ki prowadzenia działalności, jak w przypadku firm transportowych. 
W ustawie z dnia 29.07.2005 r. nowelizującej ustawę o transporcie 
drogowym ustawodawca precyzując pojęcie transportu drogowego 
włączył do niego spedycję. Ponadto zobowiązał prowadzących działal-
ność gospodarczą w zakresie spedycji do uzyskiwania licencji. Wpro-
wadzenie wskazanych wymogów prawnych dla wykonywania działal-
ności gospodarczej w zakresie spedycji może skutkować konieczno-
ścią zawieszenia działalności gospodarczej lub jej likwidacją w przy-
padku firm spedycyjnych nie dysponujących środkami finansowymi
lub majątkiem w znacznej wysokości. Taki zarzut został podniesiony 
w skargach, które wpłynęły do Biura Rzecznika. Wątpliwości budzi 
zrównanie prawnych obowiązków firm transportowych i spedycyjnych
w sytuacji, gdy zakres wykonywanej przez te firmy działalności gospo-
darczej i jej specyfika, różnią się od siebie. Przyjęcie takiego rozwiąza-
nia może być uznane za niezgodne z konstytucyjną zasadą równości 
wobec prawa oraz zasadą swobody prowadzenia działalności gospo-
darczej.  Rzecznik zwraca się z prośbą o wskazanie, jakie przesłanki 
zadecydowały o wprowadzeniu nowych warunków prowadzenia dzia-
łalności spedycyjnej, nie uwzględniających zróżnicowania działalno-
ści prowadzonej przez firmy transportowe i spedycyjne.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki (28.06.2006 r.)  
przekazał wystąpienie Rzecznika Ministrowi Transportu, według wła-
ściwości. W piśmie do Ministra Transportu przedstawił zastrzeżenia 
do nowelizacji ustawy o transporcie drogowym zgłoszone przez Polską 
Izbę Spedycji i Logistyki. Jednocześnie stwierdził, że przedsiębiorcy 
postrzegają obowiązek pozyskania licencji, nałożony znowelizowaną 
ustawą, jako istotną barierę w dostępie do rynku, która w nieuzasad-
niony sposób przyczynia się do zwiększenia kosztów działalności. Choć 
ustawa o transporcie drogowym jest wskazana w ustawie o swobodzie 
działalności gospodarczej jako mogąca wprowadzać licencjonowanie, 
to przyjęte w nowelizacji ustawy o transporcie drogowym rozszerzenie 
zakresu reglamentacji w stosunku do poprzedniego stanu prawnego 
można uznać za sposób obejścia ustawy o transporcie drogowym.
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60. Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego (RPO-
-515967-VII/05) z dnia 21 czerwca 2006 r. – w sprawie przeludnie-
nia zakładów karnych i aresztów śledczych.

W związku z utrzymującym się przepełnieniem polskich więzień 
Rzecznik zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości o określenie, jakie 
środki zaradcze i w jakich terminach realizuje lub zamierza wprowa-
dzić resort sprawiedliwości oraz Służba Więzienna w celu wyelimino-
wania tego zjawiska. W skargach kierowanych do Rzecznika osoby 
pozbawione wolności wskazują, iż w wyniku długotrwałego umiesz-
czenia w nadmiernie zaludnionej celi mieszkalnej czują się poniżone 
lub traktowane nieludzko. W związku z uchyleniem przez Ministra 
Sprawiedliwości rozporządzenia z dnia 26.08.2003 r. w sprawie try-
bu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osa-
dzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy 
w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów, został wydany nowy 
akt prawny (Dz.U. Nr 65, poz. 459), w którym zawarto przepis do-
puszczający w wypadku wykorzystania miejsc zakwaterowania w do-
datkowych celach mieszkalnych, umieszczenie osadzonych na czas 
określony w warunkach, w których powierzchnia celi wynosi mniej 
niż 3 m2. Przewidziane w art. 110 Kodeksu karnego wykonawczego 
minimum powierzchni mieszkalnej należy do najniższych w Europie. 
Komitet ds. Zapobiegania Torturom i Nieludzkiemu lub Poniżające-
mu Traktowaniu lub Karaniu (CPT) po wizytacjach polskich zakładów 
karnych i aresztów śledczych stale zaleca, aby standard powierzchni 
celi mieszkalnej na jednego więźnia wynosił co najmniej 4 m2. Sytu-
acja związana z przeludnieniem polskich jednostek penitencjarnych 
będzie przedmiotem konferencji międzynarodowej organizowanej 
w Biurze Rzecznika we wrześniu 2006 r. 

61. Ministra Zdrowia (RPO-529649-X/06) z dnia 21 czerwca 
2006 r. – w sprawie ochrony praw pacjentów poszkodowanych przy 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych (kontynuacja wystąpienia z dnia 
12.04.2006 r.).

Rzecznik zwraca się o ponowne rozważenie problemów przedsta-
wionych we wcześniejszym wystąpieniu. Bezpieczeństwo pacjentów 
wymaga, aby błędy medyczne i działania niepożądane przy udziela-
niu świadczeń zdrowotnych były rejestrowane, a odpowiedni system 
postępowania zobowiązywał do analizy tych problemów i źródeł ich 
powstawania oraz wdrożenia odpowiednich procedur naprawczych 
i korygujących. Ukaranie winnych nie zawsze bowiem usuwa istnieją-
ce nieprawidłowości. Ponadto obowiązujący system opieki zdrowotnej 
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stwarza możliwości ukrywania błędów i nieprawidłowości oraz zabez-
pieczenia się przed roszczeniami pacjentów. Nie zapewnia też bezpie-
czeństwa pracownikom medycznym ujawniającym błędy i zaniedba-
nia. System odpowiedzialności za szkody medyczne powinien nale-
życie chronić poszkodowanych. Obowiązujący system odpowiedzial-
ności cywilnej wymaga wsparcia o dodatkowe rozwiązania na rzecz 
pacjentów poszkodowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. 
Rozważenia wymaga możliwość opracowania i wdrożenia programu 
pomocy poszkodowanym przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Nie 
do przyjęcia jest sytuacja, w której pokrzywdzonego pacjenta pozo-
stawia się samemu sobie, bez zapewnienia koniecznych świadczeń 
zdrowotnych oraz zaopatrzenia medycznego. 

62. Ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPO-532879-III/06) 
z dnia 21 czerwca 2006 r. – w sprawie nierównego traktowania osób 
podlegających represjom z tytułu deportacji do pracy przymusowej do 
III Rzeszy w porównaniu z osobami, które podlegały represjom stali-
nowskim na zesłaniu w ZSRR.

Osoby deportowane do pracy przymusowej do ZSRR mają możliwość 
wyboru otrzymania uprawnień zarówno na podstawie ustawy o komba-
tantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego, jak i ustawy o świadczeniu pieniężnym przy-
sługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osa-
dzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR. Osoby deportowane 
do pracy przymusowej do III Rzeszy takiego wyboru nie uzyskały, co 
stanowi zdaniem skarżących dyskryminację tych osób. Ponadto, jak 
wskazują skarżący, dyskryminację wymienionej grupy osób potwierdzi-
ła również ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych, która przyznała prawo do bezpłatnego zaopa-
trzenia w leki oraz do bezpłatnych wyrobów medycznych wyłącznie oso-
bom represjonowanym, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy 
o kombatantach tzn. osobom, które zostały zaliczone do jednej z grup 
inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z pobytem 
w miejscach, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 (m.in. na przymuso-
wych zesłaniach i deportacji w ZSRR). Rzecznik zwraca się o przedsta-
wienie stanowiska Ministra Pracy i Polityki Społecznej w tej sprawie. 

63. Ministra Zdrowia (RPO-534441-X/06) z dnia 21 czerwca 
2006 r. – w sprawie dostępu do leków i leczenia osób chorych na 
mukowiscydozę (kontynuacja wystąpienia RPO-492614/05 z dnia 
30.12.2004 r.). 
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Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się z prośbą o przekazanie 
informacji na temat działań resortu zdrowia podjętych w ciągu ostat-
niego roku dla zapewnienia chorym na mukowiscydozę właściwego 
dostępu do leków i leczenia oraz bezpieczeństwa zdrowotnego, a tak-
że zamierzeń Ministra Zdrowia w tym zakresie. Obecnie refundacją 
w ramach ubezpieczenia zdrowotnego objęte są tylko podstawowe leki 
stosowane w leczeniu mukowiscydozy. Na rodzicach dzieci spoczywa 
zatem główny ciężar finansowania opieki nad chorym dzieckiem. Opie-
ka ta wiąże się z wysokimi kosztami, których zwykle nie są w stanie 
ponieść rodzice i opiekunowie dzieci. Ponadto Rzecznik prosi o zajęcie 
stanowiska w sprawie możliwości refundacji w ramach ubezpieczenia 
zdrowotnego szczepionki „Aerugen”, jednocześnie informując o swo-
im zaniepokojeniu postępowaniem NFZ w sprawie odmowy refundacji 
tego preparatu dla dziecka chorego na mukowiscydozę. Zastosowanie 
tej szczepionki jest niezbędne dla ratowania zdrowia i życia dziecka. 
Rzecznik zwraca się z prośbą o zbadanie sprawy, a także rozważe-
nie możliwości sfinansowania temu dziecku zaleconej szczepionki ze
środków publicznych. 

64. Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecz-
nej Sejmu RP (RPO-434592-III/03) z dnia 21 czerwca 2006 r. 
– w sprawie utraty niektórych uprawnień przez byłych więźniów obo-
zów koncentracyjnych. 

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Polski Związek Byłych 
Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyj-
nych w sprawie niekorzystnych zmian przepisów prawnych. W świe-
tle tych zmian nastąpiło odejście od zasady jednakowego traktowania 
inwalidów wojennych oraz byłych więźniów obozów koncentracyjnych 
na gruncie przepisów ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych 
i wojskowych oraz ich rodzin. W wyniku przeprowadzonych zmian 
ustawodawczych osoby represjonowane utraciły prawo do refundacji 
w wysokości 50% na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej posiadaczy pojazdów samochodowych lub na dobrowolne 
ubezpieczenie casco pojazdów samochodowych. Członkowie rodzin 
osób represjonowanych utracili natomiast prawo do bezpłatnego za-
opatrzenia w leki oraz do bezpłatnych wyrobów medycznych. Zmiany 
te spowodowały ogromne rozgoryczenie i poczucie krzywdy w środo-
wisku byłych więźniów obozów koncentracyjnych, w szczególności 
z powodu odebrania znacznej części spośród inwalidów poobozowych 
statusu inwalidy wojennego. Rzecznik zwraca się z prośbą o rozwa-
żenie możliwości podjęcia przez Sejmową Komisję Polityki Społecz-
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nej inicjatywy ustawodawczej mającej na celu przywrócenie zasady 
jednakowego traktowania inwalidów wojennych oraz byłych więźniów 
obozów koncentracyjnych. 

65. Ministra Obrony Narodowej (RPO-532889-IX/06) z dnia 21 
czerwca 2006 r. – w sprawie problemów stwierdzonych w czasie wi-
zyty Rzecznika Praw Obywatelskich w 3 Brygadzie Zmechanizowanej 
Legionów w Lublinie. 

W dniu 31.05.2006 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wizytował 
3 Brygadę Zmechanizowaną Legionów w Lublinie. Celem wizyty było 
zbadanie stopnia przestrzegania praw i wolności obywatelskich żoł-
nierzy oraz zapoznanie się z warunkami służby i szkolenia. W czasie 
wizyty nie stwierdzono rażących naruszeń praw i wolności obywatel-
skich. Do najistotniejszych problemów poruszonych przez żołnierzy 
zawodowych należy zaliczyć obawy kadry co do dalszego funkcjono-
wania jednostki w obecnej strukturze. Sytuacja ta wymaga szybkiego 
rozstrzygnięcia i w przypadku wypracowania decyzji o rozwiązaniu 
jednostki powiadomienia zainteresowanych. Pozwoli to na szuka-
nie innych miejsc pracy nie tylko żołnierzom zawodowym, ale także 
pracownikom cywilnym. Zwrócono uwagę Rzecznika na przewlekłe 
i skomplikowane procedury wyznaczania żołnierzy na stanowiska 
służbowe oraz konieczność zbadania zasadności zmiany wymogów za-
wartych w „karcie opisu stanowiska”. Rzecznik wyraził też zaniepoko-
jenie stanem infrastruktury socjalno-bytowej wizytowanej jednostki 
oraz warunkami sanitarno-higienicznymi. 

66. Komendanta Głównego Policji (RPO-532424-IX/06) z dnia 
21 czerwca 2006 r. – w sprawie przestrzegania praw obywatelskich 
funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. 

Podczas kontroli przestrzegania praw obywatelskich funkcjo-
nariuszy Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze w dniach 22-
-23.05.2006 r. przeprowadzono rozmowy z Komendantem Miejskim 
Policji oraz policjantami zawieszonymi w czynnościach służbowych 
do czasu zakończenia postępowania karnego w sprawie przekroczenia 
uprawnień oraz fałszowania mandatów karnych. W wyniku kontroli 
stwierdzono, iż prawa obywatelskie funkcjonariuszy zostały naruszo-
ne. Wątpliwości Rzecznika wzbudziła praktyka zawieszania funkcjo-
nariuszy dopiero po otrzymaniu z prokuratury informacji o przed-
stawieniu zarzutów. Wszczęcie postępowania karnego dla policjanta 
ma miejsce z chwilą przedstawienia mu zarzutów. W tym momencie 
komendant ma obowiązek zawiesić funkcjonariusza w czynnościach 
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służbowych. Nie może natomiast oczekiwać na informację z proku-
ratury o przedstawieniu zarzutów. Kolejną sprawą jest zawieszanie 
w czynnościach służbowych do czasu ukończenia postępowania kar-
nego. Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o Policji, w szczególnie uzasad-
nionych przypadkach okres zawieszenia w czynnościach służbowych 
można przedłużyć do czasu ukończenia postępowania karnego. De-
cyzja przełożonego o przedłużeniu okresu zawieszenia, z uwagi na jej 
uznaniowość, powinna zostać w należyty sposób uzasadniona. Zawie-
szony funkcjonariusz dalej pozostaje policjantem, nadal pobiera 50% 
uposażenia, nie wykonuje on tylko swoich obowiązków. Byłoby zatem 
właściwsze przywrócenie policjantów do służby. Rzecznik zwrócił się 
do Komendanta Głównego Policji z prośbą o zbadanie przedstawio-
nych problemów i podjęcie stosownych działań. 

67. Ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPO-519881-III/05) 
z dnia 21 czerwca 2006 r. – w sprawie zróżnicowanych uprawnień 
do wypłaty nowego świadczenia emerytalnego. 

Każda osoba, która w czasie posiadania uprawnień do wcześniej-
szej emerytury spełniła warunki do uzyskania prawa do emerytury 
z tytułu osiągnięcia powszechnie obowiązującego wieku emerytalnego, 
może zgłosić wniosek o przyznanie emerytury z tego tytułu prawne-
go. Podstawą wymiaru nowej emerytury jest podstawa wymiaru wcze-
śniej przyznanej emerytury. Jeśli jednak osoba do niej uprawniona 
po przyznaniu wcześniejszej emerytury co najmniej przez 30 miesięcy 
podlegała ubezpieczeniu społecznemu, wówczas część socjalną nowej 
emerytury oblicza się od kwoty bazowej obowiązującej w dniu naby-
cia uprawnień do tego świadczenia. W praktyce oznacza to wyższy 
wymiar świadczenia dla znacznej grupy świadczeniobiorców. Organy 
rentowe uzależniają podjęcie wypłaty nowo przyznanej emerytury od 
spełnienia warunków określonych w art. 103 ust. 2a ustawy. W oce-
nie organów rentowych przepis ten nie zwalnia osób, które nabyły 
prawo do drugiej emerytury z obowiązku rozwiązania stosunku pracy 
z pracodawcą, na rzecz którego wykonywały zatrudnienie bezpośred-
nio przed dniem nabycia prawa do nowej emerytury. Osobom, które 
nie zrealizowały obowiązku rozwiązania stosunku pracy z dotychcza-
sowym pracodawcą wypłacana jest wyłącznie wcześniej przyznana 
emerytura, często w wysokości niższej niż nowe świadczenie. Taka 
interpretacja przepisów przez organy rentowe jest przyczyną skarg 
kierowanych do Rzecznika. Wszelkie ograniczenia prawa do wypłaty 
emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego mogą być ustanawiane 
tylko w ustawie. Ponadto opisane zróżnicowanie uprawnień może bu-
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dzić wątpliwości z punktu widzenia konstytucyjnych zasad równości 
i sprawiedliwości społecznej. 

68. Komendanta Głównego Policji (RPO-514137-IX/05) z dnia 
26 czerwca 2006 r. – w sprawie praktyki przerywania postępowań 
kwalifikacyjnych do służby w Policji (kontynuacja wystąpienia z dnia
11.05.2006 r.). 

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 1.06.2006 r. na wystąpienie 
Rzecznika z dnia 11.05.2006 r. w sprawie praktyki przerywania po-
stępowań kwalifikacyjnych bez podania przyczyn, w związku z wej-
ściem w życie nowych norm prawnych, Rzecznik przedstawił swoje 
wątpliwości odnośnie zastosowania w sytuacji opisanej przez Ko-
mendanta Głównego Policji zapisu § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23.01.2006 r. w sprawie 
postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji. Zgodnie z treścią
przywołanego przepisu przełożony właściwy w sprawach postępowa-
nia kwalifikacyjnego może przerwać postępowanie w każdym czasie, 
z przyczyn innych niż określone w ust. 1, pisemnie zawiadamiając 
o tym kandydata. Przepis przytoczony w odpowiedzi stanowi w rze-
czywistości odzwierciedlenie zapisu § 3 nieobowiązującego już roz-
porządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
24.05.1999 r. Rzecznik podkreślił, że odmowa przyjęcia do służby 
jest wynikiem zakończenia postępowania kwalifikacyjnego (§ 9 ust.
1 rozporządzenia z dnia 23.01.2006 r.), a nie przerwania postępo-
wania, do czego uprawniał § 3 rozporządzenia z dnia 24.05.1999 r. 
Przedstawiona w odpowiedzi interpretacja nieobowiązującej już nor-
my prawnej stanowi, w świetle skarg kierowanych do Rzecznika, dość 
powszechną praktykę przerywania postępowań kwalifikacyjnych, co
na gruncie obowiązujących w tym zakresie przepisów należy uznać za 
niedopuszczalne. Rzecznik prosi o ustosunkowanie się do przedsta-
wionego stanu rzeczy. 

69. Ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPO-440136-III/03) 
z dnia 29 czerwca 2006 r. – w sprawie zróżnicowanego terminu 
przedawnienia w odniesieniu do należności z tytułu składek na ubez-
pieczenie społeczne oraz dochodzenia zwrotu nadpłaconych składek. 

W prawie ubezpieczeń społecznych obowiązywała do dnia 
1.01.2003 r. zasada równego i jednolitego terminu przedawnienia, 
znajdującego zastosowanie zarówno wobec należności z tytułu skła-
dek na ubezpieczenia społeczne, jak i w zakresie dochodzenia zwro-
tu nienależnie opłaconych składek. Termin przedawnienia wyno-
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sił zasadniczo 5 lat. W obowiązującym stanie prawnym należności 
z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 10 lat, natomiast 
zwrotu nadpłaconych składek nie można dochodzić po upływie 5 lat. 
Wydaje się, że problemy ZUS związane z egzekucją należności z ty-
tułu składek nie mogą stanowić uzasadnienia dla tak daleko idącego 
zróżnicowania podmiotów w prawie ubezpieczeń społecznych. Zróż-
nicowanie terminów przedawnienia w prawie ubezpieczeń społecz-
nych prowadzi do nieuzasadnionego uprzywilejowania ZUS, który 
i tak posiada silniejszą pozycję od płatnika składek. Z tego wzglę-
du powyższej regulacji można postawić zarzut naruszenia art. 64 
ust. 2 Konstytucji, głoszącego równą dla wszystkich ochronę pra-
wa własności, prawa dziedziczenia oraz innych praw majątkowych. 
Rzecznik prosi o rozważenie możliwości zmiany art. 24 ust. 7 ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych polegającej na wydłużeniu do 
10 lat okresu umożliwiającego skuteczne dochodzenie od ZUS zwro-
tu nienależnie opłaconych składek. 
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III. KASACJE DO SĄDU NAJWYŻSZEGO, 
PRZYSTĄPIENIA DO POSTĘPOWAŃ PRZED SĄDAMI 

POWSZECHNYMI ORAZ WNIOSKI O UCHYLENIE 
PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA

W okresie objętym Informacją Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł 
następujące kasacje do Sądu Najwyższego:

RPO-511626-II/05 z dnia 4 kwietnia 2006 r. – kasacja na rzecz 
Tomasza B. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzucił temu wyrokowi rażące i ma-
jące istotny wpływ na jego treść naruszenie art. 7 Kpk i art. 410 Kpk 
przejawiające się w dowolnej, sprzecznej z zasadami wiedzy i logiki 
ocenie zebranego w sprawie materiału dowodowego. Sąd przypisując 
obwinionemu popełnienie wykroczenia dopuścił się rażącego narusze-
nia prawa procesowego, ponieważ nie wziął pod uwagę dowodu, który 
miał fundamentalne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, co w efek-
cie doprowadziło do dowolnej oceny zebranego w sprawie materiału 
dowodowego i oczywiście niesłusznego skazania Tomasza B. 

RPO-526420-II/06 z dnia 4 kwietnia 2006 r. – kasacja na rzecz 
obywatela Ukrainy od prawomocnego postanowienia Sądu Apela-
cyjnego utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Okręgowego 
w przedmiocie prawnej dopuszczalności wydania Federacji Rosyjskiej 
obywatela Ukrainy. 

Rzecznik zarzuca postanowieniu Sądu Apelacyjnego rażące i mo-
gące mieć wpływ na jego treść naruszenie art. 433 § 2 Kpk i art. 
457 § 3 Kpk poprzez niepełne rozważenie i ustosunkowanie się do 
podniesionego w zażaleniu zarzutu naruszenia przez sąd I instancji 
art. 604 § 1 pkt 7 Kpk w związku z art. 3 Europejskiej Konwencji 
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w związku z art. 
91 ust. 1 Konstytucji RP, w następstwie nieuwzględnienia okolicz-
ności, iż obywatel Ukrainy, który jest nosicielem wirusa HIV, może 
nie mieć zapewnionych w przypadku wydania go władzom Federacji 
Rosyjskiej warunków do kontynuowania leczenia i należytej opieki 
medycznej, co w konsekwencji mogłoby spowodować narażenie na 
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poddanie go torturom w rozumieniu art. 3 Konwencji. Z orzecznic-
twa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wynika, iż brak nale-
żytej opieki medycznej, zwłaszcza w połączeniu z przeludnieniem oraz 
złymi warunkami sanitarnymi, stanowi naruszenie art. 3 Konwencji 
(np. sprawa Melnik przeciwko Ukrainie, wniosek nr 72286/01, wyrok 
z dnia 28.03.2006 r.). Według raportu WHO/UNAIDS z grudnia 2005 r. 
tylko 10% potrzebujących nosicieli wirusa HIV otrzymuje w Federacji 
Rosyjskiej niezbędne leczenie. 

RPO-512499-II/05 z dnia 5 kwietnia 2006 r. – kasacja na rzecz 
Grzegorza D. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące na-
ruszenie art. 501 pkt 1 Kpk, mające istotny wpływ na jego treść, po-
legające na wydaniu wyroku nakazowego, co było niedopuszczalne 
z uwagi na to, że Grzegorz D. był w czasie orzekania pozbawiony wol-
ności w innej sprawie. 

RPO-515188-II/05 z dnia 14 kwietnia 2006 r. – kasacja na rzecz 
Marcina W. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące na-
ruszenie art. 305 ust. 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej, 
polegające na uznaniu Marcina W. za winnego popełnienia przypi-
sanego mu czynu, mimo braku w jego działaniu znamion przestęp-
stwa określonego w tym przepisie, co miało istotny wpływ na treść 
zaskarżonego orzeczenia. W ocenie Rzecznika, zgodnie z poglądem 
Sądu Najwyższego (uchwała z dnia 24.05.2005 r., sygn. I KZP 13/05), 
„wprowadzeniem do obrotu”, o którym mowa w art. 305 ust. 1 ustawy 
– Prawo własności przemysłowej, jest przekazanie przez producenta 
lub importera po raz pierwszy do obrotu towarów oznaczonych pod-
robionym znakiem towarowym. Oskarżony, jako osoba uczestnicząca 
w dalszej dystrybucji towaru, nie popełnił tego przestępstwa, bowiem 
nie jest penalizowany sam obrót, a więc kolejne zbywanie towaru już 
po jego wprowadzeniu do obrotu. 

RPO-520454-II/05 z dnia 25 kwietnia 2006 r. – kasacja na rzecz 
Marka B. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące naru-
szenie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, 
polegające na przeprowadzeniu rozprawy przez sąd bez obecności ob-
winionego i wydaniu wyroku zaocznego na skutek uznania, iż wezwa-
nie na termin rozprawy przesłane na adres wskazany przez obwinio-
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nego zostało mu prawidłowo doręczone w sytuacji, kiedy obwiniony 
w tym czasie odbywał karę pozbawienia wolności w innej sprawie, 
uniemożliwiając Markowi B. realizację przysługującego mu prawa do 
obrony, co miało istotny wpływ na treść wyroku. 

RPO-502887-II/05 z dnia 25 kwietnia 2006 r. – kasacja na rzecz 
Daniela K. od prawomocnego postanowienia Sądu Najwyższego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące na-
ruszenie przepisów Kodeksu postępowania karnego mające istotny 
wpływ na treść orzeczenia, polegające na błędnym uznaniu, że ka-
sacja obrońcy skazanego od wyroku Sądu Okręgowego wniesiona zo-
stała po upływie zawitego trzydziestodniowego terminu określonego 
w art. 524 § 1 zdanie 1 Kpk, podczas gdy w rzeczywistości została ona 
nadana w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego przed 
upływem wskazanego wyżej terminu. 

RPO-491822-II/04 z dnia 28 kwietnia 2006 r. – kasacja na rzecz 
Tomasza Ł. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymują-
cego w mocy wyrok Sądu Rejonowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i ma-
jące istotny wpływ na treść wyroku w zaskarżonej części naruszenie 
art. 31 § 1 Kodeksu karnego skarbowego w brzmieniu obowiązującym 
w dacie orzekania, polegające na orzeczeniu przepadku na rzecz Skar-
bu Państwa samochodu ciężarowego wraz z przyczepą i dokumentami 
pomimo, iż nie stanowiły one przedmiotu przestępstwa skarbowego 
przypisanego sprawcy i nie były jego własnością. 

RPO-517879-II/05 z dnia 11 maja 2006 r. – kasacja na rzecz 
Adama S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymujące-
go w mocy wyrok Sądu Rejonowego. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące na-
ruszenie art. 439 § 1 pkt 9 Kpk polegające na nieuchyleniu, nieza-
leżnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów w apelacji 
oraz wpływu uchybienia na treść orzeczenia, wyroku sądu I instancji 
w części dotyczącej skazania oskarżonego, pomimo zaistnienia okolicz-
ności wyłączającej postępowanie w postaci przedawnienia karalności, 
co winno skutkować umorzeniem postępowania przez sąd odwoławczy. 

RPO-517906-II/05 z dnia 19 maja 2006 r. – kasacja na rzecz 
Marka Ż. od wyroku Sądu Okręgowego zmieniającego wyrok Sądu Re-
jonowego. 
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Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące naru-
szenie art. 443 Kpk polegające na wydaniu w sprawie przekazanej do 
ponownego rozpoznania orzeczenia surowszego niż uchylone, pomimo 
zaskarżenia uchylonego orzeczenia wyłącznie na korzyść oskarżonego 
(zakaz reformationis in peius). 

RPO-500414-II/05 z dnia 23 maja 2006 r. – kasacja na rzecz 
10 działaczy NSZZ „Solidarność” od prawomocnych postanowień 
Sądu Rejonowego z dnia 26 lipca 1984 r. w przedmiocie zastosowania 
amnestii i umorzenia postępowania karnego na podstawie art. 2 ust. 
2 ustawy z dnia 21 lipca 1984 r. o amnestii. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca tym orzeczeniom rażące na-
ruszenie prawa karnego materialnego polegające na:

- przyjęciu wbrew okolicznościom wynikającym z materiału dowo-
dowego, że działania oskarżonych miały charakter czynów społecznie 
niebezpiecznych, podczas gdy w rzeczywistości działali oni zgodnie 
z żywotnymi interesami społeczeństwa polskiego i nie przekroczyli 
praw gwarantowanych Konstytucją oraz międzynarodowymi zobowią-
zaniami Polski (brak społecznej szkodliwości czynów),

- bezzasadnym uznaniu, że czyny oskarżonych wyczerpywały zna-
miona przestępstw określonych w przepisach Kodeksu karnego, po-
mimo braku w ich działaniu znamion jakiegokolwiek przestępstwa. 

Komisja zakładowa NSZZ „Solidarność” była w okresie stanu wo-
jennego strukturą konspiracyjną związku zawodowego, któremu od-
mówiono prawa do legalnego działania. Formalnie zatem działalność 
oskarżonych w takiej strukturze organizacyjnej oraz pełnienie w niej 
czynności kierowniczych wyczerpywało znamiona czynu z art. 278 § 1 
i § 3 Kodeksu karnego z 1969 r. Formalnego naruszenia przez oskar-
żonych przepisów ustawy karnej nie można jednak uznać za wystar-
czające do przypisania im odpowiedzialności karnej za czyn. Ocena 
prawna zarzucanego oskarżonym zachowania nie może być dokona-
na bez uwzględnienia sytuacji społeczno-politycznej panującej w tym 
czasie w Polsce. 

RPO-528807-II/06 z dnia 31 maja 2006 r. – kasacja od pra-
womocnego wyroku Wojskowego Sądu Okręgowego utrzymującego 
w mocy wyrok Wojskowego Sądu Garnizonowego. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca wyrokowi Wojskowego Sądu 
Okręgowego rażące i mogące mieć istotny wpływ na jego treść na-
ruszenie art. 433 § 2 Kpk i art. 457 § 3 Kpk poprzez nierozważenie 
wszystkich zarzutów i wniosków wskazanych w środku odwoławczym, 
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nieustosunkowanie się w motywacyjnej części uzasadnienia wyroku 
do tych zarzutów i wniosków i niepodanie, które z nich uznano za 
zasadne lub niezasadne ze wskazaniem, czym ostatecznie kierowano 
się wydając takie, a nie inne orzeczenie. Rzecznik wnosi o uchylenie 
zaskarżonego wyroku Wojskowego Sądu Okręgowego i przekazanie 
sprawy temu sądowi do ponownego rozpoznania w postępowaniu od-
woławczym. 

RPO-517629-II/05 z dnia 31 maja 2006 r. – kasacja na rzecz Da-
miana S. od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w przed-
miocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie 
i doręczenie uzasadnienia wyroku. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzucił temu orzeczeniu rażące 
i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie art. 126 § 1 Kpk i art. 
6 Kpk, poprzez błędne uznanie, że niedotrzymanie terminu zawitego 
przez oskarżonego nastąpiło z przyczyn przez niego zawinionych, pod-
czas gdy w rzeczywistości było niezależne od strony z uwagi na pozba-
wienie wolności oskarżonego w innej sprawie, co w efekcie naruszyło 
jego prawo do obrony. 

RPO-513942-II/05 z dnia 6 czerwca 2006 r. – kasacja na rzecz 
Haliny S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego zmieniającego 
wyrok Sądu Rejonowego. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu rażące 
i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie art. 117 § 2 Kpk, art. 
453 § 2 i 3 Kpk oraz art. 6 Kpk polegające na przeprowadzeniu roz-
prawy odwoławczej pod nieobecność oskarżonej i obrońcy, którzy nie 
mieli obiektywnej możliwości wzięcia w niej udziału, o czym powia-
domili sąd, wnosząc o odroczenie terminu rozprawy, co skutkowało 
pozbawieniem przysługujących oskarżonej uprawnień w tym stadium 
postępowania i w konsekwencji doprowadziło do naruszenia jej pra-
wa do obrony oraz rażące naruszenie art. 41 § 1 Kodeksu karnego 
poprzez orzeczenie wobec oskarżonej zakazu zajmowania stanowiska 
w administracji publicznej bez określenia, jakiego stanowiska ten za-
kaz ma dotyczyć. 

RPO-516751-II/05 z dnia 12 czerwca 2006 r. – kasacja na rzecz 
Romana C. od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego utrzymują-
cego w mocy wyrok Sądu Okręgowego. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i ma-
jące istotny wpływ na jego treść naruszenie art. 5 § 2 Kpk i art. 7 Kpk. 
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Zdaniem Rzecznika analiza materiału dowodowego prowadzi do wnio-
sku, że oskarżony działał w warunkach obrony koniecznej. Rzecznik 
wnosi o wstrzymanie wykonania wobec skazanego zaskarżonego orze-
czenia oraz uchylenie wyroku Sądu Apelacyjnego i utrzymanego nim 
w mocy wyroku Sądu Okręgowego i uniewinnienie Romana C. od po-
pełnienia przypisanego mu czynu. 

RPO-515256-II/05 z dnia 12 czerwca 2006 r. – kasacja na rzecz 
Andrzeja R. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego zmieniają-
cego wyrok Sądu Rejonowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące naru-
szenie art. 455 Kpk i art. 6 Kpk mające istotny wpływ na jego treść, 
polegające na dokonaniu przez Sąd Okręgowy zmiany kwalifikacji
prawnej czynu przypisanego skazanemu z naruszeniem zakazu zmia-
ny ustaleń faktycznych poczynionych przez sąd I instancji, co w efek-
cie naruszyło prawo Andrzeja R. do obrony. 

RPO-482820-II/04 z dnia 16 czerwca 2006 r. – kasacja na rzecz 
Czesława W. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymują-
cego w mocy wyrok Sądu Rejonowego. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące na-
ruszenie art. 46 § 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych 
polegające na tym, iż sędzia Sądu Rejonowego delegowany do orze-
kania w Sądzie Okręgowym rozpatrywał sprawę jednoosobowo jako 
sędzia sądu odwoławczego, co stanowi bezwzględną przyczynę odwo-
ławczą opisaną w art. 104 § 1 pkt 2 Kpw. Rzecznik wnosi o uchylenie 
zaskarżonego wyroku oraz utrzymanego nim w mocy orzeczenia sądu 
I instancji i umorzenie postępowania w stosunku do Czesława W. 
z powodu ustalania karalności przepisanego mu wykroczenia. 

RPO-523323-II/06 z dnia 20 czerwca 2006 r. – kasacja na rzecz 
Bernarda Ł. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego warunkowo 
umarzającego postępowanie karne wobec Bernarda Ł. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu rażące 
i mogące mieć istotny wpływ na jego treść naruszenie art. 51 ust. 1 
w związku z art. 7 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych poprzez 
błędne przyjęcie, iż oskarżony był administratorem danych dotyczą-
cych pokrzywdzonego, co w konsekwencji doprowadziło do przyjęcia, 
iż oskarżony popełnił zarzucany mu czyn z art. 51 ust. 1 powołanej 
ustawy (przepis ten statuuje odpowiedzialność karną osoby admini-
strującej zbiorem danych lub obowiązanej do ochrony danych oso-
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bowych). Rzecznik wnosi o uchylenie wyroku w zaskarżonej części 
i uniewinnienie Bernarda Ł. od popełnienia przypisanego mu czynu. 

RPO-523081-II/06 z dnia 23 czerwca 2006 r. – kasacja na rzecz 
Mirosława L. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymu-
jącego w mocy wyrok Sądu Rejonowego. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu rażące 
i mogące mieć istotny wpływ na jego treść naruszenie art. 139 § 1 Kpk 
w związku z art. 450 § 3 Kpk i art. 453 § 2 i 3 Kpk polegające na roz-
poznaniu sprawy przez sąd drugiej instancji pod nieobecność oskar-
żonego, który nie był prawidłowo powiadomiony o terminie rozprawy, 
co naruszało jego prawo do obrony. 

Termin rozprawy apelacyjnej został wyznaczony na dzień 
5.07.2005 r., tymczasem oskarżony od dnia 19.04.2005 r. przeby-
wał w areszcie śledczym, a następnie w zakładzie karnym. Nie miał 
więc możliwości odebrania kierowanej na jego adres koresponden-
cji. Zawiadomienie o terminie rozprawy zostało zwrócone do sądu 
jako „nie podjęte w terminie”. Zdaniem Rzecznika, między zwrotem 
zawiadomienia do sądu, co nastąpiło 27.06.2005 r., a terminem 
rozprawy, był wystarczający czas, aby sprawdzić, czy oskarżony nie 
przebywa w areszcie lub zakładzie karnym. 

Sąd Najwyższy wydał następujące orzeczenia w sprawie kasacji 
wniesionych przez Rzecznika Praw Obywatelskich: 

RPO-494605-II/05 z dnia 25 sierpnia 2005 r. – kasacja na rzecz 
Dariusza A. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymują-
cego w mocy wyrok Sądu Rejonowego – sąd odwoławczy w uzasadnie-
niu wyroku nie ustosunkował się do zasadności zarzutów i wniosków 
apelacji obrońcy oskarżonego (Informacja 7-9/2005, str. 57).

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 4.04.2006 r., sygn. akt III KK 
311/05). 

RPO-484097-II/04 z dnia 31 sierpnia 2005 r. – kasacja na rzecz 
Wojciecha K. i innych od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego 
z 1966 r. – naruszenie prawa do obrony (Informacja 7-9/2005, str. 57). 

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 2.03.2006 r., sygn. akt II KK 
272/05). 

RPO-492454-II/04 z dnia 5 września 2005 r. – kasacja od prawo-
mocnego wyroku Sądu Rejonowego – zaniechanie wyznaczenia obroń-
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cy z urzędu, którego udział w rozprawie był obowiązkowy (Informacja 
7-9/2005, str. 58). 

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 08.03.2006 r., sygn. akt II 
KK 279/05). 

RPO-493396-II/04 z dnia 16 września 2005 r. – kasacja na rzecz 
Stanisława W. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego z dnia 
4.06.1983 r. – skazanie za kontynuowanie działalności w NSZZ „Solidar-
ność” po ogłoszeniu stanu wojennego (Informacja 7-9/2005, str. 59).

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 4.04.2006 r., sygn. akt III KK 
339/05). 

RPO-485315-II/04 z dnia 22 września 2005 r. – kasacja od wyro-
ku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego 
– zaniechanie przez sąd odwoławczy kontroli prawidłowości kwalifi-
kacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu, przyjętej przez sąd I 
instancji (Informacja 7-9/2005, str. 61). 

Kasacja oddalona (postanowienie z dnia 21.03.2006 r., sygn. akt 
II KK 288/05). 

RPO-483180-II/04 z dnia 7 listopada 2005 r. – kasacja od pra-
womocnego wyroku Sądu Okręgowego zmieniającego wyrok Sądu 
Rejonowego – zaniechanie przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych 
oraz wyznaczenia obrońcy z urzędu, którego udział w rozprawie był 
obowiązkowy (Informacja 10-12/2005, str. 74). 

Kasacja oddalona (postanowienie z dnia 12.04.2006 r., sygn. akt 
II KK 335/05). 

RPO-505242-II/05 z dnia 1 grudnia 2005 r.  – kasacja na rzecz 
Mariusza P. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego zmieniają-
cego wyrok Sądu Rejonowego – sąd odwoławczy w uzasadnieniu wyro-
ku nie ustosunkował się do zasadności zarzutów i wniosków apelacji 
obrońcy oskarżonego (Informacja 10-12/2005, str. 77). 

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 4.04.2005 r., sygn. akt IV KK 
455/05). 

RPO-517316-II/05 z dnia 5 grudnia 2005 r. – kasacja na rzecz 
Henryka S. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego – rażące na-
ruszenie art. 64 § 2 Kk (Informacja 10-12/2005, str. 77). 

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 20.04.2005 r., sygn. akt III 
KK 435/05). 
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RPO-508600-II/05 z dnia 18 stycznia 2006 r. – kasacja na rzecz 
Dariusza G. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego – zaniecha-
nie uwzględnienia przez sąd istotnych okoliczności sprawy mogących 
przemawiać na korzyść oskarżonego (Informacja 1-3/2006, str. 73). 

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 20.04.2006 r., sygn. akt III 
KK 30/06). 

RPO-505246-II/05 z dnia 7 lutego 2006 r. – kasacja na rzecz 
Zbigniewa O. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymu-
jącego w mocy wyrok Sądu Rejonowego – brak pouczenia oskarżone-
go pozbawionego wolności i nie mającego obrońcy o prawie do złoże-
nia wniosku o sprowadzenie na rozprawę; niewyznaczenie obrońcy 
z urzędu (Informacja 1-3/2006, str. 74). 

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 20.04.2006 r., sygn. akt IV 
KK 43/06). 

RPO-505239-II/05 z dnia 13 lutego 2006 r. – kasacja na rzecz 
Roberta A. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego – rażące na-
ruszenie art. 387 § 2 Kpk (Informacja 1-3/2006, str. 75). 

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 6.04.2006 r., sygn. akt II KK 
65/06). 

RPO-519639-II/05 z dnia 14 lutego 2006 r. – kasacja na rzecz 
Lecha K. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego z 1959 r. 
– przypisany Lechowi K. czyn nie zawierał ustawowych znamion prze-
stępstwa, za które został skazany (Informacja 1-3/2006, str. 76).

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 6.04.2006 r., sygn. akt II KK 
72/06). 

RPO-517250-II/05 z dnia 17 lutego 2006 r. – kasacja na rzecz Sła-
womira J. i innych od prawomocnego wyroku Wojskowego Sądu Garni-
zonowego – brak znamion przestępstwa (Informacja 1-3/2006, str. 77). 

Kasacja oddalona (postanowienie z dnia 24.03.2006 r., sygn. akt 
WK 2/06).

RPO-492223-II/04 z dnia 22 marca 2006 r. – kasacja na rzecz 
Stanisława M. od prawomocnego wyroku Sądu Najwyższego z 1963 r. 
zmieniającego wyrok Sądu Wojewódzkiego z 1960 r. – represje wobec 
Świadków Jehowy (Informacja 1-3/2006, str. 78). 

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 9.05.2006 r., sygn. akt IV KK 
104/06). 
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W okresie objętym Informacją Rzecznik Praw Obywatelskich 
przystąpił do postępowania sądowego: 

RPO-528629-IV/06 z dnia 6 kwietnia 2006 r. – przystąpienie 
Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania przed Sądem Okrę-
gowym w Toruniu z powództwa Adriana W. przeciwko Danucie Z. 
o ochronę dóbr osobistych. 

Adrian W. skazany nieprawomocnym wyrokiem na karę 25 lat po-
zbawienia wolności za zabójstwo wystąpił z powództwem cywilnym 
o ochronę dóbr osobistych przeciwko matce ofiary podnosząc, iż mia-
ła ona powiedzieć, iż Adrian W. jest „zwierzęciem, które trzeba zabić”. 
Zdaniem Rzecznika, jest rzeczą niezwykle istotną rozważenie, czy na tle 
konkretnej sprawy ten, kto sam narusza zasady współżycia społecz-
nego, może w pełni realizować wszystkie wchodzące w skład ogólnego 
prawa podmiotowego uprawnienia i czy dostęp do prawa podmioto-
wego jest nieograniczony i niezależny od szerszego kontekstu sprawy. 
Uczestnictwo Rzecznika w postępowaniu jest wyrazem przekonania, iż 
uwzględnienie powództwa Adriana W., domagającego się zadośćuczy-
nienia od pokrzywdzonej w wyniku przestępstwa, którego dokonał, 
byłoby niesprawiedliwe. Doprowadziłoby to do nadużycia prawa pod-
miotowego powoda do ochrony dóbr osobistych i naruszenia nie tylko 
zasad współżycia społecznego, ale także praw i wolności obywatelskich 
pozwanej, na straży których stoi Rzecznik Praw Obywatelskich. 

W okresie objętym Informacją Rzecznik Praw Obywatelskich 
złożył wniosek do Sądu Okręgowego o uchylenie prawomocnego 
orzeczenia:

RPO-497175-II/05 z dnia 4 kwietnia 2006 r. – wniosek o uchy-
lenie prawomocnego orzeczenia Kolegium do Spraw Wykroczeń z dnia 
13 stycznia 1982 r. 

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich orzeczenie to zostało wy-
dane z rażącym naruszeniem prawa (art. 1 § 1 Kodeksu wykroczeń), 
które wyraziło się w ukaraniu Jana G. za popełnienie wykrocze-
nia określonego w art. 50 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. 
o stanie wojennym mimo, iż w dacie, kiedy czyn miał być popełniony, 
przepis ten nie obowiązywał. Jednocześnie Rzecznik wnosi o uniewin-
nienie obwinionego. 

Wniosek uwzględniony (wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach 
z dnia 7.06.2006 r., sygn. akt VI Ko 44/06). 
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IV. PYTANIA PRAWNE DO SĄDU NAJWYŻSZEGO. 
WNIOSKI DO NACZELNEGO SĄDU 

ADMINISTRACYJNEGO O WYKŁADNIĘ PRZEPISÓW

W okresie objętym Informacją Rzecznik Praw Obywatelskich skie-
rował następujący wniosek do Najwyższego Sądu Administracyjnego 
o wykładnię przepisów: 

RPO-525063-VI/06 z dnia 20 czerwca 2006 r. – w sprawie spo-
sobu opodatkowania usług świadczonych przez lekarzy weterynarii 
polegających na badaniu przed i po uboju zwierząt rzeźnych.

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował wniosek o podjęcie uchwa-
ły mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stoso-
wanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie poprzez rozstrzygnięcie 
zagadnienia: czy usługi świadczone przez lekarzy weterynarii pole-
gające na badaniu przed i po uboju zwierząt rzeźnych są usługami 
weterynaryjnymi podlegającymi opodatkowaniu na podstawie art. 12 
ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o zryczałtowanym  podatku dochodowym od 
niektórych dochodów osiąganych przez osoby fizyczne, w brzmieniu
obowiązującym do końca 2002 r., czy też jako usługi w zakresie badań 
i analiz składu czystości substancji podlegają one opodatkowaniu na 
zasadach ogólnych wynikających z przepisów ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych.

Rzecznik Praw Obywatelskich opowiada się za wykładnią zawartą 
w wyroku WSA w Warszawie z dnia 13.05.2005 r. (sygn. akt III SA/Wa 
127/05). WSA uznał wówczas, że badanie zwierząt rzeźnych przed ubo-
jem i mięsa po uboju jest usługą weterynaryjną podlegającą opodatko-
waniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Sąd Najwyższy podjął następującą uchwałę dotyczącą wniosku 
Rzecznika Praw Obywatelskich: 

RPO-519666-IV/05 z dnia 1 grudnia 2005 r. – w sprawie odpo-
wiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa za wydanie decyzji 
podatkowej nieostatecznej, która została uchylona przez odwoławczy 
organ podatkowy (Informacja 10-12/2005, str. 86). 



84

Wniosek rozpoznany (uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyż-
szego z dnia 26.04.2006 r., sygn. akt III CZP 125/05). Sąd Najwyż-
szy podjął następującą uchwałę: „Przepis art. 417 § 1 k.c. w związku 
z art. 77 ust. 1 Konstytucji RP, mający zastosowanie do zdarzeń 
i stanów prawnych powstałych przed dniem 1 września 2004 r., sta-
nowi podstawę prawną odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkodę 
wyrządzoną wydaniem i wykonaniem nieostatecznej decyzji organu 
podatkowego pierwszej instancji, następnie uchylonej”.
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V. SKARGI DO WOJEWÓDZKICH SĄDÓW 
ADMINISTRACYJNYCH, SKARGI KASACYJNE 

DO NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO, 
PRZYSTĄPIENIA DO POSTĘPOWAŃ PRZED 

ORGANAMI ADMINISTRACJI I SĄDAMI 
ADMINISTRACYJNYMI

W okresie objętym Informacją Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł 
następujące skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych:

RPO-521732-X/06 z dnia 20 kwietnia 2006 r. – skarga do Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na § 11 pkt 1-4 
uchwały nr XLV/2996/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29.12.2005 
r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i po-
rządku na terenie Miasta Wrocław. 

Zaskarżonemu przepisowi Rzecznik zarzuca rażące naruszenie art. 
2, 7, 94 oraz 51 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, art. 3 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art. 11a ustawy 
o ochronie zwierząt. 

Na podstawie tej uchwały, w celu przeciwdziałania zagrożeniom 
powodowanym prze bezdomne psy oraz zmniejszaniu ich bezdomno-
ści, wprowadzono obowiązek trwałego oznakowania psów, w sposób 
umożliwiający ich identyfikację. Zobowiązano też właścicieli psów do
zgłaszania zmian o stanie posiadania psa (tj. zmianie właściciela, zgo-
nie, zaginięciu psa) w celu aktualizacji bazy danych. Wprowadzony 
przez Radę Miasta obowiązek trwałego znakowania oraz tworzenia 
specjalnego rejestru psów nie mieści się w granicach umocowania 
ustawowego. 

RPO-531275-XI/06 z dnia 23 maja 2006 r. – skarga do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na decyzję Prezyden-
ta Miasta odmawiającą przyznania Agnieszce K. zaliczki alimentacyj-
nej na dziecko. 

Ojciec dziecka jest obywatelem Kanady. Brak umowy miedzy Pol-
ską a Kanadą uniemożliwił stronie postępowania wszczęcie egzekucji 
alimentów od ojca dziecka. Agnieszka K. mimo podjęcia stosownych 
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działań, nie zna aktualnego adresu ojca dziecka zobowiązanego do 
płacenia alimentów. Kwestionowana decyzja Prezydenta Miasta na-
rusza art. 2 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1a ustawy o postępowaniu wo-
bec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Intencją 
ustawodawcy było zapewnienie wsparcia wszystkim osobom, które 
nie mogą wyegzekwować alimentów od zobowiązanego, zamieszkałego 
za granicą. Skarżąca nie może ponosić negatywnych konsekwencji 
braku odpowiedniej umowy pomiędzy Polską a Kanadą. 

RPO-529907-XI/06 z dnia 1 czerwca 2006 r. – skarga do Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na decyzję Prezydenta 
Miasta odmawiającą przyznania Marzennie O. zaliczki alimentacyjnej 
na dziecko. 

Wydanie decyzji o odmowie przyznania zaliczki alimentacyjnej Pre-
zydent Miasta oparł na uznaniu, że nie można jednoznacznie stwierdzić 
bezskuteczności egzekucji alimentów, bowiem mimo ponagleń skiero-
wanych do władz włoskich Sąd Okręgowy nie dysponuje informacjami 
o stanie postępowania egzekucyjnego. Z zaświadczenia Sądu Okręgo-
wego, które strona dołączyła do wniosku o nabycie prawa do zaliczki 
alimentacyjnej wynika, że wniosek o egzekucję alimentów na rzecz 
małoletniej od ojca, obywatela Włoch, został złożony, natomiast brak 
informacji o stanie postępowania egzekucyjnego jest wynikiem bez-
czynności władz włoskich. Rzecznik stwierdził w uzasadnieniu skargi, 
iż skarżąca nie może ponosić konsekwencji niewykonania obowiązku 
organów strony włoskiej. Interpretacja treści art. 10 ust. 1a ustawy 
o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce ali-
mentacyjnej dokonana przez Prezydenta Miasta sprawia, że sytuacja 
osób, które nie mogą – mimo dochowania ze swojej strony należytej 
staranności – doprowadzić do egzekucji alimentów od zobowiązanych 
zamieszkałych za granicą staje się gorsza od sytuacji osób, które taką 
egzekucję mogą zainicjować i prowadzić. Intencją ustawodawcy było 
zapewnienie wsparcia wszystkim osobom, które nie mogą wyegzekwo-
wać alimentów od zobowiązanego zamieszkałego za granicą. 

RPO-518561-X/06 z dnia 1 czerwca 2006 r. – skarga do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na § 26 pkt 2 i 6 oraz 
§ 27 pkt 1-8 uchwały nr VIII/70/03 Rady Miasta Szczecinek z dnia 
30.06.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości 
i porządku na terenie miasta Szczecinka.

Zgodnie z § 26 pkt 2 i 6 uchwały, do obowiązków osób utrzymu-
jących zwierzęta domowe, w szczególności psy, należy: oznakowanie 
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psa w sposób umożliwiający jego identyfikację (wszczepienie mikro-
czipu oraz wyposażenie psa w pasek identyfikacyjny) oraz zgłasza-
nie wszelkich zmian w stanie posiadania (zmiana właściciela, śmierć 
psa, zaginięcie itp.) do Urzędu Miasta Szczecinek w celu aktualizacji w 
komputerowej bazie danych. Przepis § 27 pkt 1-8 uchwały wprowadza 
obowiązek trwałego oznakowania psów w sposób umożliwiający ich 
identyfikację. Przez trwałe oznakowanie rozumie się czynności wyko-
nywane przez lekarza weterynarii polegające na wszczepieniu psu pod 
skórę elektronicznego mikroczipu. Wprowadzony przez Radę Miasta 
obowiązek trwałego znakowania oraz tworzenia specjalnego rejestru 
psów nie mieści się w granicach upoważnienia ustawowego zawarte-
go w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zarzut 
ten odnosi się także do zobowiązania właścicieli psów do zgłaszania 
zmian o stanie posiadania psa. Zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel psa, który nie 
dopełni jednego z obowiązków wymienionych w § 26 i § 27 przedmio-
towej uchwały, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wy-
kroczenie (grzywna albo kara aresztu). W ocenie Rzecznika ewentual-
na sankcja z tego tytułu stanowiłaby rażące naruszenie praw obywa-
telskich. Również prawo wspólnotowe nie obliguje właścicieli zwierząt, 
w szczególności psów, do wszczepiania im mikroczipów lub tatuowa-
nia, jeżeli zwierzęta te pozostają na terytorium państwa pochodzenia. 

W okresie objętym Informacją Rzecznik Praw Obywatelskich 
wniósł następujące skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Admi-
nistracyjnego:

RPO-528661-IV/06 z dnia 10 kwietnia 2006 r. – skarga kasacyj-
na do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie oddalającego skargę na decyzję 
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy 
stwierdzenia nieważności decyzji nakazującej doprowadzenie do po-
przedniego stanu użytkowania poddasza. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca zaskarżonemu wyrokowi na-
ruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik 
sprawy – oddalenie skargi, a mianowicie: art. 145 § 1 lit. c oraz art. 
151 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjny-
mi, w związku z art. 156 § 1 pkt 5 oraz art. 7 k.p.a., poprzez oddalenie 
skargi, a tym samym nieuwzględnienie wniosków skarżących i nie-
stwierdzenie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny wady określonej 
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w art. 156 § 1 pkt 5 k.p.a. Rzecznik wnosi o uchylenie w całości za-
skarżonego wyroku oraz przekazanie sprawy Wojewódzkiemu Sądowi 
Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania. 

RPO-529458-VI/06 z dnia 25 kwietnia 2006 r. – skarga kasa-
cyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach odrzucającego skargę na 
decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie ulgi płatniczej – rozłożenia na 
raty zaległości podatkowej ze względu na nieuzupełnienie braków for-
malnych skargi (nieuiszczenie wpisu sądowego), w zakreślonym przez 
sąd terminie 7 dni. 

Skarżący podniósł, iż w miejscu jego zamieszkania jest uszkodzona 
skrzynka na korespondencję, wskutek czego ulegają zagubieniu kie-
rowane do skarżącego przesyłki, o czym wcześniej zawiadomił pisem-
nie urząd pocztowy. Skarżący kierując skargę do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego wskazał jako adres do doręczeń korespondencji 
skrytkę pocztową. Wskazany adres do doręczeń powinien być przyjęty 
przez sąd do wiadomości. W tym stanie rzeczy w ocenie Rzecznika nie 
nastąpiło zastępcze doręczenie wywołujące skutki prawne. 

RPO-530003-III/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. – skarga kasa-
cyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim wydanego 
w sprawie ze skargi Tadeusza M. na decyzję Kierownika Urzędu do 
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie świad-
czenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej. 

Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 
odmówił skarżącemu uprawnienia do świadczenia pieniężnego z tytułu 
deportacji do pracy przymusowej. Matka skarżącego była deportowana 
do prac przymusowych w latach 1941-1945, natomiast on urodził się w 
czasie przebywania matki na robotach przymusowych (sporna jest jego 
data urodzenia – grudzień 1944 lub styczeń 1945 r.). Zdaniem Kierow-
nika Urzędu skarżący nie był ofiarą represji przez wymagany ustawowo
okres 6 miesięcy, gdyż jego rodzina powróciła do Polski w czerwcu 1945 
r. Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił to stanowisko. W uzasad-
nieniu skargi kasacyjnej Rzecznik powołuje się na wyrok NSA z dnia 
19.08.2004 r., który podziela kierunek wykładni przyjmujący, że o de-
portacji w rozumieniu art. 2 pkt 2 lit. „a” ustawy o świadczeniu pie-
niężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej 
oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR można mówić 
zarówno wtedy, gdy dziecko zostało wywiezione z rodzicami na roboty 
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przymusowe, jak i wówczas, gdy wywieziona na roboty przymusowe ko-
bieta urodziła dziecko w miejscu wykonywania tych robót. Z tego wzglę-
du Rzecznik wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości. 

W okresie objętym Informacją Rzecznik Praw Obywatelskich 
przystąpił do następujących postępowań przed sądami admini-
stracyjnymi:

RPO-529673-V/06 z dnia 7 kwietnia 2006 r. – przystąpienie 
Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania przed Naczelnym 
Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej Samorządo-
wego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze od wyroku Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.  

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił następujące stanowisko: 
„Wskazany w przepisie art. 34 ust. 1 ustawy o Naczelnym Sądzie Ad-
ministracyjnym (obecnie art. 52 § 1 ustawy – Prawo o postępowa-
niu przed sądami administracyjnymi) brak obowiązku wyczerpania 
środków zaskarżenia jako warunek dopuszczalności skargi do sądu 
administracyjnego odnosi się jedynie do prokuratora, który nie brał 
wcześniej udziału w postępowaniu administracyjnym jako podmiot na 
prawach strony”.

RPO-354779-IV/00 z dnia 18 maja 2006 r. – przystąpienie Rzecz-
nika Praw Obywatelskich do postępowania przed Naczelnym Sądem 
Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I OPS 2/06, na skutek przed-
stawienia przez Naczelny Sąd Administracyjny składowi siedmiu sę-
dziów NSA do rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego budzącego po-
ważne wątpliwości: czy § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Re-
form Rolnych z dnia 1.03.1945 r. w sprawie wykonania dekretu PKWN 
z dnia 6.09.1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej daje podstawę do 
orzekania w drodze decyzji administracyjnej o tym, czy zespół pałaco-
wo-parkowy wchodzi w skład nieruchomości ziemskiej, o której mowa 
w art. 2 ust. 1 lit. e dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej. 

Rzecznik przedstawił argumenty przemawiające za stanowiskiem, 
aby o tym, czy nieruchomość podlegała reformie rolnej rozstrzygano 
wyłącznie na drodze administracyjnoprawnej. 

RPO-527918-XI/06 z dnia 23 maja 2006 r. – przystąpienie Rzecz-
nika Praw Obywatelskich do postępowania przed Wojewódzkim Są-
dem Administracyjnym w Szczecinie w sprawie ze skargi Reginy H. na 
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decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie utrzy-
mującą w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Gminy 
przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej odmawiającą Reginie 
H. zaliczki alimentacyjnej na córkę Joannę H. 

Organ drugiej instancji stwierdził, że w przypadku Joanny H. ma 
zastosowanie art. 8 ust. 3 pkt 3 ustawy o postępowaniu wobec dłuż-
ników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, w myśl którego 
zaliczka alimentacyjna nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona do 
zaliczki jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko. 
Zdaniem Rzecznika wspomniany przepis nie ma zastosowania w ni-
niejszej sprawie, ponieważ Joanna H. jest małoletnia (15 lat) i dlatego 
nie może być uznana za osobę uprawnioną do ubiegania się o świad-
czenia rodzinne (jako osobie małoletniej nie przysługuje jej prawo wy-
stępowania w imieniu swojego dziecka w postępowaniu administra-
cyjnym, bowiem gdy rodzice dziecka są małoletni, zachodzi koniecz-
ność ustanowienia dla dziecka opieki prawnej). 

RPO-532925-XI/06 z dnia 13 czerwca 2006 r. – przystąpienie 
Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania przed Wojewódzkim 
Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie ze skargi Agnieszki 
S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą 
w mocy decyzję Prezydenta Miasta z dnia 28.11.2005 r. uchylającą 
decyzję Prezydenta Miasta z dnia 8.09.2005 r. i odmawiającą Agniesz-
ce S. zaliczki alimentacyjnej na dziecko. 

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonej de-
cyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz poprzedzającej ją 
decyzji Prezydenta Miasta w całości, gdyż naruszają one art. 2 pkt 1 
i art. 10 ust. 1a ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimenta-
cyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. 

Z zaświadczenia Sądu Okręgowego dołączonego przez skarżącą do 
wniosku o nabycie prawa do zaliczki alimentacyjnej wynika, że wsz-
częcie egzekucji alimentów na rzecz małoletniego od ojca, obywatela 
Libii, jest niemożliwie z uwagi na brak umowy międzynarodowej doty-
czącej możliwości egzekwowania alimentów od obywateli Libii. Jedną 
z przesłanek przyznania zaliczki jest bezskuteczność egzekucji (art. 2 
pkt 1 ustawy). Prawo do zaliczki alimentacyjnej przysługuje osobie, 
która w wyniku wszczętych czynności egzekucyjnych nie uzyskała za-
spokojenia swoich roszczeń. W ocenie Rzecznika prawo to tym bardziej 
przysługuje osobie, która z uwagi na brak stosownej umowy między-
państwowej lub brak możliwości ustalenia adresu dłużnika w ogóle 
nie może złożyć wniosku o egzekucję roszczeń alimentacyjnych.
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W sprawie skargi Rzecznika Praw Obywatelskich do Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego:

RPO-478644-V/04 z dnia 12 grudnia 2005 r. – w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
gminy (Informacja 10-12/2005, str. 89). 

Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie procesowym z dnia 
28.04.2006 r. cofa skargę oraz wnosi o umorzenie postępowania 
(nowa uchwała uchylająca uchwałę zaskarżoną przez Rzecznika re-
guluje większość ze wskazanych przez Rzecznika zagadnień. W ocenie 
Rzecznika nowa uchwała także obarczona jest pewnymi wadami, jed-
nak uchwałę tę zamierza zaskarżyć Wojewoda Dolnośląski).

W okresie objętym Informacją Rzecznik Praw Obywatelskich 
przystąpił do dwóch postępowań przed organami administracji:

RPO-464129-X/04 z dnia 20 kwietnia 2006 r. – przystąpienie 
Rzecznika Praw Obywatelskich, na podstawie art. 14 pkt 6 ustawy 
o Rzeczniku Praw Obywatelskich, do toczącego się przed Prezesem 
Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców postępowania o nadanie sta-
tusu uchodźcy panu Armanowi K. 

RPO-528223-X/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r. – przystąpienie 
Rzecznika Praw Obywatelskich, na podstawie art. 14 pkt 6 ustawy 
o Rzeczniku Praw Obywatelskich, do toczącego się przed Wojewodą 
Mazowieckim postępowania w przedmiocie nadania obywatelstwa 
polskiego obywatelowi Turcji. 

Sądy administracyjne wydały następujące orzeczenia:

RPO-476784-XI/04 z dnia 31 sierpnia 2005 r. – skarga kasacyj-
na Rzecznika Praw Obywatelskich od wyroku Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego oddalającego skargę na decyzję Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 7.04.2003 r. w przedmiocie odmo-
wy przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego na pokrycie 
niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny 
zastępczej (Informacja 7-9/2005, str. 71). 

Skarga kasacyjna oddalona (wyrok z dnia 5.04.2006 r., sygn. akt 
I OSK 1154/05). 
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RPO-510151-XI/05 z dnia 18 lipca 2005 r. – skarga na decyzję 
Wójta Gminy odmawiającą przyznania Marioli Z., uczennicy Zespołu 
Szkół w P., stypendium szkolnego w formie pomocy rzeczowej o cha-
rakterze edukacyjnym na okres od 1.01.2005 do 30.06.2005 r. (Infor-
macja 7-9/2005, str. 68). 

Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 18.04.2006 r., sygn. akt I SA/
Wa 1529/05). 

RPO-510152-XI/05 z dnia 18 lipca 2005 r. – skarga na decy-
zję Wójta Gminy odmawiającą przyznania Sebastianowi Z., ucznio-
wi gimnazjum, stypendium szkolnego w formie pomocy rzeczowej 
o charakterze edukacyjnym na okres od 1.01.2005 do 30.06.2005 r. 
(Informacja 7-9/2005, str. 69). 

Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 18.04.2006 r., sygn. akt I SA/
Wa 1528/05). 

RPO-506792-XI/05 z dnia 18 lipca 2005 r. – skarga na decyzję 
Wójta Gminy odmawiającą przyznania Magdalenie Z., uczennicy gim-
nazjum stypendium szkolnego w formie pomocy rzeczowej o charakte-
rze edukacyjnym na okres od 1.01.2005 do 30.06.2005 r. (Informacja 
7-9/2005, str. 69). 

Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 18.04.2006 r., sygn. akt I SA/
Wa 1527/05). 

RPO-510153-XI/05 z dnia 18 lipca 2005 r. – skarga na decyzję 
Wójta Gminy odmawiającą przyznania Ewelinie Z., uczennicy gimna-
zjum stypendium szkolnego w formie pomocy rzeczowej o charakterze 
edukacyjnym na okres od 1.01.2005 do 30.06.2005 r. (Informacja 
7-9/2005, str. 69). 

Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 18.04.2006 r., sygn. akt I SA/
Wa 1526/05). 

RPO-521587-XI/05 z dnia 13 stycznia 2006 r. – przystąpienie 
Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania przed Wojewódzkim 
Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy ze skargi Anny U. na decyzję 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decy-
zję Prezydenta Miasta, odmawiającą Annie U. zaliczki alimentacyjnej 
na dzieci (Informacja 1-3/2006, str. 90). 

Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 5.04.2006 r., sygn. akt II SA/
Bd 10/06).
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RPO-514445-IV/05 z dnia 19 stycznia 2006 r. – przystąpienie 
Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania przed Wojewódzkim 
Sądem Administracyjnym w Warszawie ze skargi Janiny R. na decy-
zję Ministra Infrastruktury utrzymującą w mocy decyzję Wojewody 
Mazowieckiego odmawiającą stwierdzenia posiadania przez Janinę 
R. uprawnień do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionej 
poza obecnymi granicami państwa polskiego (Informacja 1-3/2006, 
str. 90). 

Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 12.04.2006 r., sygn. akt I SA/
Wa 1598/05). 
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VI. WNIOSKI DO TRYBUNAŁU 
KONSTYTUCYJNEGO. ZGŁOSZENIA UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIACH W SPRAWIE SKARG 
KONSTYTUCYJNYCH

W okresie objętym Informacją Rzecznik Praw Obywatelskich skie-
rował do Trybunału Konstytucyjnego następujące wnioski: 

RPO-533079-VI/06 z dnia 5 czerwca 2006 r. – w sprawie przepi-
sów podatkowych dyskryminujących obywateli polskich pracujących 
za granicą. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył przepisy ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych w zakresie w jakim uniemożliwia-
ją odliczenie od dochodu uzyskanego z tytułu pracy poza granicami 
Polski zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, 
w sytuacji gdy składki te nie zostały odliczone w państwie członkow-
skim Unii Europejskiej, na terenie którego była świadczona praca (art. 
26 ust. 1 pkt 2 oraz art. 27b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych). Obowiązujące uregulowania są zdaniem Rzecz-
nika sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości. Wprowadzone zróż-
nicowanie dyskryminuje podatników osiągających dochody z tytułu 
działalności wykonywanej poza granicami Polski. Brak możliwości 
odliczenia składek może stanowić dla Polaków pracujących za grani-
cą istotny czynnik motywujący do trwałej emigracji. W konsekwencji 
osoby te w ogóle przestaną płacić podatki na rzecz Państwa Polskiego. 
Rzecznik przywołuje przepisy prawa wspólnotowego oraz orzecznictwo 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczące zakazu dyskry-
minacji pracowników ze względu na obywatelstwo. Jako przykład po-
dał wyrok ETS z dnia 3.10.2002 r. w sprawie Rolfa Dietera Danner, 
w którym Trybunał uznał, iż fińskie przepisy podatkowe dyskryminu-
ją pracę za granicą, gdyż nie zezwalają na odliczenie składek zapłaco-
nych za granicą na ubezpieczenie (sygn. C-136/00). 

RPO-518696-V/05 z dnia 5 czerwca 2006 r. – w sprawie zbyt 
krótkiego terminu do wniesienia roszczenia odszkodowawczego 
w sprawach podatkowych. 
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Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie niezgodności 
art. 261 § 4 Ordynacji podatkowej w zakresie, w jakim przewiduje trzy-
dziestodniowy termin do wniesienia powództwa do sądu powszechne-
go, z art. 32 ust. 1 i art. 64 ust. 2 Konstytucji RP. 

Zgodnie z art. 260 Ordynacji podatkowej stronie, która poniosła 
szkodę na skutek wydania decyzji, która następnie została uchylona 
w wyniku wznowienia postępowania lub stwierdzono nieważność tej 
decyzji, służy odszkodowanie za poniesioną stratę i utracone korzyści, 
chyba że przesłanki, które uzasadniają uchylenie decyzji lub stwierdze-
nie jej nieważności, powstały z winy strony. Zaskarżony przez Rzeczni-
ka przepis stanowi, że w przypadku odmowy orzeczenia odszkodowania 
lub orzeczenia o odszkodowaniu w wysokości mniejszej od zgłoszonej 
w żądaniu w tej sprawie, stronie przysługuje prawo wniesienia powódz-
twa do sądu powszechnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decy-
zji. Stosownie do art. 261 § 5 Ordynacji podatkowej, za odmowę orze-
czenia odszkodowania uważa się również niewydanie decyzji w terminie 
2 miesięcy od dnia wniesienia żądania przez stronę. W tym przypadku 
wniesienie powództwa może nastąpić w każdym czasie. Takie rozwią-
zanie prowadzi do niedopuszczalnego zróżnicowania sytuacji prawnej 
poszkodowanych w zakresie prawa do naprawienia szkody wyrządzo-
nej działaniami organów podatkowych. Rzecznik postulował potrzebę 
zmiany art. 261 § 4 Ordynacji podatkowej. Minister Finansów zapew-
niał w grudniu 2005 r., że przy najbliższej nowelizacji przepis ten zosta-
nie zmieniony, jednak w projekcie nowelizacji skierowanym do Sejmu 
w styczniu 2006 r. nie uwzględniono zapowiadanych zmian. 

RPO-502028-V/05 z dnia 22 czerwca 2006 r. – w sprawie braku 
możliwości skutecznego wykonania wyroków orzekających eksmisję, 
w tym wobec osób znęcających się nad rodziną (art. 1046 § 4 Kpc). 

W art. 1046 § 4 Kpc ustawodawca wstrzymał możliwość wykonania 
wyroku eksmisyjnego, w którym dłużnikowi nie przyznano prawa do 
innego lokalu, do momentu dostarczenia mu pomieszczenia tymcza-
sowego. Jednocześnie ustawodawca nie rozstrzygnął jednoznacznie, 
na jakim podmiocie spoczywa obowiązek dostarczenia takiego po-
mieszczenia. Gminy nie dysponują pomieszczeniami tymczasowymi. 
Pomieszczeń takich nie mają również ani wierzyciele, ani sami dłuż-
nicy. Wskazany przepis, aczkolwiek słuszny w założeniu, jest w prak-
tyce niemożliwy do zrealizowania, gdyż w większości wypadków dłuż-
nikowi nie zostanie dostarczone pomieszczenie tymczasowe, a zatem 
wyrok sądowy nie zostanie zrealizowany. Taka sytuacja może trwać 
przez czas praktycznie nieograniczony. Dotyczy to również wypadków, 
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w których powodem eksmisji było znęcanie się nad członkami rodzi-
ny. Do Biura Rzecznika wpływa wiele drastycznych listów od osób do-
znających przemocy w rodzinie, które pomimo posiadania prawomoc-
nego wyroku eksmisyjnego dla sprawcy przemocy, są nadal zmuszone 
przebywać z nim w mieszkaniu i to przez czas nieoznaczony. 

W ocenie Rzecznika zaskarżony przepis jest niezgodny z art. 2, art. 
45 ust. 1, art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz 
z art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka 
i Podstawowych Wolności, a w zakresie, w jakim przepis ten dotyczy 
wykonania obowiązku opróżnienia lokalu mieszkalnego orzeczonego 
wyrokiem sądowym z powodu znęcania się nad rodziną, także z art. 
71 ust. 1 Konstytucji RP. 

W sprawie złożonego wcześniej wniosku: 

RPO-515967-VII/05 z dnia 13 grudnia 2005 r. – w sprawie prze-
ludnienia zakładów karnych i aresztów śledczych (Informacja 10-12/
2005, str. 97). 

Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie z dnia 18.04.2006 r. zmody-
fikował wniosek z dnia 13 grudnia 2005 r., ograniczając go do zarzutu
niekonstytucyjności § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 26.08.2003 r. w sprawie trybu postępowania właściwych organów 
w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach 
śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów, 
a następnie, w dniu 19.04.2006 r., wycofał wniosek z dnia 
18.04.2006 r. i wniósł o umorzenie postępowania z uwagi na uchylenie 
zaskarżonego rozporządzenia rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 19.04.2006 r. w sprawie trybu postępowania właściwych organów 
w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach 
śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów. 

W okresie objętym Informacją Rzecznik Praw Obywatelskich 
przystąpił do postępowań w sprawie następujących skarg konsty-
tucyjnych: 

RPO-526298-III/06 z dnia 4 kwietnia 2006 r. – zgłoszenie udzia-
łu w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Anny W. dotyczą-
cej ustalania podstawy wymiaru emerytury (sygn. akt SK 15/06).

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił następujące stanowi-
sko w sprawie: „art. 15 ust. 4 pkt 2 ustawy o emeryturach i rentach 
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z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie, w jakim nie prze-
widuje proporcjonalnego zmniejszenia rocznej kwoty przeciętnego wy-
nagrodzenia z tytułu pozostawania w ubezpieczeniu w okresie krót-
szym niż rok, jest niezgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 2 i 32 
ust. 1 Konstytucji”.

Ubezpieczeni korzystający z ogólnych zasad obliczania podstawy 
wymiaru emerytury i renty mogą wybierać 10 kolejnych lat kalen-
darzowych z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających bez-
pośrednio rok zgłoszenia wniosku o emeryturę lub z 20 lat kalenda-
rzowych dowolnie wybranych z całego okresu podlegania ubezpiecze-
niom. Inną kategorię stanowią ubezpieczeni urodzeni po 31.12.1968 
r. lub którzy z racji szczególnych okoliczności przy ustalaniu podsta-
wy wymiaru emerytury lub renty nie mogą wskazać zarobków z 10 ko-
lejnych lat kalendarzowych i z tego względu wysokość ich świadczeń 
ustalana jest z faktycznego okresu ubezpieczenia. Osoby należące do 
tej kategorii ubezpieczonych nie będą miały możliwości wybrania „lep-
szych” okresów ubezpieczenia. 

RPO-526299-III/06 z dnia 7 kwietnia 2006 r. – zgłoszenie udzia-
łu w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Grażyny G. do-
tyczącej zasad przyznawania premii uznaniowej w okresie pobierania 
zasiłku chorobowego (sygn. akt SK 16/06).

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił następujące stanowisko 
w sprawie: „art. 41 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubez-
pieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa jest niezgodny 
z art. 67 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji”.

Zaskarżony przepis stanowi, że przy ustalaniu podstawy wymia-
ru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagro-
dzenia, jeżeli postanowienia układów zbiorowych pracy lub przepisy 
o wynagradzaniu nie przewidują zmniejszenia ich za okres pobiera-
nia zasiłku. Organy rentowe i sądy interpretują treść art. 41 ust. 1 
w ten sposób, iż do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego wlicza się 
tylko te składniki wynagrodzenia, co do których z przepisów układów 
zbiorowych lub innych aktów normatywnych dotyczących wynagra-
dzania wynika, że podlegają zmniejszeniu lub zawieszeniu w okresie 
pobierania przez pracownika zasiłku chorobowego. Zdaniem Rzecz-
nika, zgodnie z zasadami równości i sprawiedliwości społecznej, oso-
bie, która w okresie pobierania zasiłku chorobowego nie otrzymała 
dodatkowego składnika wynagrodzenia powinno przysługiwać prawo 
do wliczenia takiego składnika wynagrodzenia do podstawy wymiaru 
zasiłku chorobowego. 
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RPO-525471-IV/06 z dnia 13 kwietnia 2006 r. – zgłoszenie 
udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki TEL-
KONET Sp. z o.o. dotyczącej prawa do sądu (sygn. akt SK 12/06). 

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił następujące stanowisko: 
„art. 398 (9) § 2 zdanie 2 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 
jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 45 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Kon-
stytucji RP.”

Zgodnie z zaskarżoną regulacją, jeżeli wniesiono skargę kasacyj-
ną w sprawach, w których nie zachodzą okoliczności wymienione 
w art. 398 (9) § 1 pkt 1-4 k.p.c., Sąd Najwyższy wydaje postanowie-
nie o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania, przy czym 
– i to jedynie stanowi właściwy przedmiot skargi konstytucyjnej – po-
stanowienie to nie wymaga pisemnego uzasadnienia. Postępowanie 
w przedmiocie tzw. przesądu kasacyjnego pozbawione jest gwarancji 
procesowych charakterystycznych dla właściwego postępowania ka-
sacyjnego. Sprawę rozpoznaje bowiem jeden sędzia, na posiedzeniu 
niejawnym i bez udziału stron. W stanie prawnym obowiązującym 
do dnia 5.02.2006 r., uczestnik postępowania miał przynajmniej 
teoretycznie możliwość dowiedzenia się o motywach rozstrzygnięcia, 
o tyle obecnie został tego prawa całkowicie pozbawiony. W przekona-
niu Rzecznika sporządzanie uzasadnienia postanowienia o odmowie 
przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania jest bezwzględnie koniecz-
ne. Brak uzasadnienia tego postanowienia narusza zasadę jawności 
działania (przejrzystości) władzy publicznej, zasadę przyzwoitej legi-
slacji, zasadę zaufania do państwa i tworzonego przez nie prawa. 

RPO-530014-IV/06 z dnia 8 czerwca 2006 r. – zgłoszenie udziału 
w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Ryszarda G. doty-
czącej prawa do sądu (sygn. akt SK 34/06).

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił następujące stanowisko: 
„art. 505 (10) § 3 Kodeksu postępowania cywilnego jest niezgodny 
z art. 45 ust. 1 w związku z art. 78, art. 176 ust. 1 i art. 31 ust. 3 
Konstytucji RP”.  Przepis art. 505 (10) § 3 Kodeksu postępowania 
cywilnego ma następujące brzmienie: „Sąd może rozpoznać apelację 
na posiedzeniu niejawnym także wtedy, gdy podniesione w apelacji 
zarzuty są oczywiście bezzasadne”.

RPO-456364-IX/03 z dnia 26 czerwca 2006 r. – zgłoszenie udzia-
łu w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Waldemara K. 
w sprawie zwolnienia ze służby funkcjonariusza Służby Celnej (sygn. 
akt SK 42/06).
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Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił następujące stanowisko: 
„Przepis art. 25 ust. 1 pkt 8a ustawy o Służbie Celnej, jest niezgod-
ny z zasadą niedziałania prawa wstecz wywiedzioną przez Trybunał 
Konstytucyjny z klauzuli demokratycznego państwa prawnego (art. 2 
Konstytucji RP), w zakresie w jakim umożliwia organom Służby Celnej 
i sądom wydawanie orzeczeń zwalniających funkcjonariusza ze Służ-
by Celnej ze względu na fakt wniesienia przed dniem 10.08.2003 r. 
w stosunku do funkcjonariusza aktu oskarżenia o umyślne popełnie-
nie przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego”. 

Kwestionowany przepis stanowi, iż funkcjonariusza zwalnia się ze 
służby w przypadku wniesienia aktu oskarżenia o umyślne popełnienie 
przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego. Przepis ten zaczął 
obowiązywać od dnia 10.08.2003 r. Od dnia wejścia w życie tej nowe-
lizacji nastąpiło liczne zwalnianie ze służby funkcjonariuszy celnych, 
przeciwko którym wniesiono akty oskarżenia o umyślne popełnienie 
przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego bądź zastosowano 
tymczasowe aresztowanie, nawet do tych, do których zastosowanie 
miał stan prawny obowiązujący przed wejściem w życie kwestionowa-
nej regulacji. Tymczasem przepisy dotyczące sposobu wejścia w życie 
postanowień nowelizowanej ustawy i jej obowiązywania nie przewidy-
wały retroaktywnego działania zaskarżonej normy. 

W sprawach skarg konstytucyjnych: 

RPO-523562-I/06 z dnia 8 marca 2006 r. – zgłoszenie udziału 
w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Józefa W. połączo-
nej ze skargą konstytucyjną spółki AD Drągowski S.A., dotyczącej 
kompetencji asesora w polskim wymiarze sprawiedliwości (sygn. akt 
SK 7/06) (Informacja 1-3/2006, str. 97).

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił w piśmie z dnia 
31.05.2006 r. następujące stanowisko: „Przepis art. 135 § 1 ustawy 
z dnia 27.07.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, zezwala-
jący Ministrowi Sprawiedliwości za zgodą kolegium sądu okręgowego 
powierzenie asesorowi sądowemu pełnienie czynności sędziowskich 
w sądzie rejonowym na czas określony nieprzekraczający czterech lat, 
jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 175 ust. 1, art. 179, 
art. 180 ust. 1 i 2, a także niezgodny z art. 32 Konstytucji RP”.

W świetle art. 135 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych 
asesorzy w zakresie orzekania są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji 
oraz ustawom. Uregulowanie to nie zostało obwarowane porównywalnymi 
z sędziami gwarancjami pozwalającymi na realizację zasady niezawisłości. 



100

Zdaniem Rzecznika koliduje z zasadą niezawisłości m.in. pozostawienie 
asesora w okresie pełnienia czynności sędziowskich pod pieczą sędziego, 
który uprawniony jest do kontroli działalności orzeczniczej asesora. Usta-
wodawca nie zagwarantował stronom postępowania jednakowej możliwo-
ści rozpatrzenia ich spraw przez niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. 
Tylko niektóre ze stron postępowania mogą liczyć, że w ich sprawach będą 
orzekać wyposażeni w pełne konstytucyjne gwarancje sędziowie. 

RPO-523159-IV/06 z dnia 18 marca 2006 r. – zgłoszenie udziału 
w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki MILIMEX sp. 
z o.o. dotyczącej wykreślenia hipoteki (sygn. akt SK 4/06) (Informacja 
1-3/2006, str. 97). 

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił w piśmie z dnia 
18.05.2006 r. uzasadnienie stanowiska Rzecznika w sprawie zaskar-
żonego przepisu art. 82 ustawy z dnia 28.02.2003 r. – Prawo upadło-
ściowe i naprawcze. 

Zgodnie z zakwestionowanym przepisem wpis w księdze wieczystej 
lub w rejestrze dokonany z naruszeniem art. 81 ustawy – Prawo upa-
dłościowe i naprawcze podlega wykreśleniu z urzędu, zaś podstawę 
wykreślenia stanowi postanowienie sędziego – komisarza stwierdza-
jące niedopuszczalność wpisu. W oparciu o te uregulowania sędzia 
stwierdził niedopuszczalność wpisu hipoteki przymusowej uczynione-
go na rzecz MILIMEX sp. z o.o. w księdze wieczystej, skutkiem czego 
wspomniany wpis został wykreślony z urzędu. Postanowienie sądu 
zapadło na posiedzeniu niejawnym i ze względu na brak wyraźnego 
dopuszczenia ustawowego nie podlegało zaskarżeniu. Naruszona zo-
stała nie tylko gwarancja z art. 78 w związku z art. 176 ust. 1 Kon-
stytucji RP (reguła dwuinstancyjności postępowania sądowego), ale 
także prawa do sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP). 

Trybunał Konstytucyjny wydał następujące orzeczenia w spra-
wie wniosków skierowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich 
oraz skarg konstytucyjnych, do których przystąpił Rzecznik Praw 
Obywatelskich: 

RPO-471539-IV/04 z dnia 28 stycznia 2005 r. – w sprawie wy-
nagrodzenia współtwórców utworu audiowizualnego (Informacja 
1-3/2005, str. 83).

Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 24.05.2006 r., sygn. akt K 
5/05). 
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RPO-495925-VI/05 z dnia 16 marca 2005 r. – w sprawie ograni-
czeń w przekazywaniu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku pu-
blicznego (Informacja 1-3/2005, str. 86). 

Wniosek oddalony (wyrok z dnia 13.06.2006 r., sygn. akt K 11/
05). 

RPO-509153-V/05 z dnia 24 sierpnia 2005 r. – w sprawie podwy-
żek czynszów i innych opłat za używanie lokali (Informacja 7-9/2005, 
str. 77). 

Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 17.05.2006 r., sygn. akt K 
33/05). 

RPO-508405-VI/05 z dnia 23 listopada 2005 r. – w sprawie obej-
ścia prawa podatkowego (Informacja 10-12/2005, str. 96). 

Wniosek oddalony (wyrok z dnia 14.06.2006 r., sygn. akt K 53/
05). 

RPO-515967-VII/05 z dnia 13 grudnia 2005 r. – w sprawie prze-
ludnienia zakładów karnych i aresztów śledczych (Informacja 10-12/
2005, str. 97). 

Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 20.04.2006 r., 
sygn. akt U 9/05). 

RPO-521468-I/05 z dnia 24 stycznia 2006 r. – w sprawie tzw. 
ustawy medialnej (Informacja 1-3/2006, str. 93).

Wniosek częściowo uwzględniony (wyrok z dnia 23.03.2006 r., 
sygn. akt K 4/06). 

RPO-514619-V/05 z dnia 10 listopada 2005 r. – zgłoszenie udzia-
łu w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Jana J., Wiesła-
wa T. i Romany L.-K. w sprawie odpowiedzialności odszkodowawczej 
gminy w przypadku niedostarczenia osobie eksmitowanej przyznane-
go jej w wyroku sądowym lokalu socjalnego (Informacja 10-12/2005, 
str. 98). 

Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 23.05.2006 r., sygn. akt SK 
51/05). 
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VII.  REAKCJE NA WCZEŚNIEJSZE WYSTĄPIENIA 
RZECZNIKA

1. RPO-478347-V/04 z dnia 17 sierpnia 2005 r. – w sprawie za-
rzutów członków spółdzielni mieszkaniowej dotyczących nieprawidło-
wości w funkcjonowaniu spółdzielni (Informacja 7-9/2005, str.). 

Minister Budownictwa (01.06.2006 r.) w kolejnym 
piśmie poinformował, że lustrację spółdzielni mieszka-
niowej „Ziemia Krakowska” w Krakowie przeprowadzi 
w czerwcu br. Krajowa Rada Spółdzielcza. Ministerstwo 
zostanie poinformowane o wynikach lustracji. (wcześniej-
sze odpowiedzi w tej sprawie: z dnia 17.10.2005 r. oraz 
z dnia 7.02.2006 r.).

2. RPO-508492-V/05 z dnia 29 listopada 2005 r. – w sprawie sy-
tuacji prawnej najemców sprywatyzowanych mieszkań zakładowych 
(Informacja 10-12/2005, str. 48). 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa 
(12.06.2006 r.) wyjaśnił, że objęcie poręczeniami wierzy-
telności samorządów gminnych, sugerowane we wcze-
śniejszej korespondencji przez Ministerstwo Finansów, 
byłoby niecelowe. Główny problem nie tkwi bowiem 
w zdolności do regulowania zobowiązań przez samorządy 
gminne, które jako podmioty publiczne cieszą się wysoką 
wiarygodnością i zdolnością płatniczą, lecz w dostępno-
ści do tanich środków kredytowych. Resort budownictwa 
proponuje w związku z tym wprowadzenie nowej formy 
pomocy samorządom w rozwiązaniu omawianego proble-
mu. Wsparcie dla gmin polegałoby na możliwości ubie-
gania się o preferencyjny kredyt ze środków Krajowego 
Funduszu Mieszkaniowego. Na mocy ustawy o niektórych 
formach popierania budownictwa mieszkaniowego gminy 
mogą uzyskać kredyt jedynie na realizację komunalnej 
infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu 
mieszkaniowemu. W planowanej na III kwartał tego roku 
nowelizacji wspomnianej ustawy, Ministerstwo zapro-
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ponuje rozszerzenie celów, na które można przeznaczyć 
środki z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego o kredyty 
dla gmin na wykup od prywatnych właścicieli budynków 
z byłymi mieszkaniami zakładowymi. 

3. RPO-485222-VI/04 z dnia 9 grudnia 2005 r. – w sprawie po-
łączeń realizowanych za pośrednictwem dialerów (Informacja 10-12/
2005, str. 63). 

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
(31.03.2006 r.) poinformowała, że ze względu na liczne 
postępowania kontrolne związane z wdrożeniem waż-
nych dla bezpieczeństwa obywateli przepisów ustawy 
Prawo telekomunikacyjne, jak również zobowiązań Polski 
w stosunku do Unii Europejskiej, do tej pory nie zostały 
przeprowadzone kontrole zapowiadane w piśmie z dnia 
28.09.2005 r. Postulowana przez Rzecznika kontrola zo-
stanie podjęta po zakończeniu prowadzonych obecnie po-
stępowań kontrolnych. 

4. RPO-518546-XI/05 z dnia 22 grudnia 2005 r. – w sprawie 
pomocy finansowej dla dzieci pozbawionych opieki jednego z rodziców
(Informacja 10-12/2005, str. 68). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-
ki Społecznej (31.05.2006 r.) poinformowała, że prace 
nad nowelizacją ustawy o postępowaniu wobec dłużni-
ków alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej zostały 
wstrzymane w związku z podjęciem przez Sejm prac nad 
obywatelskim projektem ustawy o funduszu alimentacyj-
nym (druk sejmowy nr 176). Podsekretarz Stanu podziela 
stanowisko Rzecznika co do konieczności wprowadze-
nia pewnych zmian w systemie zaliczki alimentacyjnej, 
zwłaszcza w kwestii dotyczącej rodzin zrekonstruowa-
nych. Wątpliwości jej budzi natomiast propozycja rozsze-
rzenia uprawnień do zaliczki alimentacyjnej na rodziny 
z formalnego punktu widzenia pełne, składające się z ro-
dziców dziecka, nawet jeżeli sąd od jednego z rodziców za-
sądził na rzecz dziecka alimenty. Wprowadzenie takiego 
rozwiązania może ograniczyć poczucie odpowiedzialności 
rodziców i zmniejszyć ich starania o dostarczenie dzie-
ciom odpowiednich środków utrzymania. 
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5. RPO-519831-XI/05 z dnia 7 lutego 2006 r. – w sprawie zasad or-
ganizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży 
upośledzonych w stopniu głębokim (Informacja 1-3/2006, str. 43). 

Minister Edukacji i Nauki (15.02.2006 r.) poinformo-
wał, że z rozporządzenia z dnia 30.01.1997 r. wynika, że 
wymiar zajęć rewalidacyjno-wychowawczych jest uzależ-
niony od możliwości psychofizycznych oraz specyficznych
potrzeb rewalidacyjnych uczestników. Zajęcia te mogą 
być prowadzone w postaci zajęć indywidualnych (2 go-
dziny dziennie) lub zajęć w grupie od 2 do 4 uczestników 
(4 godziny dziennie dla grupy). Oczekiwane przez rodziców 
przerwy w zajęciach na wzór przerw lekcyjnych, nie mogą 
być wyznaczane, gdyż ta grupa dzieci i młodzieży nie może 
być nawet na chwilę pozostawiona bez opieki. W przypad-
ku wystąpienia nagłego zachorowania dziecka podczas za-
jęć w placówce, jest mu udzielana pomoc z zakresu opie-
ki zdrowotnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdro-
wia z dnia 22.12.2004 r. w sprawie zakresu i organizacji 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzie-
żą. Ponadto Minister Edukacji Narodowej i Sportu wydał 
rozporządzenie z dnia 7.03.2005 r. w sprawie rodzajów 
i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, 
warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach 
oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodzi-
ców za pobyt ich dzieci w tych placówkach, umożliwiające 
tworzenie przez jednostki samorządu terytorialnego pu-
blicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. 

6. RPO-522854-VI/06 z dnia 9 lutego 2006 r. – w sprawie mono-
polu przedsiębiorstwa państwowego w zakresie sporządzania planów 
urządzenia lasu dla lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych 
(Informacja 1-3/2006, str. 44).

Minister Środowiska (18.04.2006 r.) nie podzie-
la wniosku o niezgodności art. 21a ust. 1 pkt 4 ustawy 
o lasach z Konstytucją. Zdaniem Ministra w wystąpieniu 
Rzecznika przyjęto błędną interpretację ustawy o lasach 
w kwestii dotyczącej dokumentacji urządzeniowej. Biu-
ro Urządzenia Lasów i Geodezji Leśnej oraz Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe nie są zwykłymi 
przedsiębiorstwami nastawionymi na zysk, lecz mają 
szczególny, określony przepisami, charakter, zadania 
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i rolę. Wolą ustawodawcy było wzajemne powiązanie ich 
działalności, w celu zapewnienia możliwie najwyższego 
stopnia dbałości o mienie Skarbu Państwa. 

7. RPO-498090-IX/05 z dnia 20 lutego 2006 r. – w sprawie opóź-
nienia w wydaniu rozporządzenia dotyczącego rozkładu czasu służby, 
funkcjonariuszy Służby Więziennej (Informacja 1-3/2006, str. 46). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
(30.03.2006 r.) poinformował, że projekt rozporządzenia zo-
stał opracowany już w październiku 2004 r. Rządowe Cen-
trum Legislacji zakwestionowało jednak zasadę nieudziela-
nia czasu wolnego za pełnienie służby (§ 9 projektu rozpo-
rządzenia). Konieczne stało się zatem poprzedzenie wydania 
rozporządzenia nowelizacją art. 32 ustawy o Służbie Więzien-
nej, jednak z uwagi na zbliżający się termin upływu kaden-
cji Sejmu oraz zatwierdzony przez Prezesa Rady Ministrów 
plan pracy Rady Ministrów na pierwsze półrocze 2005 r., 
przeprowadzenie skutecznej inicjatywy legislacyjnej w od-
niesieniu do projektu ustawy o służbie więziennej okazało 
się niemożliwe. Obecnie trwają prace nad projektem ustawy 
o Służbie Więziennej. Zgodnie z planem prac projekt ustawy 
zostanie sporządzony w czerwcu 2006 r. 

8. RPO-526079-II/06 z dnia 27 lutego 2006 r. – w sprawie opi-
sanego w artykule prasowym przypadku braku należytej reakcji ze 
strony funkcjonariuszy policji (Informacja 1-3/2006, str. 51).

Komendant Stołeczny Policji (29.03.2006 r.) poin-
formował, że sprawa opisana przez Rzecznika stanowiła 
przedmiot czynności wyjaśniających w Wydziale Inspek-
cji i Kontroli. W wyniku oceny policyjnych działań w tej 
sprawie dopatrzono się nieprawidłowości w postępowaniu 
dyżurnego służby ochronnej obiektu Komendy Stołecznej 
Policji oraz dyżurnego Stołecznego Stanowiska Kierowa-
nia KSP. Wobec winnych stwierdzonych uchybień zostaną 
wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne. Mając na uwa-
dze dbałość o podnoszenie jakości współpracy ze społe-
czeństwem Komendant Stołeczny Policji podjął działania 
zmierzające do wyeliminowania w przyszłości podobnych 
sytuacji i zapewnienia każdej osobie przybyłej do siedziby 
KSP niezwłocznego i profesjonalnego załatwienia zgłoszo-
nego problemu. 
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9. RPO-524252-III/06 z dnia 27 lutego 2006 r. – w sprawie bra-
ku uprawnień do zasiłku opiekuńczego osób prowadzących jednooso-
bowo działalność gospodarczą (Informacja 1-3/2006, str. 49).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-
ki Społecznej (22.06.2006 r.) poinformował, że zasiłek 
opiekuńczy jest świadczeniem związanym z wykonywa-
niem pracy w rygorach stosunku pracy. Pracownik, przed 
którym stoi konieczność zapewnienia opieki dziecku lub 
innemu choremu członkowi rodziny nie ma możliwości 
dogodnego dla siebie rozłożenia czasu pracy tak, aby 
ewentualnie mógł zapewnić konieczną opiekę choremu 
i wykonać swoje obowiązki pracownicze. Takiego ograni-
czenia nie mają osoby prowadzące pozarolniczą działal-
ność. Stąd też osoby te nigdy nie miały i nie mają prawa 
do zasiłków opiekuńczych. Podsekretarz Stanu stwierdził 
w konkluzji, że obowiązujące rozwiązania należy uznać za 
uzasadnione. 

10. RPO-525921-I/06 z dnia 3 marca 2006 r. – w sprawie nie-
zgodnej z prawem praktyki wydawania przez IPN zaświadczeń roz-
strzygających o statusie pokrzywdzonego (Informacja 1—3/2006, 
str. 53). 

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej (04.04.2006 r.) 
odnosząc się do zarzutu nierespektowania przez IPN wy-
roku NSA z dnia 23.02.2005 r. oraz będących jego kon-
sekwencją wyroków wojewódzkich sądów administracyj-
nych podkreślił, że wyroki sądów administracyjnych są 
wiążące dla IPN w indywidualnej sprawie, której dotyczą. 
W związku z tym nie mogą być stosowane na zasadzie 
analogii do innego stanu faktycznego. Powołany wyrok 
NSA nie dokonał merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy, 
a jedynie uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego i przekazał sprawę temu sądowi do ponownego 
rozpatrzenia. WSA wyrokiem z dnia 9.02.2006 r. stwier-
dził nieważność zaskarżonego aktu. Od powyższego wy-
roku Prezes IPN wniósł skargę kasacyjną. Przedmiotowa 
sprawa nie została jeszcze zakończona. Na obecnym eta-
pie postępowania nie ma żadnego wykonalnego orzecze-
nia sądowego, w świetle którego Prezes IPN zostałby zobo-
wiązany do wydawania decyzji w toku realizacji wniosków 
z art. 30 ust. 2 ustawy o IPN. 
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11. RPO-349299-V/00 z dnia 6 marca 2006 r. – w sprawie braku 
regulacji prawnych dotyczących kosztów utrzymania schronów zlokali-
zowanych w budynkach mieszkalnych (Informacja 1-3/2006, str. 54).

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
(14.04.2006 r.) poinformował, że przyjęta przez Sejm RP 
ustawa o gotowości cywilnej i zarządzaniu kryzysowym zo-
stała zawetowana przez Prezydenta RP w 2001 r. Pozostałe 
projekty ustaw (o bezpieczeństwie obywateli i zarządzaniu 
kryzysowym oraz o zarządzaniu kryzysowym), nad którymi 
trwały prace w Sejmie IV kadencji, nie wyszły poza etap prac 
w komisji sejmowej. Propozycje rozwiązań legislacyjnych 
w przedmiotowej sprawie, w zakresie właściwości Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, znajdą się w przygo-
towywanym projekcie ustawy o obronie cywilnej. Założenia 
do ustawy powinny zostać przyjęte przez Radę Ministrów 
w kwietniu 2006 r. Projekt ustawy zostanie przedstawiony 
Radzie Ministrów w III kwartale 2006 r. W przypadku, gdy-
by Sejm RP nie przyjął tego projektu ustawy, MSWiA zgłosi 
propozycje nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku 
obrony RP, zawierające stosowne zmiany przepisów regu-
lujących kwestie eksploatacji i kosztów utrzymania schro-
nów w budynkach mieszkalnych. 

12. RPO-517107-IV/05 z dnia 6 marca 2006 r. – w sprawie nie-
precyzyjnych kryteriów decydujących o przeprowadzaniu sekcji zwłok 
pacjentów zmarłych w szpitalach (Informacja 1-3/2006, str. 55).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
(24.05.2006 r.) poinformował, że Ministerstwo Zdrowia przy-
chyla się do opinii Konsultantów Krajowych uznając, że kryte-
ria przeprowadzania sekcji zwłok zawarte w ustawie o zakła-
dach opieki zdrowotnej są zasadne, jednoznaczne i w żaden 
sposób nie stanowią naruszenia prawa do ochrony godności 
osoby ludzkiej, życia prywatnego i dobrego imienia. 

13. RPO-490390-IX/04 z dnia 6 marca 2006 r. – w sprawie braku 
możliwości przeprowadzenia przez inspektorów Państwowej Inspekcji 
Pracy kontroli warunków pełnienia służby funkcjonariuszy celnych 
w Izbach Celnych (Informacja 1-3/2006, str. 56).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
– Szef Służby Celnej (05.04.2006 r.) poinformował, że 
zapis dotyczący ochrony bezpieczeństwa i higieny służ-
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by funkcjonariuszy celnych winien znaleźć się w ustawie 
o Służbie Celnej. Zgodnie z proponowanym brzmieniem 
art. 4a projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Cel-
nej oraz o zmianie innych ustaw, „w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa i higieny służby stosuje się odpowiednio 
przepisy działu dziesiątego Kodeksu pracy”. Dział dzie-
siąty Kodeksu pracy zatytułowany jest „Bezpieczeństwo 
i higiena pracy”. Regulacja w formie odesłania do prze-
pisów prawa pracy zrównuje zgodnie z postulatami stro-
ny związkowej sytuację prawną funkcjonariuszy celnych 
z sytuacją prawną pracowników służby cywilnej w zakre-
sie norm BHP. Prace nad projektem ustawy znajdują się 
obecnie na etapie konsultacji wewnątrzresortowych. 

14. RPO-526451-III/06 z dnia 6 marca 2006 r. – w sprawie opi-
sanego w prasie przypadku prowadzenia w Szczecinie nielegalnego 
domu pomocy społecznej (Informacja 1-3/2006, str. 56).

p.o. Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej 
w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim 
(06.04.2006 r.) poinformowała, że w dniu 27.02.2006 r. 
podjęto próbę przeprowadzenia kontroli w domu opieki. 
Zespół inspektorów nie został wpuszczony na teren po-
sesji. W trosce o bezpieczeństwo osób przebywających 
w domu opieki, Wojewoda powiadomił w dniu 
28.02.2006 r. prokuraturę o możliwości popełnienia prze-
stępstwa na szkodę mieszkańców tej placówki. Kontrolę 
udało się w końcu przeprowadzić w dniu 14.03.2006 r. 
W obiekcie znajdowało się 15 osób w podeszłym wieku. 
Ogólne warunki bytowe w placówce określono jako dość 
dobre. Kontrolowany przedłożył pisemne zastrzeżenia do 
treści protokołu pokontrolnego. Wstępna analiza zastrze-
żeń przemawia za uznaniem ich za bezzasadne. Prokuratu-
ra wykluczyła w pierwszym etapie postępowania wyjaśnia-
jącego zagrożenie dla zdrowia i życia osób zamieszkałych 
w domu opieki. Do chwili obecnej prowadzący dom opieki 
nie złożył wniosku o wydanie zezwolenia przez Wojewodę. 

15. RPO-514696-III/05 z dnia 6 marca 2006 r. – w sprawie po-
trzeby doprecyzowania zasad opłacania składek na ubezpieczenia 
społeczne przez osoby prowadzące działalność gospodarczą (Informa-
cja 1-3/2006, str. 54). 
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Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-
ki Społecznej (06.06.2006 r.)  poinformował, że zmiany 
w zakresie obowiązku ubezpieczeń społecznych oraz praw 
w tym zakresie, przyjęte przez Sejm w dniu 1.07.2005 r., 
zaadresowane zostały do osób podejmujących i prowa-
dzących działalność gospodarczą, a nie do wszystkich 
osób prowadzących tzw. pozarolniczą działalność, gdyż to 
drugie pojęcie ma znacznie szerszy zakres podmiotowy 
i odnosi się także do form samodzielnego zarobkowania. 
W przypadku osób wykonujących „wolne zawody” naj-
istotniejszym wyznacznikiem dla celów ustalenia zakre-
su praw i obowiązków ubezpieczeniowych tych osób jest 
forma organizacyjno-prawna, w jakiej wykonywana jest 
praktyka w zakresie danego zawodu, a nie sam rodzaj za-
wodu czy przedmiot działalności. Poza regulacjami ustaw 
z dnia 1.07.2005 r. pozostają te spośród osób wymienio-
nych w art. 8 ust. 6 pkt 2, 3 i 4, które wykonują dzia-
łalność w innej formie organizacyjno-prawnej niż dzia-
łalność gospodarcza. W dniu 12.05.2006 r. Sejm zmienił 
ustawę z dnia 1.07.2005 r. o zmianie ustawy o emerytu-
rach rentach z FUS oraz ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych, co powoduje, że prowadzący działalność go-
spodarczą renciści do końca 2006 r. będą podlegali tylko 
obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, natomiast 
do ubezpieczeń społecznych będą mogli przystąpić dobro-
wolnie. Ponadto do września br. Ministerstwo opracuje 
propozycje nowych rozwiązań zmierzające prawdopodob-
nie w kierunku refundacji części bądź całości składek na 
ubezpieczenia społeczne opłacanych przez osoby niepeł-
nosprawne prowadzące działalność gospodarczą. 

16. RPO-526327-VI/06 z dnia 7 marca 2006 r. – w sprawie po-
trzeby wprowadzenia zmian w formularzu PIT-40A (Informacja 1-3/
2006, str. 57).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
(27.03.2006 r.) poinformował, że wzory formularzy po-
datkowych PIT-40A oraz PIT-2 za 2005 r. zostały opraco-
wane w porozumieniu z organami rentowymi i w niezmie-
nionej formie są stosowane od wejścia w życie przepisów 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Od
2001 r. wzór PIT-40A/11A określany jest w rozporządze-



niu Ministra Finansów, którego każdorazowe wydanie 
poprzedzają konsultacje z innymi resortami, organizacja-
mi społecznymi i organami podatkowymi. Dotychczas do 
Ministerstwa Finansów nie wpłynęły opinie o potrzebie 
zmiany konstrukcji tych formularzy. Uwagi przekazane 
przez Rzecznika zostaną przeanalizowane podczas prac 
nad opracowaniem nowego wzoru PIT-40A/11A. Celem 
ułatwienia podatnikom przeniesienia danych z formula-
rza PIT-40A/11A do zeznania podatkowego, Ministerstwo 
Finansów co roku opracowuje treść dodatkowych wy-
jaśnień, które zamieszczane są na odwrocie formularza 
podatkowego wysyłanego do podatnika. Odnosząc się do 
konstrukcji „Oświadczenia pracownika dla celów oblicze-
nia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób 
fizycznych” (PIT-2), Podsekretarz Stanu poinformował, że
Ministerstwo rozważy dodanie w oświadczeniu informacji 
dotyczącej osiągania od innych zakładów pracy dochodów 
ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego 
stosunku pracy lub wykonywania pracy nakładczej. 

17. RPO-523139-XI/06 z dnia 7 marca 2006 r. – w sprawie prze-
ciwdziałania zjawisku wykorzystywania dzieci do żebrania (Informa-
cja 1-3/2006, str. 57).

Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji 
(25.03.2006 r.) poinformował, że w 2002 r. w Komendzie 
Głównej Policji opracowano „Procedury postępowania Po-
licji wobec osób bezdomnych i żebrzących”. Procedury 
zostały przekazane do wszystkich komend wojewódzkich 
(Stołecznej) Policji. Na szczeblu KWP/KSP i KPP/KMP 
wyznaczono koordynatorów odpowiedzialnych za realiza-
cję przedsięwzięć dotyczących bezdomności i żebractwa. 
Koordynatorzy zostali zobowiązani do inicjowania i koor-
dynowania działań wynikających z realizacji przedmioto-
wych procedur, rozpoznania zjawiska bezdomności i że-
bractwa na terenie działania poszczególnych jednostek, 
opracowywania map grupowania się osób bezdomnych 
oraz miejsc, w których nasilony jest proceder żebractwa, 
opracowania banku danych o instytucjach pomocowych 
i podejmowania z nimi aktywnej współpracy oraz ustala-
nia ilości miejsc w noclegowniach. Każdego roku przeka-
zywane są do jednostek terenowych KGP zalecenia doty-
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czące podejmowania interwencji wobec osób żebrzących, 
bezdomnych, potrzebujących pomocy szczególnie w okre-
sie jesienno-zimowym. Z danych uzyskanych z komend 
wojewódzkich Policji wynika, że w 2005 r. ujawniono 
ogółem 264 osoby żebrzące, w tym 181 będących mało-
letnimi. Każdorazowo w przypadku stwierdzenia prakty-
ki żebraczej podejmowanej przez cudzoziemca wdrażano 
procedury wydaleniowe. W zakresie realizacji zadań na 
rzecz osób żebrzących, bezdomnych i innych wymagają-
cych opieki i pomocy, Policja ściśle współpracuje z in-
stytucjami państwowymi, organizacjami samorządowymi 
i pozarządowymi. 

18. RPO-523424-X/06 z dnia 7 marca 2006 r. – w sprawie ogra-
niczonego ze względu na wiek pacjentów dostępu do leczenia orto-
dontycznego, będącego świadczeniem gwarantowanym (Informacja 
1-3/2006, str. 56).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
(29.03.2006 r.) poinformował, że kwestionowany przepis 
dotyczący leczenia ortodontycznego wad zgryzu z zasto-
sowaniem aparatu do zdejmowania jedno- i dwuszczę-
kowego do ukończenia 12 roku życia, powstał w oparciu 
o opinie konsultantów krajowych w poszczególnych dzie-
dzinach stomatologicznych. Projekt rozporządzenia został 
poddany konsultacjom społecznym, jednak nie zgłoszo-
no uwag dotyczących leczenia ortodontycznego. Wśród 
priorytetów działań Ministra Zdrowia jest opracowanie 
i wdrożenie „Programu poprawy opieki stomatologicznej 
dzieci i młodzieży”. Od stycznia 2006 r. prowadzone są 
w tej sprawie rozmowy z przedstawicielami Naczelnej Rady 
Lekarskiej. Na obecnym etapie brak ostatecznych ustaleń 
dotyczących przewidywanych rozwiązań w tej kwestii. 

19. RPO-353935-VII/00 z dnia 7 marca 2006 r. – w sprawie 
udzielenia informacji na temat liczby skarg osób pozbawionych wol-
ności na skutki przeludnienia jednostek penitencjarnych (Informacja 
1-3/2006, str. 57).

Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więzien-
nej (24.04.2006 r.) przekazał wykaz zawisłych spraw 
sądowych z powództwa skazanych i tymczasowo aresz-
towanych o zapłatę odszkodowania z tytułu szkody po-



niesionej w związku z osadzeniem w przeludnionej celi 
i osadzeniem osoby niepalącej z osobami palącymi, za 
okres od 1.01.2004 r. do 10.04.2006 r. Zarówno CZSW 
jak i Okręgowe Inspektoraty Służby Więziennej nie po-
siadają wiedzy na temat skarg osadzonych przyjętych do 
rozpatrzenia przez Europejski Trybunał Praw Człowieka 
w Strasburgu, które dotyczyłyby problematyki przelud-
nienia więzień. Zgodnie z brzmieniem art. 103 § 1 K.k.w., 
korespondencja skazanych kierowana do organów powo-
łanych na podstawie ratyfikowanych przez Polskę umów
międzynarodowych dotyczących ochrony praw człowie-
ka powinna być niezwłocznie przekazywana do adresata 
i nie podlega cenzurze. 

20. RPO-515109-IX/05 z dnia 8 marca 2006 r. – w sprawie nie-
jasności przepisów dotyczących nieprzyjmowania do służby w forma-
cjach mundurowych kandydatów posiadających podwójne obywatel-
stwo (Informacja 1-3/2006, str. 58). 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
(05.04.2006 r.) podziela pogląd wskazujący na występu-
jącą w pragmatykach służbowych niespójność przepisów 
dotyczących podwójnego obywatelstwa. W związku z po-
wyższym zostaną zmienione odpowiednie przepisy ustawy 
o Policji, Straży Granicznej oraz o Biurze Ochrony Rządu, 
poprzez wskazanie, że służbę w ww. formacjach będą mo-
gły pełnić osoby posiadające wyłącznie obywatelstwo pol-
skie (na wzór rozwiązania przyjętego w ustawie o Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu). 
W przypadku ustawy o Państwowej Straży Pożarnej nie 
występuje sprzeczność pomiędzy przepisami w omawia-
nym zakresie. 

21. RPO-522502-IX/06 z dnia 8 marca 2006 r. – w sprawie kon-
troli stanu przestrzegania praw i wolności żołnierzy w wizytowanej 
jednostce wojskowej (Informacja 1-3/2006, str. 58). 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej 
(17.05.2006 r.) poinformował, że zainicjowane przez re-
sort obrony narodowej zmiany w ustawie pragmatycznej 
mają na celu przede wszystkim poprawę efektywności 
systemu kadrowego oraz stworzenie przejrzystych zasad 
pełnienia służby. Propozycje zmian zostały przekazane 
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w marcu br. do konsultacji ze środowiskiem wojskowym. 
Odnośnie zasad odpowiedzialności żołnierzy za utratę in-
dywidualnego wyposażenia i umundurowania poinformo-
wał, że naprawienie szkody następuje poprzez dobrowolną 
zapłatę odszkodowania przez żołnierza lub złożenie przez 
niego pisemnego zobowiązania do zapłaty. W przypadku, 
gdy nie dojdzie do naprawienia szkody w wymieniony 
sposób, sprawę rozpoznaje sąd pracy. Sąd ten rozstrzyga 
też wszelkie inne spory dotyczące odpowiedzialności ma-
jątkowej żołnierzy. Żołnierz może uwolnić się od odpowie-
dzialności za szkodę w mieniu mu powierzonym poprzez 
wykazanie, że szkoda powstała z przyczyn od niego nieza-
leżnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez 
jednostkę warunków umożliwiających prawidłowe zabez-
pieczenie powierzonego mienia. Sekretarz Stanu przed-
stawił również zasady ustalania czynszu przez WAM oraz 
problemy związane z dostawami cukru dla wojska. 

22. RPO-526078-II/06 z dnia 9 marca 2006 r. – w sprawie sta-
nu dróg i bezpieczeństwa na drogach w Polsce (Informacja 1-3/2006, 
str. 59). 

Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji 
(18.04.2006 r.) poinformował o działaniach prewencyjno 
– edukacyjnych Policji na rzecz promowania bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego. Policja nie dysponuje wyodręb-
nionym budżetem na prowadzenie działalności eduka-
cyjnej. Środki na działania o charakterze prewencyjnym 
pochodzą przede wszystkim ze źródeł podmiotów, z który-
mi Policja realizuje daną kampanię profilaktyczną. Policja
skierowała do resortu zdrowia wystąpienie z wnioskiem 
o nowelizację rozporządzenia Ministra Zdrowia z 1983 r. 
w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na 
zawartość alkoholu w organizmie, gdyż nie uwzględnia 
ono nowoczesnych metod badań na zawartość alkoholu 
przy użyciu elektronicznych analizatorów wydechu. Jed-
nym z zasadniczych problemów, które napotyka Policja 
i Straż Miejska są długotrwałe procedury związane z pro-
wadzeniem postępowań w sprawach o wykroczenia zare-
jestrowane przy użyciu tzw. fotoradarów. Przewidywane 
zmiany przepisów zmierzają do nałożenia odpowiedzial-
ności na właściciela lub posiadacza pojazdu. Kolejny 
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problem wymagający pilnego unormowania dotyczy bra-
ku możliwości ścigania sprawców przekroczenia prędko-
ści, gdy zostało ono zarejestrowane przez fotorejestrator, 
a kierujący poruszał się pojazdem na zagranicznych ta-
blicach rejestracyjnych. 

Minister Transportu i Budownictwa (25.04.2006 r.) 
poinformował, że kwota środków UE na lata 2004-2006 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przy-
znana w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 
Transport wynosi 1 163,4 mln euro, w tym środki prze-
znaczone na bezpieczną infrastrukturę drogową wynoszą 
971, 3 mln euro. Ministerstwo dokłada wszelkich starań, 
aby środki dostępne w ramach Programu zostały w pełni 
wykorzystane. 

23. RPO-428351-V/03 z dnia 11 marca 2006 r. – w sprawie za-
sad zwrotu różnicy w opłatach czynszowych z tytułu najmu lokali 
mieszkalnych Służby Więziennej (Informacja 1-3/2006, str. 60). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo-
ści (13.04.2006 r.) poinformował, że CZSW przygotował 
projekt nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej, obejmu-
jący także skreślenie art. 95 ust. 2 ustawy. Z uwagi na 
zbliżający się wówczas termin upływu kadencji Sejmu 
oraz plan pracy Rady Ministrów, przeprowadzenie sku-
tecznej inicjatywy legislacyjnej okazało się niemożliwe. 
Obecnie nadal trwają prace nad nowelizacją tej ustawy. 
Projekt ustawy zmieniającej ustawę o Służbie Więziennej 
zostanie przekazany w czerwcu 2006 r. do Departamen-
tu Legislacyjno-Prawnego Ministerstwa Sprawiedliwości 
celem kontynuowania prac legislacyjnych. Podsekretarz 
Stanu zapewnił, że uwagi Rzecznika dotyczące art. 95 
ust. 2 ustawy o Służbie Więziennej zostaną uwzględnione 
w projekcie nowelizacji. 

24. RPO-527361-I/06 z dnia 14 marca 2006 r. – w sprawie stanu 
śledztw prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej wokół spra-
wy Jedwabnego (Informacja 1-3/2006, str. 61).

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej (08.05.2006 r.) 
poinformował, że od 17.03.2006 r. prowadzone jest od-
rębne postępowanie w sprawie „wzięcia udziału w zabój-
stwach nieustalonej liczby obywali polskich narodowości 
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żydowskiej w Wąsoszu w dniu 5.07.1941 r.”. Jednym 
z celów śledztwa jest zgromadzenie pełnej dokumen-
tacji tej zbrodni i ustalenie kręgu sprawców także spo-
śród osób, które nie były objęte wcześniej prowadzonym 
śledztwem, a także ustalenie imiennej listy ofiar. Śledz-
two w sprawie zbrodni w Radziłowie popełnionej w dniu 
7.07.1941 r. na żydowskich mieszkańcach prowadzone 
jest od 30.03.2001 r. na podstawie materiałów dowodo-
wych wyłączonych ze śledztwa w sprawie zbrodni w Je-
dwabnem. Przedmiotem śledztwa są zabójstwa około 800 
obywateli polskich narodowości żydowskiej, z których 
część zastrzelono, część zaś spalono żywcem w stodole 
w tej miejscowości. Zebrany dotychczas materiał dowo-
dowy pozwala na stwierdzenie, że żydowscy mieszkańcy 
Radziłowa zostali spędzeni na rynek miasteczka, a na-
stępnie poprowadzeni do miejsca kaźni, na rozkaz przy-
byłych funkcjonariuszy niemieckich. Przebieg zbrodni 
zrekonstruowano w oparciu o informacje zawarte w 371 
zeznaniach świadków i wyjaśnieniach osób podejrzanych 
składanych w różnych postępowaniach karnych. Zdaniem 
prowadzącego śledztwo prokuratora Oddziałowej Komisji 
w Białymstoku materiał dowodowy może być uzupełniony 
jeszcze o ustalenia oparte na relacjach świadków odebra-
nych w drodze wykonania odezwy prawnej skierowanej 
do Izraela oraz ustalenia biegłych po przeprowadzeniu 
ewentualnej ekshumacji szczątków ofiar. Uzyskane dotąd
dowody nie pozwalają na wskazanie żyjących osób naro-
dowości polskiej, które brały udział w zabójstwie żydow-
skich mieszkańców Radziłowa i nie zostały dotychczas 
osądzone przez polskie sądy. 

25. RPO-525731-I/06 z dnia 17 marca 2006 r. – w sprawie nie-
konstytucyjności przepisów zarządzenia Nr 8 Marszałka Sejmu z dnia 
26.05.1995 r. w sprawie wstępu publiczności na galerię w sali posiedzeń 
oraz wstępu dziennikarzy do sali posiedzeń i kuluarów podczas obrad 
Sejmu, w zakresie w jakim uniemożliwiają publiczności fotografowanie 
lub filmowanie obrad oraz wprowadzają zakaz reagowania przez pu-
bliczność na przebieg obrad Sejmu (Informacja 1-3/2006, str. 61).

Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu (01.06.2006 r.) 
przekazał opinię prawną w sprawie wystąpienia Rzeczni-
ka, w której uznano zarzuty o niezgodności z Konstytucją 
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przepisów § 10 i 12 Zarządzenia Nr 8 Marszałka Sejmu 
z dnia 26 maja 1995 r. za nieuzasadnione. Jednocze-
śnie poinformował, iż nie podziela stanowiska zawartego 
w opinii prawnej dotyczącego w szczególności rejestrowa-
nia przez publiczność obrad Sejmu. W tym zakresie Za-
stępca Kancelarii Sejmu rozpoczął procedurę zmierzającą 
do zmiany odpowiednich przepisów. 

26. RPO-527791-XI/06 z dnia 18 marca 2006 r. – w sprawie 
naruszenia praw dziecka w niektórych placówkach opiekuńczo-wy-
chowawczych w Łodzi (Informacja 1-3/2006, str. 62).

I Wicewojewoda Łódzki (06.04.2006 r.) poinformował, 
że przedstawione w mediach sytuacje są znane organowi 
nadzoru pedagogicznego. W wyniku przeprowadzonych 
czynności kontrolnych stwierdzano niejednokrotnie, iż 
realizacja etapowych planów dochodzenia do standardów 
usług opiekuńczo-wychowawczych przebiega niezgodnie 
z założonymi terminami. Jako główny powód opóźnień 
Miasto Łódź wskazywało brak środków finansowych, jed-
nak zdaniem Wojewody Miasto nie wykorzystało wszyst-
kich możliwości w zakresie poszukiwania źródeł finanso-
wania. Szansą na rozwiązanie sytuacji w domu dziecka dla 
małych dzieci jest planowane oddanie w bieżącym roku 
kolejnej filii placówki dla 30 wychowanków. Władze Łodzi
wielokrotnie prowadziły akcje propagujące rodzicielstwo 
zastępcze, które jednak nie wywołały takiego zaintereso-
wania wśród mieszkańców, aby mogły skutkować opusz-
czeniem placówek przez dzieci z uregulowaną sytuacją 
prawną. Trudna sytuacja w pogotowiu opiekuńczym wyni-
ka z kłopotów wychowawczych, jakie sprawiają umieszczo-
ne tam dzieci. Sytuacja w placówce nie ulega zauważalnej 
poprawie, mimo wydawanych dyrektorowi pogotowia za-
leceń pokontrolnych. W trosce o bezpieczeństwo wycho-
wanków umieszczonych w pogotowiu pracownicy nadzoru 
zostali zobowiązani do przeprowadzania doraźnych kon-
troli, zaś Wojewoda zwrócił uwagę Prezydentowi Miasta na 
konieczność podjęcia decyzji, których efektem byłaby inna 
organizacja pracy kadry pedagogicznej. Wojewoda będzie 
wspierał inicjatywy w zakresie utworzenia placówki inter-
wencyjnej dla młodzieży wobec której winny być podejmo-
wane działania o charakterze resocjalizacyjnym. 
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Prezydent Miasta Łodzi (11.04.2006 r.) poinformował, 
że działania w zakresie standaryzacji placówek opiekuń-
czo-wychowawczych miasto realizuje bez jakiegokolwiek 
wsparcia finansowego przez rząd, mimo wystąpień kiero-
wanych do Ministra Finansów. Zarówno środki własne, 
jak i te pozyskane z budżetu wojewódzkiego nie wystar-
czają, aby do końca 2006 r. osiągnąć wymagany standard 
usług w tych placówkach. Utrudnienia spowodowane są 
również konsekwencjami wejścia w życie rozporządzeń 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, ponieważ w po-
gotowiu opiekuńczym przebywają nie tylko dzieci, które 
znalazły się w nim z powodu trudnej sytuacji rodzinnej, 
ale także nieletni, wobec których toczy się lub zostało już 
zakończone postępowanie w związku z demoralizacją lub 
niedostosowaniem społecznym. Prezydent Miasta Łodzi 
skierował pismo do Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z prośbą o jak najszybsze podjęcie działań w zakresie pra-
wa regulującego system opieki nad dzieckiem.

27. RPO-527623-II/06 z dnia 18 marca 2006 r. – w sprawie nie-
zastosowania tymczasowego aresztowania wobec osoby podejrzanej 
o rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem małoletnich
poniżej lat 15 (Informacja 1-3/2006, str. 62).

Zastępca Prokuratora Generalnego – Prokurator Kra-
jowy (06.04.2006 r.) poinformował, iż brak jest przesłanek 
do kwestionowania prawidłowości działań Prokuratora 
Okręgowego w Łomży podjętych w sprawie będącej przed-
miotem wystąpienia Rzecznika. Prokurator wyczerpał bo-
wiem wszystkie środki prawne zmierzające do zastosowania 
wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania. Proku-
rator Krajowy przekazał ponadto szczegółowe informacje 
o działaniach prokuratury podjętych w wyniku między-
narodowej akcji organów ścigania skierowanej przeciwko 
osobom rozpowszechniającym pornografię dziecięcą. Dzia-
łania w ramach akcji „Azahar” zostały przeprowadzone we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej w dniach 21-22 lute-
go 2006 r. Polskim służbom udało się dotrzeć do właścicieli 
komputerów, którzy gromadzili pliki z pornografią dziecię-
cą. W Polsce w wyniku akcji zatrzymano 12 osób, zabezpie-
czono 1200 sztuk płyt CD-R i DVD, oraz 66 komputerów 
i 1 laptopa, w których ujawniono treści pornograficzne.
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28. RPO-525832-VI/06 z dnia 22 marca 2006 r. – w sprawie sy-
tuacji podatkowej obywateli polskich podejmujących pracę za granicą 
(Informacja 1-3/2006, str. 63).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
(24.04.2006 r.) poinformował, że metody zapobieżenia 
podwójnemu opodatkowaniu przewidziane w umowach 
o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest 
Polska, tj. metoda proporcjonalnego odliczenia lub metoda 
wyłączenia z progresją, odpowiadają międzynarodowym 
standardom i nie naruszają postanowień Konstytucji RP. 
W nowej umowie polsko-brytyjskiej, która zostanie podpi-
sana prawdopodobnie w 2006 r., planowane jest przyję-
cie metody wyłączenia z progresją, tzn. dochód uzyskany 
w Zjednoczonym Królestwie będzie zwolniony w Polsce od 
podatku, natomiast będzie wzięty pod uwagę jedynie przy 
obliczaniu stawki podatkowej według której podatnik bę-
dzie zobowiązany rozliczyć podatek od dochodów uzyska-
nych w Polsce. Trwają prace nad zmianami do ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycznych, które pozwolą
Polakom pracującym czasowo za granicą zrekompensować 
wyższe koszty utrzymania. Ministerstwo badało możliwość 
wydania rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru po-
datku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r. od wyna-
grodzeń za pracę najemną wykonywaną za granicą, jednak 
stwierdzono, że brak przesłanek takich jak interes publicz-
ny, ważny interes podatnika, od których ustawa – Ordyna-
cja podatkowa uzależnia prawo do wydania takiego aktu. 
Od listopada 2005 r. jest dostępna na stronie internetowej 
Ministerstwa Finansów broszura „Opodatkowanie docho-
dów z pracy najemnej wykonywanej za granicą 2005”, a od 
lutego 2006 r. można ją otrzymać bezpłatnie w urzędach 
skarbowych. Ponadto Minister Finansów wydaje pisemne 
interpretacje w indywidualnych sprawach w zakresie posta-
nowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

29. RPO-498330-X/05 z dnia 22 marca 2006 r. – w sprawie bra-
ku możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez wła-
ścicieli gospodarstw rolnych za szkody spowodowane przez niektóre 
gatunki zwierząt (Informacja 1-3/2006, str. 63). 

Minister Środowiska (12.05.2006 r.) poinformował, 
że nie podziela poglądu o potrzebie zmiany art. 46 ust. 
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1 ustawy – Prawo łowieckie poprzez wprowadzenie obo-
wiązku wynagradzania przez dzierżawcę lub zarządcę ob-
wodu łowieckiego szkód wyrządzonych przez lisy i kuny. 
Szkody wyrządzane przez te zwierzęta mają charakter 
marginalny. Dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich 
mają niewielkie możliwości przeciwdziałania tym szko-
dom. Występują one w gospodarstwach zajmujących się 
hodowlą drobiu, poza obszarami obwodów łowieckich. Po-
nadto nie jest uzasadnione wydanie aktu wykonawczego 
na podstawie art. 126 ust. 12 ustawy o ochronie przyrody 
i objęcie nim gatunków takich jak żbik, gronostaj i łasica, 
ze względu na skalę problemu oraz możliwości finansowe
Skarbu Państwa. 

30. RPO-483528-II/04 z dnia 22 marca 2006 r. – w sprawie na-
ruszenia prawa do obrony i rzetelnego procedowania w postępowaniu 
wykonawczym w sprawach, w których sąd orzekł wobec sprawców 
czynów zabronionych środek zabezpieczający w postaci umieszczenia 
w szpitalu psychiatrycznym (Informacja 1-3/2006, str. 64).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
(14.04.2006 r.) poinformował, że poruszony problem jest 
przedmiotem stałych badań prowadzonych przez Depar-
tament Wykonania Orzeczeń i Probacji w trybie rozpo-
rządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26.08.2003 r. 
w sprawie sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzo-
ru penitencjarnego. Prezesi Sądów Okręgowych przeka-
zują sprawozdania z wizytacji zakładów psychiatrycznych 
i lecznictwa odwykowego dyrektorom kontrolowanych 
jednostek, Ministrowi Sprawiedliwości oraz Ministrowi 
Zdrowia. W razie stwierdzenia w toku wizytacji istotnych 
uchybień w działalności organu orzekającego lub wykonu-
jącego orzeczenie, sędzia penitencjarny podejmuje czyn-
ności zmierzające do usunięcia tych uchybień. Ponadto 
prawidłowość postępowań w przedmiocie środków zabez-
pieczających kontrolowana jest, na mocy rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu sprawowania 
nadzoru nad działalnością sądów, przez sędziów peni-
tencjarnych w drodze lustracji i wizytacji sądów wyko-
nujących orzeczenia o środkach zabezpieczających. Spra-
wozdania z tych czynności nadsyłane są do Ministerstwa 
Sprawiedliwości. Wizytacje ujawniły 3 przypadki niepra-
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widłowości w orzekaniu podczas wykonywania środków 
zabezpieczających. Prezesi Sądów Okręgowych w każdym 
z przypadków wydali zalecenia nadzorcze. Rażące naru-
szenia przepisów w toku postępowania wykonawczego 
w sprawie Sądu Rejonowego w Lublińcu zostaną zbadane 
przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach pod kątem 
ustalenia osób odpowiedzialnych za stwierdzone naru-
szenia prawa. 

31. RPO-521985-VI/06 z dnia 22 marca 2006 r. – w sprawie ta-
chografów (urządzeń rejestrujących czas pracy kierowcy) (Informacja 
1-3/2006, str. 65).

Prezes Głównego Urzędu Miar (29.03.2006 r.) poin-
formował, że w wyniku ubiegłorocznej zmiany przepisów 
tachografy samochodowe znajdujące się w użytkowaniu 
podlegają obecnie okresowemu sprawdzeniu. Okres waż-
ności sprawdzenia jest równy 24 miesiące i liczony jest 
od daty naniesionej na tabliczkę pomiarową umieszczoną 
wewnątrz tachografu lub w jego pobliżu po wykonaniu 
sprawdzenia. Przed wejściem w życie znowelizowanych 
przepisów tachografy podlegały legalizacji ponownej, 
której okres ważności liczony był w analogiczny sposób, 
zatem pojazdy z zalegalizowanym tachografem do końca 
okresu ważności legalizacji mogą być nadal użytkowane. 
Wykaz dopuszczonych do użytkowania typów tachogra-
fów jest dostępny na stronach internetowych Urzędu. 

32. RPO-528594-X/06 z dnia 27 marca 2006 r. – w sprawie wa-
runków zatrudnienia w Stoczni Gdańskiej grupy robotników z Korei 
Północnej (Informacja 1-3/2006, str. 66).

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Pomorskie-
go Urzędu Wojewódzkiego (06.04.2006 r.) poinformo-
wał, że Wojewoda Pomorski na wniosek firmy koreańskiej
wydał przyrzeczenie na zatrudnienie, a po uzyskaniu 
przez cudzoziemców prawa pobytu na terytorium RP, ze-
zwolenia na pracę. 

Główny Inspektor Pracy (13.04.2006 r.) poinformowa-
ła, że w dniu 24.03.2006 r. niezwłocznie po zapoznaniu 
się z treścią artykułu prasowego, rozpoczęte zostały przez 
Państwową Inspekcję Pracy czynności kontrolne na tere-
nie Stoczni Gdańskiej. Stwierdzono, że niektóre ze stano-
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wisk pracy, mimo iż znajdowały się na wysokości powyżej 
2 metrów, nie posiadały zabezpieczeń przed upadkiem. 
Pracownicy nie używali hełmów ochronnych. Ich ubra-
nia robocze nie odpowiadały wymaganym standardom. 
Inspektor pracy wydał ustne nakazy wstrzymania prac 
prowadzonych przez Koreańczyków do czasu zapewnie-
nia odpowiednich zabezpieczeń. W dniu 28.03.2006 r. 
inspektorzy pracy ustalili, że stanowiska pracy pracow-
ników koreańskich zostały zabezpieczone, a spawacze 
ubrani byli w nowe, trudnozapalne kombinezony i buty 
przemysłowe, posiadali również hełmy ochronne. Obec-
nie prowadzone są czynności kontrolne mające na celu 
ustalenie warunków pracy oferowanych pracownikom 
z Korei, w celu wyeliminowania ewentualnych praktyk 
dyskryminacyjnych. 

Zastępca Głównego Inspektora Pracy (21.06.2006 r.) poinfor-
mowała, że w dniu kontroli wszyscy pracownicy koreańscy posiadali 
ważne zezwolenia na pracę. Za wykonaną pracę nie otrzymywali niż-
szego wynagrodzenia niż określone ustawowo minimalne wynagro-
dzenie za pracę. Nie stwierdzono zatem praktyk dyskryminacyjnych 
w tym zakresie. 

33. RPO-528692-VI/06 z dnia 29 marca 2006 r. – w sprawie 
niezgodności z upoważnieniem ustawowym przepisu § 16 ust. 4 roz-
porządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym 
podatnikom (Informacja 1-3/2006, str. 67).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
(25.04.2006 r.) poinformował, że obowiązek dokumento-
wania udzielonych rabatów fakturami VAT, z wyjątkiem 
faktur wystawianych dla osoby fizycznej, wynika z usta-
wy o podatku od towarów i usług. Przepisy rozporządze-
nia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. są w tym za-
kresie przepisami o charakterze jedynie proceduralnym. 
Przepis § 16 ust. 4 rozporządzenia ma charakter uzupeł-
niający i informacyjny dla podatnika i nie wnosi żadnych 
nowych jakościowo treści normatywnych w stosunku 
do rozwiązań ustawowych. Regulacja ta ma na celu wy-
łącznie przypomnienie podatnikowi o konsekwencjach 
związanych z niestosowaniem przez niego w omawianym 
zakresie przepisów ustawowych. Mechanizm związany 
z terminem do dokonania odliczeń podatku VAT naliczo-
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nego przy korektach jest zgodny z regulacjami zawartymi 
w przepisach VI dyrektywy Rady UE z dnia 17.05.1977 r. 
w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkow-
skich dotyczących podatków obrotowych. Obecnie trwa-
ją prace nad zmianami w systemie podatkowym, w tym 
nad zmianami do ustawy o podatku od towarów i usług. 
W trakcie prac nad projektem przeanalizowane zostaną 
również kwestie związane z dokonaniem nie budzących 
wątpliwości zapisów dotyczących problemu poruszonego 
w wystąpieniu Rzecznika. 

34. RPO-496786-II/05 z dnia 29 marca 2006 r. – w sprawie kontro-
li operacyjnej rozmów telefonicznych (Informacja 1-3/2006, str. 67).

Zastępca Prokuratora Generalnego – Prokurator 
Krajowy (06.04.2006 r.) poinformował, że rejestrowana 
w Ministerstwie Sprawiedliwości liczba wniosków do Pro-
kuratora Generalnego w 2006 r. o wyrażenie zgody na 
wystąpienie do sądu o zarządzenie kontroli operacyjnej 
jest mniejsza od liczby wniosków zarejestrowanych w ta-
kim samym okresie w roku ubiegłym. Poza pojedynczy-
mi przypadkami nie budziła w ubiegłym roku istotnych 
zastrzeżeń zasadność i legalność wnioskowanej przez 
Policję kontroli rozmów telefonicznych. W skali kra-
ju odmowa zgody prokuratora na wystąpienie do sądu 
o zarządzenie techniki operacyjnej dotyczyła 1,2% ogólnej 
liczby wniosków, zaś sądy odmówiły zarządzenia kontro-
li operacyjnej w odniesieniu do 0,95% wszystkich takich 
wniosków. Aktualnie w Ministerstwie Sprawiedliwości nie 
są prowadzone prace legislacyjne na rzecz pozbawienia 
lub ograniczenia uprawnień do stosowania podsłuchów 
telefonicznych przez Straż Graniczną oraz służby podle-
głe Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej. 

35. RPO-519048-IV/05 z dnia 31 marca 2006 r. – w sprawie 
potrzeby zwolnienia od kosztów sądowych rzeczników konsumentów 
występujących w sprawach indywidualnych konsumentów (Informa-
cja 1-3/2006, str. 69).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedli-
wości (27.04.2006 r.) poinformował o trwających w Sej-
mie pracach nad poselskimi projektami ustaw o zmianie 
ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (dru-
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ki nr 442 i 447). W sprawozdaniu Podkomisji Nadzwy-
czajnej do rozpatrzenia tych projektów proponuje się, aby 
w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 
(art. 96 ust. 1 pkt 11) przyznać rzecznikom praw kon-
sumentów zwolnienia z obowiązku ponoszenia kosztów 
sądowych w sprawach dotyczących indywidualnych inte-
resów konsumenta. 

36. RPO-428299-XI/03 z dnia 31 marca 2006 r. – w sprawie 
braku skutecznych środków przeciwdziałania wagarom (Informacja 
1-3/2006, str. 68).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Naro-
dowej (17.05.2006 r.) poinformował, że od kilku lat wdraża-
ne są systemowe rozwiązania mające na celu zapobieganie 
i przeciwdziałanie wszystkim rodzajom problemowych za-
chowań dzieci i młodzieży, w tym także zjawisku nieuza-
sadnionych nieobecności uczniów. Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.01.2002 r. zmie-
niające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów pu-
blicznego przedszkola oraz publicznych szkół wprowadza 
powszechny obowiązek tworzenia programów wychowaw-
czych i profilaktycznych w szkołach. W 2002 r. opracowano
i upowszechniono „Standardy jakości programów profilak-
tycznych realizowanych w szkołach i placówkach oświato-
wych”. Podstawowy standard jakości programu profilaktycz-
nego stanowi, zgodnie z uwagami Rzecznika, zasada udziału 
w realizacji programu całego środowiska szkolnego – uczniów, 
rodziców i nauczycieli. Z inicjatywy resortu edukacji utwo-
rzono bank rekomendowanych programów profilaktycz-
nych, uzupełniających działania podejmowane w ramach 
programu wychowawczego szkoły oraz szkolnego programu 
profilaktyki. Rozwijane są także działania profilaktyczno-
-wychowawcze w środowisku pozaszkolnym. Podejmowane 
są one w szczególności w ramach Programu Zapobiegania 
Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzie-
ci i Młodzieży, przyjętego przez Radę Ministrów w 2004 r.    

37. RPO-528550-III/06 z dnia 31 marca 2006 r. – w sprawie pro-
blemu zróżnicowanych uprawnień do zasiłków macierzyńskich oraz 
innych problemów wymagających zmian w ramach kształtowania po-
lityki prorodzinnej (Informacja 1-3/2006, str. 69).
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Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Poli-
tyki Społecznej (17.05.2006 r.) poinformował, że nie 
widzi uzasadnienia dla podejmowania działań w celu 
zmiany przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników 
w kierunku ujednolicenia wysokości zasiłku macierzyń-
skiego w systemie ubezpieczenia społecznego rolników 
i powszechnym w związku z propozycjami wydłużenia 
wymiaru urlopów macierzyńskich. Ubezpieczenie wypad-
kowe, chorobowe i macierzyńskie rolników jest ubezpie-
czeniem samofinansującym, dlatego też zwiększenie wy-
sokości zasiłku macierzyńskiego wiązałoby się z koniecz-
nością podniesienia wysokości składki na to ubezpiecze-
nie. Należałoby więc najpierw przeprowadzić konsultacje 
z organizacjami społeczno-zawodowymi i związkami za-
wodowymi rolników. Ponadto Podsekretarz Stanu nie wi-
dzi możliwości podjęcia inicjatywy legislacyjnej zmierzają-
cej do zrównania w prawach do urlopów wychowawczych 
i ponoszenia przez budżet państwa kosztów ubezpiecze-
nia w tym okresie oraz prawa do zasiłków opiekuńczych 
nad chorym dzieckiem. Prawo do urlopów oraz innych 
zwolnień od świadczenia pracy wynika z istoty nawiąza-
nia stosunku pracy między pracownikiem i pracodawcą. 
Osoba prowadząca działalność gospodarczą na własny 
rachunek i ryzyko samodzielnie dysponuje swoim czasem 
pracy i czasem wolnym, ponadto może zatrudnić pracow-
ników i powierzyć im wykonywanie pracy niezbędnej do 
prowadzenia tej działalności. 

38. RPO-499797-XI/05 z dnia 31 marca 2006 r. – w sprawie 
braku uprawnienia rodzica zastępczego rezygnującego z zatrudnienia 
– z uwagi na konieczność opieki nad przyjętym do rodziny niepełno-
prawnym dzieckiem – do ubiegania się o świadczenia pielęgnacyjne 
(Informacja 1-3/2006, str. 68).

Departament do Spraw Kobiet, Rodziny i Prze-
ciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwie Pracy 
i Polityki Społecznej (30.06.2006 r.) poinformował, że 
w ramach prac legislacyjnych prowadzonych przez Mini-
sterstwo Pracy i Polityki Społecznej nie jest przewidziana 
zmiana w zakresie postulowanym przez Rzecznika Praw 
Obywatelskich. 
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VIII. OŚWIADCZENIA I APELE RZECZNIKA
PRAW OBYWATELSKICH

Oświadczenie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie lustracji  
(5 czerwca 2006 r.)

1. Lustracja a prawda

Prawda i jawność są nadrzędnymi wartościami życia publicznego. 
Obecnie lustracja obejmuje w Polsce wyłącznie wąski krąg osób ubie-
gających się o stanowiska państwowe lub związane z zaufaniem pu-
blicznym. Jak wiadomo ustawodawca przewiduje sankcje nie za samą 
współpracę ze służbami specjalnymi PRL, lecz za składanie fałszywych 
oświadczeń lustracyjnych. Filozofia lustracji to karanie za kłamstwo;
ustawodawca odsyła nas tym samym do głębszego, aksjologicznego 
założenia, jakim jest potrzeba prawdy w życiu publicznym. 

Ujawnianie prawdziwych informacji o osobach, które z różnych 
przyczyn zdecydowały się na współpracę z komunistycznymi służbami 
specjalnymi służy przywracaniu prawdzie należnego jej miejsca w ży-
ciu publicznym. Nie ma żadnych powodów, by przyjmować, że prawda 
o przeszłości jest jedynie źródłem wstydu, rozgoryczenia i zniechę-
cenia. Fałszywe jest założenie, że lustracja ujawnić może wyłącznie 
ludzkie zło i podłość. Już dziś wiadomo, że właśnie dzięki ujawnianiu 
zawartości teczek możemy zyskiwać nowe powody do dumy z powodu 
skali heroizmu i rozmiarów oporu, skierowanego przeciwko państwu 
totalitarnemu. Dotyczy to w pierwszym rzędzie Kościoła Katolickiego 
w Polsce.

2. Lustracja a sprawiedliwość, odpowiedzialność i prawa obywa-
telskie

Lustracja jest aktem dziejowej sprawiedliwości, a nie zemsty. Spra-
wiedliwość ta jest wyrazem należnej pamięci i solidarności z ofiarami
komunistycznego systemu, ale także odpowiedzialności wobec przy-
szłych pokoleń: bez prawdy, bez odpowiedzialności za przeszłość, nie 
można wymagać odpowiedzialności, która skierowana jest ku przy-
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szłości, nie można budować przejrzystego życia publicznego, a w kon-
sekwencji – demokracji. 

Sprawiedliwość wymaga oddania każdemu co mu się słusznie na-
leży, a więc pamiętania także i o tym, że tzw. tajni współpracownicy 
często sami byli ofiarami. Częstokroć ich prześladowcy nie ponieśli
zasłużonej kary, nie zostali napiętnowani; ujawnienie ich nazwisk 
i rzetelne opisanie ich działań musi być elementem procesu lustracyj-
nego. Natomiast motywy podejmowania współpracy z komunistycz-
nymi służbami specjalnymi muszą być analizowane indywidualnie 
gdyż poszczególne przypadki są ze sobą nieporównywalne; od czysto 
formalnej zgody na współpracę do aktywnego uczestniczenia w zbrod-
niczym systemie. Pamiętać także warto, że w niektórych przypadkach 
osoby podejmujące taką współpracę odkupiły swoją winę późniejszy-
mi działaniami – ich winą jest jedynie to, że obecnie nie starczyło im 
siły i determinacji do zmierzenia się z przeszłością.

Jest obowiązkiem Rzecznika Praw Obywatelskich sprzeciwianie się 
selektywnej instrumentalizacji praw obywatelskich. Z chronionych 
konstytucyjnie wolności mają prawo korzystać zarówno media (art. 
14), jak i osoby prywatne, gdyż Ustawa Zasadnicza każdemu zapew-
nia wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpo-
wszechniania informacji. Przy korzystaniu z tych praw niezbędny jest 
jednak umiar i odpowiedzialność, zwłaszcza zaś powstrzymywanie się 
przed ferowaniem pośpiesznych wyroków w miejsce niezawisłych są-
dów.

Należy także przypomnieć, że troska o poszanowanie praw osób, co 
do których zachodzi uzasadnione podejrzenie współpracy z totalitar-
nym systemem zniewolenia nie może naruszać swobody wypowiedzi 
ani prawa obywateli do informacji. Polskie prawo umożliwia ponad-
to osobom dotkniętym kłamliwymi czy oszczerczymi informacjami na 
ich temat dochodzenie stwierdzenia naruszenia ich dóbr osobistych. 
Powinny one mieć także prawo dochodzenia swych praw na drodze 
procesu lustracyjnego, gdyż sam fakt pomówienia czyni je osobami 
publicznymi.

3. Lustracja a Kościół Katolicki

Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywate-
li, zaś obowiązkiem obywateli jest troska o to dobro. Bezpieczeństwo 
państwa może być zagrożone przez byłych współpracowników służby 
bezpieczeństwa i agentów pełniących funkcje publiczne. W tym sen-
sie lustracja jest także kwestią racji stanu. Brak lustracji zagraża in-
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stytucjom demokratycznego państwa oraz instytucjom społeczeństwa 
obywatelskiego, takim jak media, szkoły – zwłaszcza wyższe, kościoły 
i stowarzyszenia; które dla właściwego funkcjonowania potrzebują za-
ufania społecznego.

Rzecznik Praw Obywatelskich ze szczególnym zrozumieniem odnosi 
się do bólu, jaki towarzyszy ujawnianiu informacji o różnych formach 
współpracy niektórych duchownych Kościoła Katolickiego z komuni-
styczną służbą bezpieczeństwa. 

Zachowując – zgodnie z literą i duchem art. 25 Konstytucji – wy-
maganą bezstronność w sprawach religijnych oraz szanując autono-
mię Kościoła, Rzecznik nie może ignorować oczywistego faktu, że du-
chowni nie tworzą odrębnej kategorii obywateli, jak tylko związaną 
na szczególną odpowiedzialność wynikającą z ich powołania. Jestem 
zarazem przekonany, że ujawnianie informacji o współpracy duchow-
nych ze służbą bezpieczeństwa nie tylko nie przyniesie szkody Kościo-
łowi, lecz przyczyni się do wzrostu zaufania wiernych wobec swych 
duszpasterzy. Głęboko wierzę, że Kościół Polski nie po raz pierwszy 
sprosta swojej wielkiej odpowiedzialności strażnika prawdy i godności 
człowieka, która jest warunkiem budowania zaufania w życiu społecz-
nym i podstawą  dobra wspólnego.

Oświadczenie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie
wolności zgromadzeń w związku z Paradą Równości

i Paradą na rzecz Rodzin
(9 czerwca 2006 r.)

Wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia 
w nich, a także wolność wyrażania swoich poglądów należą do pod-
stawowych wolności obywatelskich, chronionych przez Konstytucję 
RP w art. 57 i 54, a także przez art. 10 i 11 Europejskiej Konwencji 
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Żadna z tych 
wolności nie ma charakteru absolutnego, bowiem ze swej istoty żadne 
z praw i wolności nie może w razie konfliktu eliminować innych praw,
korzystających z tego samego stopnia ochrony.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 Konstytucji ograniczenia w zakresie ko-
rzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane 
tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym 
państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla 
ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności 
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i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolno-
ści i praw.

Również przepisy Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Czło-
wieka i Podstawowych Wolności stanowią, iż prawa te mogą podlegać 
ograniczeniom określonym w ustawie i koniecznym w społeczeństwie 
demokratycznym z uwagi na interesy bezpieczeństwa państwowe-
go lub publicznego, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwu, 
ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych 
osób.

Władza publiczna nie może w demokratycznym państwie prawnym 
ograniczać swobód obywatelskich w sposób arbitralny. Powołanie się 
na przewidziane prawem przesłanki ustanawiania ograniczeń w za-
kresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw wymaga prze-
konującego uzasadnienia i podlega kontroli sądowej.

Gromadzenie się w celu wyrażania własnych poglądów jest jedną 
z podstaw funkcjonowania demokracji i ważną formą aktywności oby-
watelskiej, której pobudzanie i podtrzymywanie jest ważnym celem 
wspólnoty politycznej.

Wyrażanie poglądów, w tym także równoczesne głoszenie przeko-
nań przeciwstawnych przez obywateli lub ich grupy – co ma miejsce 
w przypadku manifestacji i kontrmanifestacji – jest formą dialogu spo-
łecznego, właściwą dla dojrzałych demokracji i ze swej natury wymaga 
odpowiedzialnych postaw obywatelskich, poszanowania dla poglądów 
odmiennych.

Należy zwrócić uwagę, że zarówno uczestnicy tzw. parady równości, 
jak i uczestnicy marszu w obronie rodziny korzystają z tego samego 
prawa do gromadzenia się i wyrażania poglądów jako obywatele Rze-
czypospolitej. Z punktu widzenia ochrony praw człowieka i obywate-
la, na straży których stoi Rzecznik, uczestnicy zgromadzeń należą do 
wspólnej i jednoczącej kategorii obywateli.

Każda ze stron debaty publicznej, dająca wyraz swym poglądom 
w planowanych zgromadzeniach, powołuje się przy tym na ważne, 
konstytucyjnie chronione prawa – do nie bycia dyskryminowanym 
(art. 14) oraz do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny (art. 12). 
Rzecznik Praw Obywatelskich głęboko wierzy, że uczestnicy zgroma-
dzeń – każdy na swój sposób – dadzą wyraz troski o prawa człowieka 
i obywatela, w czym przejawia się ich troska o dobro wspólne.
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Oświadczenie Rzecznika Praw Obywatelskich
w sprawie Rezolucji Parlamentu Europejskiego

(22 czerwca 2006 r.)

Rzecznik Praw Obywatelskich z należną uwagą odnosi się do uchwa-
lonej przez Parlament Europejski rezolucji „W sprawie nasilenia prze-
mocy powodowanej rasizmem i homofobią w Europie”. Rezolucja ta 
przypomina szereg istotnych regulacji prawa międzynarodowego oraz 
wspólnotowego, zakazujących dyskryminacji bez względu na kryte-
rium różnicowania. To jej niezaprzeczalna zaleta. 

Rzecznik Praw Obywatelskich, stojąc zgodnie z art. 208 Konstytu-
cji RP na straży niepodzielnego depozytu praw i wolności człowieka 
i obywatela, podziela w tym zakresie stanowisko Parlamentu Europej-
skiego i pragnie podkreślić, iż poszanowanie tych praw możliwe jest 
wyłącznie w oparciu o zasadę równości wszystkich ludzi ze względu 
na wspólną im wszystkim godność.

Parlament Europejski napiętnował szereg incydentów o charak-
terze rasistowskim do których ostatnio doszło w Europie: zabójstwa 
i pobicia na tle rasowym w Belgii, Francji i Niemczech. W niektórych 
państwach europejskich dochodzi również do aktów antysemityzmu, 
takich jak profanacje cmentarzy czy ataki na synagogi. Wydarzenia 
te wskazują, że ideał tolerancji i multikulturowości jest w wielu kra-
jach Unii poważnie zagrożony. W Polsce doszło do godnej ubolewania 
napaści na Rabina Polski, Michaela Schudricha. Trzeba jednak pod-
kreślić, że incydent ten nie pozostaje w żadnej proporcji do wydarzeń 
w starych krajach członkowskich Unii oraz – co najważniejsze – że spo-
tkał się z natychmiastową reakcją najwyższych władz państwowych. 

Rasizm – zwłaszcza antysemityzm – odcisnął się szczególnym pięt-
nem na historii Europy i Polski, na której okupowanym terytorium 
Niemcy dokonali zbrodni holokaustu. Stąd też powinniśmy być szcze-
gólnie czuli na jego najmniejsze nawet przejawy.  Z tego punktu wi-
dzenia potępienie w jednym akcie rasizmu, ksenofobii i homofobii, 
które zdaje się stawiać między nimi znak równości, nie czyni zadość 
obowiązkowi pamięci o ofiarach antysemityzmu, jaki nakłada na nas
historia.

W szczególności tezy odnoszące się do Polski nie mają oparcia 
w faktach i realiach. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich odnoto-
wało w ostatnich trzech latach 40 przypadków kwalifikujących się
jako przejawy nierówności czy dyskryminacji – 14 spraw w roku 2004, 
12 w 2005 i 14 w roku bieżącym. Gdy chodzi o przestrzeganie zasa-
dy równego traktowania, przeciwdziałanie rasizmowi, dyskryminacji 
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i ksenofobii, to w roku 2004 odnotowano 1 skargę, w roku 2005 – 4, 
zaś w roku bieżącym 2 skargi. Biorąc pod uwagę fakt, iż do Biura 
kierowanych jest rocznie około 50–60 tys. spraw nie można uznać, by 
„klimat nietolerancji” w Polsce się istotnie „nasilał” – jak to sugeru-
ją autorzy „Rezolucji”. Rzecznik wyraża również zdziwienie, iż żaden 
z pochodzących z naszego kraju Europarlamentarzystów nie zechciał 
zasięgnąć informacji na ten temat w Biurze Rzecznika oraz ma na-
dzieję, że ich poparcie dla rezolucji nie było motywowane względami 
politycznymi.

W kontekście „Rezolucji” Parlamentu Europejskiego należy również 
zwrócić uwagę na wydarzenia związane ze zorganizowaną 10 czerwca 
2006 r. w Warszawie Paradą Równości. Parada monitorowana była 
przez dwóch wysłanników RPO. Mimo jej spokojnego przebiegu doszło 
w niej jednak do gorszących wydarzeń, zarówno ze strony jej prze-
ciwników, jak i niektórych uczestników parady. Przeciwnicy parady, 
którzy odwoływali się do agresji słownej i rzucali w manifestantów jaj-
kami, zostali wylegitymowani przez policję. Niestety również niektórzy 
uczestnicy manifestacji zachowywali się w sposób gorszący, wygła-
szając lub eksponując niesmaczne i gorszące hasła oraz treści. Jak-
kolwiek można mieć nadzieję, że były to wypadki odosobnione, które 
przy należytej postawie służb porządkowych nie będą miały miejsca 
w przyszłości, to jednak trzeba zwrócić uwagę, że naruszały one sferę 
wolności i prawa osób, które nie podzielają ich poglądów.

Tolerancja jest jedną z ważniejszych cnót w dziedzictwie polskim 
i europejskim. Niezakłócone przejście Parady świadczy o dużej tole-
rancji polskiego społeczeństwa, które jest wobec tego typu publicz-
nych manifestacji swych preferencji seksualnych dość sceptyczne – 
według badań z 2005 roku 75% respondentów wyraziło się krytycznie 
o organizacji tego typu imprez. Spokojny przebieg Parady świadczy, 
iż Polacy, szczególnie zaś Warszawiacy, zdali egzamin z demokracji 
i tolerancji nawet wobec nieakceptowanych przez siebie poglądów 
i postaw. 

Podkreślona w punkcie pierwszym „Rezolucji” aprobata dla „ciepłe-
go przyjęcia” warszawskiej parady, może sugerować, że inne, choć-
by obojętne jej przyjęcie, oznaczałoby homofobię. Rzecznik chciałby 
w związku z tym podkreślić, że jakkolwiek nie ma i nie może być zgo-
dy na przemoc wobec osób homoseksualnych i ich dyskryminację, to 
jednak nie można dopuszczać do sytuacji, w której dyskryminowany 
zaczyna być brak odmienności. Demokracja, wyrażająca się w posza-
nowaniu praw mniejszości, nie może oznaczać braku poszanowania 
praw większości, której poglądom również przysługuje prawo do tole-
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rancji i ochrony. Brak „wystarczającego” entuzjazmu dla postulatów 
osób o innej orientacji seksualnej nie może być nazywany homofobią. 
Zwłaszcza, że pod hasłami „tolerancji” i „równości” propagowane są 
czasami treści mające charakter rewolucji kulturowej. W tym kontek-
ście należy przypomnieć o uchwałach Parlamentu Polskiego z dnia 
11 kwietnia oraz 2 października 2003 odnoszących się do kształto-
wania zasad europejskiej współpracy w duchu wzajemnego poszano-
wania kultury i moralnego ładu społeczeństw tworzących Unię Euro-
pejską. 





CZĘŚĆ 2
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WYBÓR SPRAW INDYWIDUALNYCH

RPO-514495-II/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Bazyl K., żaląc 

się na sposób zakończenia prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową 
w B. postępowania przygotowawczego między innymi w sprawie przed-
stawiania organom Spółki z o.o. w B. z siedzibą w H. przez Prezesa 
Zarządu J. S. nieprawdziwych danych finansowych za lata 1999-2001
oraz rok 2003 i  poświadczenia w nich nieprawdy, co do wyników fi-
nansowych, tj. o czyn z art. 587 § 1 Ksh w zb. z art. 271 § 1 Kk.

Prokurator Rejonowy w B. postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2005 r. 
umorzył powyższe postępowanie przygotowawcze uznając brak zna-
mion czynu zabronionego w zaistniałym zdarzeniu.

Wystąpienie Rzecznika do Prokuratury Apelacyjnej w B. wskazu-
jące na przedwczesne zakończenie powyższej sprawy, bez uzyskania 
stosownej opinii właściwych biegłych księgowych oraz na uchybienia, 
jakie zaistniały w  prowadzonym postępowaniu w postaci nie nadania 
biegu zażaleniu Pana Bazyla K. na wydaną przez prokuratora decyzję 
merytoryczną spowodowało wydanie polecenia uzupełnienia tego po-
stępowania w trybie art. 327 § 3 Kpk.

RPO-505630-II/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Zbigniew N., żaląc 

się na naruszający jego prawa i wolności, sposób zakończenia postępo-
wania w  sprawie prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową w G.

Analiza akt wskazanego postępowania doprowadziła do następują-
cych spostrzeżeń i wniosków, które zostały przekazane w wystąpieniu 
do Prokuratora Apelacyjnego w G.

Postępowanie powyższe dotyczyło czynu 115 ust. 2 ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r. 
Nr 80, poz. 904 ze zmianami, dalej także „upaipp”) polegającego na rozpo-
wszechnianiu bez podania nazwiska twórcy „Poradnika projektanta”.

Czynności w powyższej sprawie zostały zakończone postanowie-
niem z dnia 30 marca 2004 r. o odmowie wszczęcia dochodzenia.

W sprawie powyższej czynności ograniczone zostały do uzyskania 
od Zarządu „H.-V.” S.A.: wyjaśnień dotyczących zawarcia i realizacji 
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umowy z  Panem Zbigniewem N. kopii umowy pomiędzy „H.-V.” S.A. 
i p. Z.N., egzemplarza „Poradnika…” (z zaznaczonymi fragmentami 
pochodzącymi z innych opracowań lub materiałów) oraz korespon-
dencji pomiędzy Zarządem „H.-V” S.A. i Zbigniewem N.

Prokurator Okręgowy w T., nie przychylając się do zażalenia po-
krzywdzonego, przekazał je do sądu z wnioskiem o utrzymanie 
w mocy zaskarżonego orzeczenia. W stanowisku z dnia 28 maja 2004 r. 
Prokurator Okręgowy, opierając się na informacji H.-V.” S.A. uznał, 
iż Pan Zbigniew N. dokonał jedynie kompilacji prac innych autorów, 
przyjąć zatem należy, iż opracowany przez niego „Poradnik…” nie po-
siada cech oryginalności i  indywidualności i nie korzysta z ochrony 
przewidzianej dla utworu przez wymienioną wyżej ustawę o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych.

Stanowisko powyższe zostało zaakceptowane przez Sąd Rejonowy 
w T., który postanowieniem z dnia 5 sierpnia 2005 r. utrzymał w mocy 
zaskarżone postanowienie.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich postanowienie o odmowie 
wszczęcia dochodzenia zapadło w przedmiotowej sprawie przedwcze-
śnie, bez wyjaśnienia wszelkich istotnych okoliczności.

Należy bowiem zważyć, iż sama forma umowy zawartej pomiędzy „H.-V.” 
S.A. a Zbigniewem N. nie przesądzała, czy zamówione dzieło ma posiadać 
cechy utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrew-
nych. W  szczególności należy w tym miejscu podkreślić, iż niezamieszcze-
nie w tej umowie klauzuli o odpowiednim stosowaniu do niej przepisów tej 
ustawy kwestii tej nie przesądzało, a to ze względu na bezwzględnie obo-
wiązujący charakter norm dotyczących ochrony praw autorskich.

Zagadnieniem wstępnym w przedmiotowej sprawie było zatem roz-
strzygnięcie, czy „Poradnik…” opracowany przez Pana Zbigniewa N. 
był utworem w rozumieniu przepisów upaipp. Problem ten jednak, 
w ocenie Rzecznika, nie mógł być rozstrzygnięty wyłącznie w oparciu 
o stanowisko jednej z  zainteresowanych stron, a mianowicie Zarządu 
„H.-V” S.A. Jak bowiem wynika ze zgromadzonych w aktach materia-
łów, prowadzący postępowanie nie zweryfikował w żaden sposób in-
formacji podanej przez ten Zarząd, iż w istocie Pan Zbigniew N. doko-
nał jedynie kompilacji dostarczonych mu materiałów, które nie miały 
charakteru indywidualnego i nowatorskiego. Należy w tym miejscu 
podkreślić, iż w egzemplarzu poradnika, znajdującym się w aktach, 
zaznaczone są fragmenty, zaczerpnięte przez jego autora z innych 
opracowań – zaznaczono wszakże kilka fragmentów wskazując Pana 
Zbigniewa N., jako ich autora, znaczna część tego opracowania nie 
jest ponadto w żaden sposób skomentowana, co może sugerować au-
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torstwo skarżącego w tej części. Warto w tym miejscu także zauważyć, 
iż art. 1 ust. 2 upaipp nie zawiera zamkniętego katalogu utworów, 
brak jest zatem podstaw do apriorycznego przyjęcia, iż „Poradnik…” 
nie jest objęty zakresem działania upaipp. Zdaniem Rzecznika, oce-
niając charakter tego „Poradnika…” należało także wziąć pod uwa-
gę treść art. 3 upaipp, zgodnie z  którym zbiory, antologie, wybory, 
bazy danych, spełniające cechy utworu są przedmiotem prawa autor-
skiego, nawet jeżeli zawierają nie chronione materiały, o  ile przyjęty 
w nich dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter.

O ile ustalenie – w ramach przedmiotowego postępowania – czy 
„Poradnik…” opracowany przez Pana Zbigniewa N. stanowił utwór 
w rozumieniu upaipp nastręczałoby istotne trudności, koniecznym 
byłoby, w ocenie Rzecznika, rozważenie powołania odpowiedniego bie-
głego do rozstrzygnięcia tej kwestii.

Prokurator Apelacyjny w G., podzielając powyższe uwagi Rzecznika 
polecił wszczęcie i przeprowadzenie w tej sprawie postępowania przy-
gotowawczego.

RPO-403736-II/02
Rzecznik Praw Obywatelskich, działając z urzędu dokonał analizy 

akt sprawy postępowania przygotowawczego przeprowadzonego przez 
Prokuraturę Rejonową w K. dotyczącą nieumyślnego narażenia R. Ś. 
na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 
w postaci choroby realnie zagrażającej życiu poprzez pozostawienie 
w jej jamie brzusznej w dniu 30  listopada 1999 r. w Klinice Chirur-
gii Ogólnej i Naczyń Górnośląskiego Centrum Medycznego Śląskiej 
Akademii Medycznej w K. w czasie zabiegu operacyjnego kleszczyków 
chirurgicznych „Mikulicza”, a w konsekwencji spowodowania naru-
szenia czynności narządów ciała pokrzywdzonej powyżej siedmiu dni 
na skutek przeprowadzenia zabiegu operacyjnego w Klinice Chirurgii 
Ogólnej i Gastroenterologicznej Collegium Medium Uniwersytetu J. 
w K., polegającego na usunięciu ciała obcego, tj. o czyn z art. 160 § 2 
i 3 Kk w zb. z art. 157 § 1 i 3 Kk w zw. z art. 11 § 2 Kk.

Prokurator zakończył ostatecznie powyższe postępowanie przygo-
towawcze wydanym w dniu 21 lutego 2005 r. postanowieniem o jego 
umorzeniu wobec przedawnienia karalności czynu.

Wystąpienie do Prokuratora Apelacyjnego w K. (poprzedzone doko-
naną w Zespole analizą akt przedmiotowego postępowania) wskazu-
jące na przedwczesne zakończenie powyższej sprawy, bez wyjaśnienia 
wszystkich istotnych kwestii spowodowało wydanie polecenia uzupeł-
nienia tego postępowania w trybie art. 327 Kpk.
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Pismem z dnia 11 stycznia 2006 r. Rzecznik ponownie zwrócił się 
do Prokuratury Apelacyjnej w K. z prośbą o poinformowanie o aktual-
nym stanie przedmiotowego postępowania.

Z uzyskanej odpowiedzi wynika, że obecnie prokuratura oczekuje 
na wykonanie przez biegłego sądowego opinii z zakresu fonoskopii, 
celem utrwalenia wypowiedzi personelu medycznego, podczas zabie-
gu operacyjnego, któremu poddano R.Ś. w dniu 17 kwietnia 2004 r. 
w szpitalu w K.

Z treści udzielonej odpowiedzi wynika, że dopiero po utrzymaniu 
wyżej wymienionej opinii możliwym będzie ewentualne wypowiedze-
nie się, co do prawidłowości przyjętej kwalifikacji prawnej czynu w tej
sprawie, a także do kwestii ewentualnego przedawnienia.

RPO-461908-II/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się Pani Stanisława T., 

żaląc się na sposób zakończenia prowadzonego przez Prokuraturę 
Rejonową w Z. postępowania dotyczącego zaistniałego w dniu 24/25 
lipca 2000 r. w miejscowości M. włamania do sklepu wielobranżowego 
i kradzieży artykułów spożywczo-przemysłowych, ogólnej wartości ok. 
10.000 złotych na szkodę wyżej wymienionej.

Z analizy akt przedmiotowej sprawy wynikało, że Prokurator Rejo-
nowy postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2000 r. umorzył prowadzone 
postępowanie przygotowawcze wobec niewykrycia sprawcy przestęp-
stwa, a powyższa decyzja merytoryczna została utrzymana w mocy 
postanowieniem Sądu Rejonowego w Z. z dnia 31 stycznia 2001 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich po dokonaniu analizy akt przedmio-
towej sprawy pismem z dnia 23 listopada 2004 r. zwrócił się do Proku-
ratury Apelacyjnej w K., przedstawiając swoje wnioski i sugestie odno-
śnie przedwczesnego zakończenia tego postępowania, a mianowicie nie 
uzyskania opinii dotyczącej badań śladów linii papilarnych osób, które 
w ocenie pokrzywdzonej, mogły dokonać przedmiotowego przestępstwa.

Prokuratura Apelacyjna w K. w odpowiedzi na powyższe wystąpie-
nie, pismem z dnia 15 grudnia 2004 r. poinformowała Rzecznika, że 
niniejsze postępowanie zostanie w trybie art. 327 § 3 Kpk uzupełnione 
poprzez uzyskanie wyżej wymienionej opinii.

Następnie Rzecznik dokonał ponownej analizy akt przedmiotowej 
sprawy i  stwierdzono, że pomimo wykonania w uzupełnionym postę-
powaniu szeregu czynności procesowych, w tym kryminalistycznej 
ekspertyzy porównawczej z  zabezpieczonym na miejscu zdarzenia 
śladem linii papilarnych, to w  postępowaniu tym nadal nie wykonano 
wszystkich niezbędnych czynności procesowych.
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I tak biegli w wydanej opinii stwierdzili, że nie można się wypowie-
dzieć, co do śladu linii papilarnych oznaczonego literą „a” na folii nr 1 
z uwagi na brak w  materiale porównawczym odbitek górnych i górno-
-bocznych części opuszek i  czubów palców.

A zatem świadczy to o tym, że odbitki śladów palców zostały nie-
właściwie pobrane.

Kolejne wystąpienie Rzecznika do Prokuratora Apelacyjnego w K. 
wskazujące na powyższe kwestie i sugerujące konieczność ponowne-
go uzupełnienia tego postępowania spowodowało wydanie polecenia 
uzupełnienia powyższego postępowania w trybie art. 327 § 3 Kpk.

RPO-509031-II/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się Pani Jolanta M., któ-

ra sygnalizowała różnego rodzaju nieprawidłowości w działaniach Za-
rządu Wspólnoty Mieszkaniowej w P. Inicjowane w tym zakresie przez 
wymienioną postępowania w Prokuraturze Rejonowej w K. kończo-
no odmowami wszczęcia postępowań przygotowawczych, uznając, że 
w sygnalizowanych zdarzeniach brak jest ustawowych znamion czynu 
zabronionego. Procesowe decyzje prokuratury w  tych sprawach zo-
stały utrzymane w mocy postanowieniami Sądu Rejonowego w K.

Podejmując się zbadania zasadności zastrzeżeń zainteresowanej, 
Rzecznik uzyskał z Prokuratury Rejonowej w K. akta przedmiotowych 
postępowań.

Analiza zgromadzonych materiałów spowodowała, że akta zostały przez 
Rzecznika wraz z wystąpieniem, przesłane Prokuratorowi Apelacyjnemu 
w S. w  celu ich zbadania w trybie nadzoru służbowego pod kątem za-
sadności decyzji procesowej o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie. 
Jednocześnie we wspomnianym wystąpieniu zawarto wniosek o rozważe-
nie podjęcia na nowo tegoż postępowania, w trybie art. 327 § 1 Kpk.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich postanowienie o odmowie 
wszczęcia przedmiotowego dochodzenia zostało wydane przedwcze-
śnie. Determinacja Pani Jolanty M., powoływane przez nią argumen-
ty, a także ujawnienie kierowania pod jej adresem anonimowych li-
stów (dołączonych do materiałów obydwu spraw), zawierających obe-
lgi i groźby, uzasadniały wnikliwe przeanalizowanie sygnalizowanych 
przez wymienioną problemów. Zdaniem Rzecznika dogłębne wyjaśnie-
nie sprawy zmierzać powinno do ustalenia prawdy materialnej. Tym 
bardziej, iż dążenie do prawdziwych ustaleń faktycznych nakazywała 
generalna zasada wyrażona normą art. 2 § 2 Kpk.

W niniejszej sprawie wątpliwości Rzecznika budziła kwestia wia-
rygodności dokumentów, a w tym protokołów wytwarzanych przez 
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uprawnione osoby we wspomnianej wspólnocie mieszkaniowej, a tak-
że prawidłowość podjęcia uchwały z dnia 16 lipca 1999 r., w spra-
wie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynków wspólnoty 
i udzielenia pełnomocnictwa zarządowi do zawarcia umowy kredyto-
wej w wysokości wynikającej z audytu energetycznego budynków, jak 
też wiarygodność dołączonych do tej uchwały załączników. Odnośnie 
owej uchwały niejasna pozostawała kwestia losów pierwotnej uchwały 
dotyczącej kwoty kredytu w wysokości 120.000 złotych i ewentualne-
go usunięcia tego dokumentu, tj.  podejrzenia zaistnienia czynu ści-
ganego z oskarżenia publicznego określonego w art. 276 Kk. Nie było 
wiadomo, czy pierwotny tekst uchwały znajduje się w  dokumentach 
wspólnoty, czy i ewentualnie, kiedy, i dlaczego został usunięty.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, w niniejszej sprawie na-
leżało w  sposób przewidziany procedurą zweryfikować wspomniane
istotne okoliczności, poprzez przeanalizowanie dokumentacji wspól-
noty, przesłuchanie w  charakterze świadków autorów audytu, spo-
rządzonego dla potrzeb wspólnoty. Uzyskanie możliwie dokładnych 
danych o terminie ustalenia szacunków kosztów przedsięwzięcia ter-
momodernizacyjnego, przez twórców audytu, a następnie przekazania 
tych szacunków zarządowi wyjaśniałoby owe istniejące wątpliwości.

Niezbędne było też przesłuchanie jako świadków właścicieli miesz-
kań, którzy podpisali załącznik do uchwały, a co najmniej tych, którzy 
podpisali ją tylko jeden raz. Pozwoliłoby to wyjaśnić jednoznacznie 
kwestię rozbieżności zapisów oraz niejasnej okoliczności dwukrotnego 
uzyskiwania podpisów właścicieli do tej samej uchwały.

Dostrzeżone mankamenty były na tyle istotne, że zdaniem Rzecz-
nika Praw Obywatelskich, przedmiotowe postępowanie nie osiągnęło 
ustawowego celu o  jakim mowa w art. 297 Kpk.

Zaniechanie wykonania chociażby wskazanych działań, według 
Rzecznika, umożliwiało podjęcie prawidłowej, kompleksowej i trafnej 
decyzji procesowej, a  jednocześnie dyskwalifikowało jako chybione 
i przedwcześnie wydane – postanowienie prokuratora o odmowie wsz-
częcia dochodzenia z dnia 16 grudnia 2002 r.

W dniu 13 marca 2006 r. do wiadomości Rzecznika wpłynęło pi-
smo z  Prokuratury Okręgowej w K., informujące, że podzielając argu-
mentację Rzecznika o przedwczesności rozstrzygnięcia procesowego 
w sprawie, polecono Prokuratorowi Rejonowemu w K. przeprowadze-
nie postępowania przygotowawczego wobec podejrzenia zaistnienia, 
co najmniej czynu z art. 271 §  1 Kk.
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RPO-519751-II/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się Pani Henryka K., 

żaląc się na sposób zakończenia prowadzonego przez Prokuraturę Re-
jonową w P. postępowania przygotowawczego dotyczącego zaistniałe-
go w dniu 2 października 2004 r. w G. wypadku drogowego, w którym 
wyżej wymieniona doznała obrażeń ciała, tj. o czyn z art. 177 § 1 Kk.

Z analizy akt przedmiotowej sprawy wynika, że Prokurator Rejono-
wy postanowieniem z dnia 22 czerwca 2005 r. umorzył prowadzone 
postępowanie przygotowawcze wobec stwierdzenia, że czyn nie zawie-
ra znamion czynu zabronionego, a powyższa decyzja merytoryczna 
została utrzymana w mocy postanowieniem Sądu Rejonowego w P. 
z dnia 7 września 2005 r.

Wystąpienie do Prokuratora Apelacyjnego w W. poprzedzone do-
konaną przez Rzecznika analizą akt przedmiotowego postępowania 
wskazujące na przedwczesne zakończenie powyższej sprawy, bez wy-
jaśnienia wszystkich istotnych kwestii, w tym braku opinii lekarskiej 
odnośnie wielkości obrażeń pokrzywdzonej, jakich doznała w wyniku 
wypadku drogowego, niewyjaśnienia istniejących rozbieżności odno-
śnie uszkodzeń roweru, a także braku opinii biegłego z zakresu re-
konstrukcji wypadków drogowych odnośnie prawidłowości zachowa-
nia kierowcy samochodu uczestniczącego w wypadku, spowodowało 
wydanie polecenia podjęcia na nowo umorzonego postępowania.

RPO-505117-II/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się Danuta B. Zainte-

resowana podniosła we wniosku zarzut niepowiadomienia o terminie 
posiedzenia Sądu Rejonowego w Ł. w przedmiocie rozpoznania zaża-
lenia na postanowienie o  odmowie wszczęcia dochodzenia przez Pro-
kuratora Rejonowego w Ł.

W związku z tym, Rzecznik podjął sprawę i zwrócił się do Prezesa 
Sądu Rejonowego w Ł. o ustosunkowanie się do przedstawionego za-
rzutu.

W odpowiedzi udzielonej Rzecznikowi przez Prezesa Sądu Rejono-
wego w  Ł. poinformowano Rzecznika Praw Obywatelskich, iż przepis 
art. 399 Kpk nie nakłada na prezesa sądu obowiązku skierowania 
sprawy dotyczącej zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia 
dochodzenia na posiedzenie oraz nie obliguje sądu do powiadomienia 
stron o terminie posiedzenia w tej kwestii. W ocenie Prezesa Sądu 
w Ł., w takim przypadku obowiązkiem sądu jest doręczyć stronom od-
pis orzeczenia z pisemnym uzasadnieniem wraz z pouczeniem o jego 
prawomocności i niezaskarżalności.
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W związku ze stanowiskiem przedstawionym Rzecznikowi przez 
Prezesa Sądu Rejonowego w Ł., Rzecznik zbadał akta sprawy i wystą-
pił do Prezesa Sądu Okręgowego w Sz.

Rzecznik wskazał, iż budzi wątpliwość przedstawione przez Preze-
sa Sądu Rejonowego w Ł. stanowisko w sprawie. Mianowicie Rzecznik 
podniósł, iż na podstawie art. 329 § 1 Kpk do przewidzianych w ustawie 
czynności sądowych w  postępowaniu przygotowawczym należy między 
innymi rozpatrywanie na posiedzeniu zażaleń na postanowienia o od-
mowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania przygotowawczego, gdy 
nie przychyli się do nich prokurator nadrzędny (art. 306 § 2 Kpk, art. 
325a w zw. z art. 306 § 2 Kpk). Sąd rozpoznający zażalenie strony jest 
w tym przypadku organem odwoławczym. Zatem pokrzywdzonemu, 
jako stronie przysługuje prawo do wzięcia udziału w  posiedzeniu sądu 
rozpoznającym zażalenie na orzeczenie prokuratora i  w  związku z tym, 
obowiązkiem sądu jest powiadomić uprawnione strony o  terminie po-
siedzenia (art. 117 Kpk). Powołanie więc w takiej sytuacji art. 339 Kpk, 
jako uzasadniającego odstąpienie przez sąd od powiadomienia stron 
o  terminie posiedzenia, w ocenie Rzecznika, nie jest prawidłowe. Prze-
pis art. 339 Kpk odnosi się bowiem do spraw, które są kierowane przez 
prezesa na posiedzenie sądu w celu dokonania wstępnej kontroli skie-
rowanego do sądu oskarżenia przez uprawnionego oskarżyciela, nie zaś 
czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym.

W odpowiedzi udzielonej Rzecznikowi, Prezes Sądu Okręgowego 
w Sz. podzielił pogląd Rzecznika przedstawiony w wystąpieniu o błęd-
nym zastosowaniu w tej sprawie art. 339 Kpk.

Prezes Sądu Okręgowego bezsprzecznie uznał, iż sąd rozpoznający 
zażalenie strony na podstawie art. 306 § 2 Kpk, choć wykonuje czyn-
ności kontrolne w postępowaniu przygotowawczym, działa jako sąd 
odwoławczy. W  związku z tym zastosowanie ma w takiej sytuacji art. 
464 § 1 Kpk i tomy samym sąd obowiązany jest powiadomić strony 
o terminie posiedzenia sądu. Stanowisko powyższe zostało przekaza-
ne Prezesowi Sądu Rejonowego w Ł. w  celu uwzględnienia w przyszło-
ści i wyeliminowania tego rodzaju nieprawidłowości.

RPO-383554-II/01
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się z prośbą o pomoc 

Łukasz S., żaląc się na sposób zakończenia postępowania prowadzo-
nego przez Prokuraturę Rejonową w D. dotyczącego zgonu jego matki 
w wyniku zarażenia paciorkowcem, tj. czynu z art. 155 Kk.

Z analizy akt powyższego postępowania wynikało, że Prokurator 
Rejonowy w D. umorzył postępowanie przygotowawcze wobec braku 
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danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienie prze-
stępstwa.

Na wstępie należy zauważyć, że przedmiotowa sprawa była od daw-
na w  zainteresowaniu Rzecznika. W wyniku interwencji Rzecznika 
z grudnia 2004 r. uzupełniono materiał dowodowy w przedmiotowej 
sprawie, jednakże postępowanie zostało ponownie umorzone.

Po ponownym dokonaniu analizy akt Rzecznik zwrócił uwagę, że 
uzupełniające postępowanie czynności zostały wykonane w sposób 
nierzetelny i  nie dają pełnej odpowiedzi na wątpliwości, które wcze-
śniej powziął Rzecznik.

Wobec powyższego Rzecznik skierował powtórne wystąpienie wska-
zując na konieczność kontynuowania postępowania.

Kluczowym problemem w przedmiotowej sprawie wydaje się być 
ustalenie, czy lekarz dokonujący operacji (w czasie której najprawdo-
podobniej doszło do zarażenia paciorkowcem, które było bezpośred-
nią przyczyną zgonu pacjentki) zachował wszelkie zasady ostrożności, 
niezbędne w danej sytuacji.

Ponadto, Rzecznik zwrócił uwagę na to, że nie ustalono w toku po-
stępowania, czy skierowanie pacjentki od razu po operacji do wie-
loosobowej sali było zgodne z procedurą (nie ustalono również, czy 
pacjentka, z którą przebywała pokrzywdzona nie była również nosi-
cielem paciorkowca).

Podniesione przez Rzecznika wątpliwości co do prawidłowości prze-
prowadzonego postępowania, zostały całkowicie podzielone przez Pro-
kuratora Apelacyjnego w G., który zlecił uzupełnienie materiału do-
wodowego.

RPO-515185-II/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Bernard M., wnio-

skując o  interwencję wobec prawomocnie umorzonego postępowania 
przygotowawczego, prowadzonego w Prokuraturze Rejonowej w S., 
a dotyczącego między innymi podrobienia jego podpisu na dokumen-
tach, tj. o przestępstwo z art. 270 § 1 Kk. Wnioskodawca podnosił, iż 
niezasadnie umorzono sprawę, a ocena Prokuratury Rejonowej w S. 
przekracza granice swobodnej oceny dowodów.

Podejmując się zbadania zasadności zastrzeżeń zainteresowanego, 
Rzecznik zwrócił się do Prokuratora Rejonowego w S. z prośbą o na-
desłanie akt przedmiotowego postępowania karnego.

Analiza zgromadzonych materiałów dowodowych spowodowała, że 
akta zostały przez Rzecznika wraz z wystąpieniem, przesłane Proku-
ratorowi Apelacyjnemu w G., w celu ich zbadania w trybie nadzo-
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ru służbowego, bowiem zdaniem Rzecznika, postępowanie powyższe 
obarczone było istotnymi wadami.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, w realiach badanej spra-
wy postanowienie o umorzeniu śledztwa, w zakresie rozpatrywanego 
czynu z art. 270 § 1 Kk było nietrafne i przedwczesne, bowiem Pro-
kurator nie zgromadził niezbędnych dowodów. Nadto uzasadnienie 
postanowienia o umorzeniu odnoszące się do wymienionego przestęp-
stwa zawierało dowolne stwierdzenia, które nie miały odzwierciedle-
nia w zebranym materiale dowodowym.

Rzecznik zauważył, iż w uzasadnieniu postanowienia o umorzeniu 
śledztwa jednoznacznie stwierdzono, że Edward S. oskarżany przez 
Bernarda M. o  podrobienie podpisu, podpisywał się nieczytelnym 
podpisem na pieczęci przedsiębiorstwa, a nie imiennej pieczęci Ber-
narda M. Tymczasem kwestionowane przez Bernarda M. podpisy, 
w dwóch przypadkach – na dwóch dokumentach – widniały razem 
z pieczęciami imiennymi o treści zbliżonej do pieczęci, jaką posługiwał 
się w rzeczywistości Bernard M. Dodatkowo wyraźnym potwierdze-
niem takiego stanu rzeczy były dostarczone i znajdujące się w aktach 
sprawy porównawcze odwzorowania (odciski) używanej, a niekwestio-
nowanej przez Bernarda M. pieczęci. W tych warunkach niepozba-
wione słuszności były argumenty Bernarda M., sprowadzające się do 
tego, iż podpisanie w jego imieniu przez inną osobę – tj. Edwarda S. 
– istotnych dokumentów, nie było zgodne z  prawem.

W swoim wystąpieniu do Prokuratora Apelacyjnego – Rzecz-
nik wskazywał na ugruntowane oraz utrwalone poglądy doktryny 
i orzecznictwa w odniesieniu do przestępstwa podrobienia podpisu, 
które jednoznacznie wskazują, iż dla bytu przestępstwa z art. 270 
§ 1 Kk zupełnie obojętne jest to, czy osoba, której podpis podrobiono 
na dokumencie, wiedziała o tym lub wyraziła na to zgodę, czy też nie. 
Dokument jest bowiem podrobiony wówczas, gdy nie pochodzi od 
osoby, w której imieniu został sporządzony. Podpisanie innej osoby 
jej nazwiskiem na dokumencie mającym znaczenie prawne, nawet za 
zgodą tej osoby, stanowi przestępstwo z art. 270 Kk. Dla bytu tego 
przestępstwa jest przy tym obojętne, czy ktoś poniósł przez to szko-
dę, czy też nie. Podkreślono, że w opisywanej sprawie Prokuratura 
uzyskała zeznania składane przez świadka Edwarda Z. podczas roz-
prawy przed Sądem Rejonowym w S. Wymieniony zeznał, że Edward 
S. podpisywał niektóre faktury, a także zlecenia przystawiając na 
nim pieczątkę, której treść zawierała imię i  nazwisko Bernarda M. 
co jednoznacznie wskazywało, iż podpis należy do tej osoby, a nie 
Edwarda S.
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Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, uchybiając generalnej 
zasadzie prawdy materialnej określonej w art. 2 § 2 Kpk oraz celom 
wyrażonym w art. 297 Kpk, dysponując takimi danymi, niezasadnie 
zaniechano podczas śledztwa dogłębnego wyjaśnienia wszystkich oko-
liczności oraz powodów złożenia kwestionowanych podpisów. Przed-
sięwzięcia wyjaśniające owe okoliczności były tym bardziej uzasadnio-
ne, gdyż zeznania Bernarda M. wskazywały, iż starą pieczęć zgubił.

W postępowaniu przygotowawczym nie zostało wyjaśnione ani 
procesowo zweryfikowane np. poprzez konfrontacje, w jaki sposób
Edward S. wszedł w  posiadanie pieczęci, którą opatrzone były wspo-
mniane 2 dokumenty. W ocenie Rzecznika, w realiach niniejszej spra-
wy dla potrzeb postępowania przygotowawczego należało przesłuchać 
jako świadka Edwarda Z. Niezależnie od tego, w trakcie śledztwa 
koniecznym było ponowne szczegółowe przesłuchanie Bernarda M., 
celem uzyskania jego konkretnych zeznań odnośnie obecności oraz 
wszelkich znanych mu okoliczności przy podpisywaniu przez Edwar-
da S. wspomnianych 2 dokumentów. W kwestii wejścia w posiadanie 
pieczęci Bernarda M., a także wspomnianych, szczegółowych okolicz-
ności podpisania dokumentów, nieodzowne było również uzyskanie 
relacji Edwarda S. Ewentualne rozbieżności przedstawionego przez 
wymienionych przebiegu zdarzeń winny być także zweryfikowane
procesowo, w drodze konfrontacji. Poczynienie ustaleń – owych istot-
nych okoliczności, miałoby wpływ na końcową ocenę zdarzenia. Nadto 
według Rzecznika, po wystawieniu przez prokuratora postanowienia 
o żądaniu wydania rzeczy – między innymi w postaci faktur, niezasad-
nym i nieprawidłowym było również odstąpienie od uzyskania wszyst-
kich oryginałów tych faktur.

W wystąpieniu Rzecznik podkreślił, iż rozstrzygnięcia organów pro-
wadzących postępowanie karne spełniają nie tylko funkcję proceso-
wą, ale także budują autorytet organów je wydających, kształtując za-
razem świadomość prawną obywateli. W niniejszej sprawie, zdaniem 
Rzecznika Praw Obywatelskich, dotychczas poczynione ustalenia do-
wodowe nie pozwalały, aby postępowanie umorzyć i autorytatywnie 
stwierdzić, że podpisanie omówionych dokumentów przez Edwarda 
S. cechowało się brakiem ustawowych znamion czynu zabronionego 
określonego w art. 270 § 1 Kk.

Wkrótce do wiadomości Rzecznika wpłynęło pismo z Prokuratury 
Okręgowej w S. informujące, że zlecono Prokuraturze Rejonowej w S. 
wykonanie stosownych, uzupełniających czynności w trybie art. 327 
§ 3 Kpk. Wyniki tych przedsięwzięć będą podstawą dalszych decyzji od-
nośnie kontynuowania umorzonego postępowania przygotowawczego.
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RPO-522964-III/06
Do Rzecznika zwróciła się z prośbą o interwencję Joanna B. Decy-

zją z dnia 22.05.2001 r. Oddział Regionalny KRUS w K. zażądał od 
zainteresowanej zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Nastąpi-
ło to w konsekwencji wyłączenia zainteresowanej z mocą wsteczną 
z ubezpieczenia społecznego rolników od dnia 1.04.2000 r. Zainte-
resowana odwołała się od decyzji KRUS do sądu, jednak jej wniosek 
został oddalony wyrokiem z dnia 28.10.2002 r.

W dniu 23.01.2006 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do 
KRUS z  prośbą o zbadanie sprawy i rozważenie możliwości umorze-
nia zainteresowanej kwoty nadpłaconych świadczeń. 

KRUS pismem z dnia 3.04.2006 r. poinformował Rzecznika, że Pre-
zes KRUS decyzją z dnia 27.03.2006 r. umorzył Joannie B. niena-
leżnie pobrane zasiłki: chorobowy, macierzyński i porodowy. Sprawa 
Joanny B. wskutek interwencji Rzecznika zakończyła się pozytywnie.

RPO-526756-III/06
Do Rzecznika zwróciła się Marzena Z. z prośbą o pomoc w uzyska-

niu zasiłku chorobowego i macierzyńskiego, który powinien być wy-
płacony przez pracodawcę. Spółka „W-F” – będąca pracodawcą Marze-
ny Z. nie wywiązała się z  obowiązku, a nadto jej pracownik zniszczył 
dokumenty dotyczące zatrudnienia skarżącej w spółce.

Skarga zainteresowanej została przesłana do Departamentu Świad-
czeń Krótkoterminowych Centrali ZUS w W. celem zbadania sprawy 
w trybie nadzoru.

Po zbadaniu sprawy Rzecznik został powiadomiony, że Dyrektor 
I Oddziału ZUS w W. podjął decyzję o przejęciu w drodze wyjątku 
wypłaty niezrealizowanych przez spółkę świadczeń za okres po 30 
września 2005 r. i na tej podstawie 13 kwietnia 2006 r. wypłacono 
Marzenie Z. zasiłek chorobowy i  macierzyński.

RPO-520384-III/05
Do Rzecznika wpłynęła skarga Andrzeja K., który złożył z końcem 

2004 r. apelację od wyroku Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubez-
pieczeń Społecznych w  Z. z listopada 2004 r. Wobec braku terminu 
rozpatrzenia apelacji skarżący prosił Rzecznika Praw Obywatelskich 
o pomoc w tej sprawie.

Z informacji uzyskanych w Wydziale III Pracy i Ubezpieczeń Spo-
łecznych Sądu Apelacyjnego w P. wynika, że sprawa skarżącego 
wpłynęła w styczniu 2005  r. i dotychczas nie został wyznaczony 
termin rozpoznania apelacji. Ze  względu na znaczną ilość spraw 
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oczekujących na rozpoznanie termin oczekiwania wynosi ok. 20 
miesięcy.

W wyniku interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie 
Andrzeja K., Prezes Sądu Apelacyjnego spowodował, że wyznaczono 
termin rozprawy na dzień 1 marca 2006 r.

Ponadto skarżący został poinformowany przez Rzecznika Praw Oby-
watelskich o możliwości wniesienia skargi na podstawie ustawy z dnia 
17  czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpo-
znania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

RPO-525253-IV/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się z prośbą o pomoc 

Pani Hanna O. w sprawie odmawiania jej wypłaty odszkodowania za 
nieruchomość zajętą pod drogę. Burmistrz Miasta i Gminy Ć. odmówił 
petentce wypłaty odszkodowania nie wydając decyzji w sprawie.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Urzędu Miasta i Gminy 
w Ć. o  przedłożenie informacji w tej sprawie.

W odpowiedzi na pismo Rzecznika Burmistrz wydał postanowienie 
o  przekazaniu sprawy według właściwości Staroście w O.Ś. W związ-
ku z  przekazaniem sprawy innemu organowi Rzecznik zwrócił się do 
Starostwa Powiatowego w O.Ś. o poinformowanie go o sposobie zała-
twienia sprawy.

Pismem z dnia 30.03.2006 r. Starosta poinformował Rzecznika 
Praw Obywatelskich o wszczęciu postępowania w celu wypłacenia od-
szkodowania Hannie O.

RPO-526260-IV/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się Wspólnota Mieszka-

niowa z  Z. skarżąc się na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budow-
lanego w Z. z  powodu ukarania członków Wspólnoty karą pieniężną 
z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Wojewódzkiego In-
spektora Nadzoru Budowlanego o doręczenie wydanego w tej spra-
wie postanowienia. Po  interwencji Rzecznika Wojewódzki Inspektor 
Nadzoru Budowlanego uchylił postanowienie Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w Z. stwierdzając, że kara pieniężna została 
nałożona na niewłaściwy podmiot.

RPO-532057-VII/06
W czasie wizytacji Aresztu Śledczego w W. – S. do Rzecznika zwrócił 

się Tadeusz D., przebywający w tej jednostce. Żalił się on, że pomimo 
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opinii psychologa, iż nie powinien przebywać w celi razem z uczestni-
kami podkultury przestępczej (tzw. „grypsującymi”), gdyż miał z nimi 
wcześniej zatargi i konflikty, nadal osadza się go w celi z takimi oso-
bami. Tadeusz D. jest zmuszony podporządkować się „grypsującym”, 
nie może jeść przy stole, sprząta za nich w  celi oraz doznaje innych 
upokorzeń. Administracja Aresztu nie reaguje na tą sytuację, chociaż 
więzień zgłaszał wychowawcy swoje problemy. Skarżący się poprosił 
o interwencję i przeniesienie do innej celi.

Po zbadaniu sprawy Rzecznik uznał zasadność opisanych powyżej 
zarzutów i jeszcze w dniu przyjęcia skargi spowodował przeniesienie 
Tadeusza D. do innej celi, w której nie przebywali uczestnicy podkul-
tury.

RPO-532056-VII/06
Podczas wizytacji Rzecznika Praw Obywatelskich pawilonów miesz-

kalnych w Areszcie Śledczym w W. – S. ze skargą zwrócił się Zdzisław 
S., przebywający w tej jednostce. Żalił się on, iż ma ropiejącą ranę 
i należy mu się codzienna zmiana opatrunku, lecz tutejsze Ambula-
torium nie czyni tego systematycznie. Ponadto, pomimo złego stanu 
zdrowia jest umieszczony w brudnej celi. Prosi więc o skierowanie do 
celi mieszkalnej, gdzie panują lepsze warunki.

Jak ustalono, skarżący, został przyjęty do Aresztu z zaleceniem 
codziennej zmiany opatrunków. Z wyjaśnień administracji Aresztu 
i pielęgniarki oddziałowej wynika, że zadanie to jest systematycznie 
realizowane, a Zdzisław S. zostanie przeniesiony do innego pawilonu, 
w którym panują lepsze warunki sanitarne, po odbyciu 14-dniowej 
kwarantanny.

W dniu przyjęcia skargi zmieniono mu opatrunek oraz wymieniono 
pościel.

Rzecznik Praw Obywatelskich uznał skargę za uzasadnioną w zakre-
sie dotyczącym osadzenia skarżącego w celi, gdzie zastrzeżenia budzi 
jej stan sanitarny oraz czystość używanej przez skarżącego pościeli.

RPO-525143-VII/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga Damiana D. 

przebywającego w Zakładzie Karnym Nr 2 w G. Ze skargi wynikało, 
iż w  jednostce w określonych godzinach w ciągu doby stosowane jest 
wyłączenie prądu i nie jest to uregulowane w treści porządku we-
wnętrznego.

O zbadanie zarzutu Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do 
Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w B. Jak poinformował 
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Dyrektor z uwagi na rosnące koszty zużycia energii elektrycznej, 
Dyrektor ZK Nr 2 w G. postanowił wprowadzić pewne ograniczenia 
w dostawie prądu dla osadzonych. W porze dziennej prąd wyłączany 
jest na okres 2 godzin, tj. od godz. 11.00 do godz. 13.00, natomiast w 
porze nocnej – w dni powszednie – w godzinach 23.00 – 6.00. W  nocy 
z soboty na niedzielę wyłączenia nie obowiązują.

Jednocześnie Dyrektor Okręgowy SW zaznaczył, iż wprowadzone 
przez Dyrektora jednostki ograniczenia w żaden sposób nie narusza-
ją praw osób pozbawionych wolności. Wyjaśniał on jednocześnie, iż 
nie ma również potrzeby, aby te okresowe uregulowania znalazły od-
zwierciedlenie w porządku wewnętrznym Zakładu Karnego Nr 2 w G., 
o którym osadzony wspomina w treści skargi.

Rzecznik Praw Obywatelskich nie podzielając argumentów Dyrek-
tora Okręgowego SW w B. przedstawił własną argumentację i zwrócił 
się o ponowną weryfikację stanowiska w tej sprawie.

Rzecznik rozumiejąc intencje wprowadzenia ograniczeń w dosta-
wie prądu, zwrócił uwagę, iż tego rodzaju działania ograniczają prawa 
osób pozbawionych wolności, np. w tym okresie nie mogą oni korzy-
stać z urządzeń elektrycznych na których posiadanie i użytkowanie 
posiadają zgodę. Ponadto w tym okresie nie mają możliwości korzy-
stania z urządzeń o którym mowa w art. 102 pkt 6 Kodeksu karnego 
wykonawczego.

A zatem w ocenie Rzecznika ograniczenia tego typu powinny zna-
leźć odzwierciedlenie w regulacji jaką jest porządek wewnętrzny jed-
nostki penitencjarnej bądź w regulacji innej dotyczącej tylko tego 
zagadnienia (zarządzenie Dyrektora), bowiem w obecnej sytuacji 
działania te nie mieszczą się w ramach obowiązującego porządku 
prawnego.

W odpowiedzi na stanowisko Rzecznika, Dyrektor Okręgowy poin-
formował, iż wprowadzenie ograniczeń w dostawie prądu w ZK Nr 2 
w G. jedynie w formie „komunikatu”, skierowanego do ogółu osadzo-
nych, wydaje się niewystarczające. Mając na względzie powyższe, zo-
bowiązał on dyrektora tej jednostki do uregulowania przedmiotowego 
zagadnienia zarządzeniem, zwracając jednocześnie uwagę na przej-
ściowy charakter zastosowanych ograniczeń.

Mając na uwadze poczynione ustalenia stwierdzić należy, iż dzia-
łania administracji w przedmiocie ograniczeń w dostawie prądu w ZK 
Nr 2 jako niezbędne nie budzi zastrzeżeń. Zastrzeżenia budzi na-
tomiast formalna strona wprowadzenia tego ograniczenia, co jak 
oświadczono zostanie zweryfikowane.
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RPO-512707-VII/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się skazany Marek B. 

przebywający w Areszcie Śledczym w M., który żalił się na wystąpienie 
wielu nieprawidłowości związanych z zatrudnieniem i wykonywaniem 
pracy w  charakterze palacza centralnego ogrzewania. Kwestionował 
on w szczególności to, że nie wyrażał on zgody ani nie zwracał się 
z wnioskiem o zatrudnienie nieodpłatne.

Poczynione ustalenia potwierdziły, iż skarżący był w okresie od 14 
lipca do 1  września 2004 r. zatrudniony nieodpłatnie na stanowisku 
palacza centralnego ogrzewania oraz, że nie wyrażał pisemnej zgody 
na to zatrudnienie, a rzekomo przedstawił dyrektorowi ustny wniosek 
w tej sprawie. W związku z tym, że tego faktu nie odnotowano w żadnej 
dokumentacji, nie ma możliwości potwierdzenia, iż żalący się rzeczywi-
ście zwracał się z ustnym wnioskiem o zatrudnienie nieodpłatne.

W tej sprawie wystąpiono do Centralnego Zarządu Służby Więziennej 
z  sugestią, aby wniosek skazanego o zatrudnienie nieodpłatne był skła-
dany na piśmie, podobnie jak ma to miejsce w wypadku jego zgody. Cen-
tralny Zarząd Służby Więziennej podzielił tę sugestię. Zgodnie z jego sta-
nowiskiem, chociaż przepis art. 123a § 2 Kodeksu karnego wykonawczego 
nie precyzuje formy wniosku skazanego o zatrudnienie nieodpłatne, to dla 
celów dowodowych jest wskazane, aby miał on również formę pisemną. Na 
potrzebę stosowania takiej formy wniosku zwrócono uwagę podczas kur-
sokonferencji dla funkcjonariuszy zajmujących się w zakładach karnych 
i aresztach śledczych zatrudnieniem osób pozbawionych wolności.

RPO-522504-VII/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga Mirosława P. 

przebywającego w Areszcie Śledczym w Z. Ze skargi wynikało, iż osa-
dzony nie uzyskał zgody Dyrektora Aresztu Śledczego na jej opusz-
czenie w trybie art. 141a Kodeksu karnego wykonawczego, nawet pod 
konwojem funkcjonariuszy Służby Więziennej.

O zbadanie zarzutu Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do 
Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w K. Jak poinformował Dy-
rektor Okręgowy, Dyrektor jednostki po przeanalizowaniu materia-
łów dotyczących całości sprawy, podjął decyzję odmowną w zakresie 
udzielenia Mirosławowi P. zezwolenia na opuszczenie jednostki, do 
czego miał prawo zgodnie z wyżej cytowanym przepisem. Dyrektor 
Okręgowy uznał skargę osadzonego za bezzasadną.

Rzecznik nie podzielając stanowiska Dyrektora Okręgowego zwrócił 
się do Dyrektora Biura Kontroli i Inspekcji Centralnego Zarządu Służ-
by Więziennej o  zajęcie stanowiska w tej sprawie.
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Dyrektor Biura Kontroli przedstawił poczynione w sprawie ustalenia.
W dniu 23.12.2005 r. około godz. 13.00 do Aresztu Śledczego w Z. 

został dostarczony telegram informujący o zgonie ojca Mirosława P. 
O treści telegramu został on powiadomiony w ciągu godziny. Telegram 
podpisany był przez osobę obcą a kontakt z Urzędem Stanu Cywil-
nego w O. celem potwierdzenia faktu zgonu, był niemożliwy. Dyrek-
tor Aresztu uzależnił wówczas wydanie swojej decyzji od dostarczenia 
oryginału aktu zgonu przez członka rodziny zainteresowanego. Około 
godz. 9.00, w dniu 24.12.2005 r. matka osadzonego dostarczyła do 
Aresztu Śledczego w Z. przedmiotowy akt zgonu ojca.

Dyrektor jednostki, po przeanalizowaniu materiałów dotyczących 
całości sprawy podjął decyzję odmowną w zakresie udzielenia zezwo-
lenia na opuszczenie jednostki, biorąc jedynie pod uwagę nieprzysto-
sowanie społeczne osadzonego i  tym samym brak gwarancji jego po-
wrotu z przepustki.

Zdaniem Centralnego Zarządu Służby Więziennej, pogrzeb ojca 
– najbliższego członka rodziny – jest sytuacją wyjątkową i Dyrektor 
Aresztu w Z. pomimo ww. negatywnych przesłanek powinien, na pod-
stawie przepisów art. 141a § 1 i 2 Kkw, rozważyć możliwość udzielenia 
Mirosławowi P. zezwolenia na opuszczenie Aresztu Śledczego w asy-
ście funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Centralny Zarząd Służby 
Więziennej w W. uznał skargę Mirosława P. za zasadną.

W ocenie Rzecznika działania Dyrektora Aresztu Śledczego w Z. nie 
mieściły się w granicach obowiązującego porządku prawnego i ograniczały 
w  sposób nieprawidłowy uprawnienia Mirosława P. jako osadzonego.

RPO-529992-VII/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga Waldemara J. 

przebywającego w Areszcie Śledczym w L. Ze skargi wynikało, że przez 
pewien czas przebywał w celi o powierzchni 32 m2 wraz z 33 innymi 
osadzonymi.

Na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich zarzuty przedstawione 
w  skardze Waldemara J. zbadał Dyrektor Okręgowy Służby Więzien-
nej w L.

W trakcie czynności wyjaśniających ustalono, że cela przejściowa, 
w której czasowo przebywał Waldemar J. jest celą przeznaczoną dla 
10 osadzonych. Rzeczywiście był okres, że w celi przebywało 33 osa-
dzonych.

W warunkach przeludnienia Aresztu Śledczego w L. osadzeń do-
konuje się ponad określone limity zgodnie z zarządzeniem Dyrekto-
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ra Aresztu Śledczego w L. Z wspomnianego zarządzenia wynika, że 
na okres do 30.06.2006 r. umieszcza się osadzonych w warunkach, 
w których powierzchnia mieszkalna wynosi mniej niż 3 m2 (taką moż-
liwość przewiduje przepis art. 248 § 1 Kkw). Informację o  przeludnie-
niu aresztu zgodnie z art. 248 § 1 Kkw Rzecznik przekazał do Sądu 
Okręgowego VI Wydział w L. W powyższym piśmie Rzecznik zawarł 
informację o tym, że przeludnienie aresztu wynosi 120,7%.

Jednocześnie warunki w jakich przebywał Waldemar J. – Dyrek-
tor Okręgowy w L. uznał za niehumanitarne, a traktowanie jego za 
niezgodne z  obowiązującymi przepisami. Wprawdzie następnego dnia 
liczba osadzonych w  tej celi spadła do 30, a w kolejnym do 22, biorąc 
jednak pod uwagę ogólne przepełnienie jednostki sięgające wówczas 
20% uznać należy, że w celi nr 22 skala przepełnienia była kilka razy 
wyższa, co oznacza, że nie dołożono należytych starań natury organi-
zacyjnej, aby równomiernie rozmieszczać osoby pozbawione wolności 
w celach mieszkalnych.

W tym zakresie zarzut Waldemara J. Dyrektor Okręgowy Służby 
Więziennej w L. uznał za zasadny.

RPO-523767-VII/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Sławomir M. przeby-

wający w Areszcie Śledczym w S. Podnoszone przez niego zarzuty do-
tyczyły opieki medycznej sprawowanej przez więzienną służbę zdrowia 
w tamtejszej jednostce. Osadzony skarżył się m.in. na otrzymywanie 
przeterminowanych lekarstw, niewłaściwe wykonanie badania EKG, 
brak konsultacji kardiologicznej.

Przeprowadzone przez Rzecznika postępowanie wyjaśniające po-
twierdziło zasadność niektórych zarzutów sformułowanych w skardze 
przez piszącego.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w K. na podstawie zebra-
nego w  toku postępowania wyjaśniającego materiałów ustalił, że na 
początku br. skarżący otrzymał partię leku, którego termin ważno-
ści wygasał wraz z końcem roku 2005. Ponadto ustalono również, 
że badanie EKG zostało wykonane z  pominięciem próby wysiłkowej 
niezbędnej dla pacjentów cierpiących na chorobę wieńcową. Pozostałe 
zarzuty dotyczące stosowania w leczeniu osadzonego medykamentów 
zamiennych oraz niewykonania konsultacji kardiologicznej uznane 
zostały za nieuzasadnione.

Wobec ujawnionych nieprawidłowości Dyrektor Okręgowy SW w K. 
zobowiązał Dyrektora Aresztu w S. do ich bezzwłocznego wyelimino-
wania.
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RPO-531815-VII/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Dariusz L. przeby-

wający w  Areszcie Śledczym w E. Piszący, będący wyznawcą islamu, 
skarżył się na uzależnienie przez Dyrektora Aresztu przyznania mu 
diety wyznaniowej od uwiarygodnienia Jego przekonań religijnych.

W przedmiotowej sprawie Rzecznik zwrócił się do Dyrektora Aresz-
tu w E. z zapytaniem o podstawę prawną, którą kierował się formułu-
jąc powyższe żądanie wobec osadzonego Dariusza L.

Dyrektor w nadesłanej odpowiedzi oznajmił, iż po przeprowadzeniu 
rozmowy z osadzonym przychylił się do Jego prośby o przyznanie die-
ty religijnej.

RPO-521515-VII/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga Sudhasharmy 

K. przebywającego w Zakładzie Karnym w C. Ze skargi wynikało, iż 
osadzony nie uzyskał zgody Dyrektora jednostki penitencjarnej na 
korzystanie z diety wegetariańskiej uwzględniającego jego wymogi re-
ligijne, w trybie art. 109 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego.

O zbadanie zarzuty Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do 
Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w L. Jak poinformował Dy-
rektor Okręgowy, nie przyznanie skarżącemu indywidualnego wyży-
wienia, uwzględniającego jego wymogi religijne, było prawidłowe bo-
wiem wyżywienie pozbawione produktów pochodzenia zwierzęcego nie 
spełni wymogu zawartości białek w całodziennym wyżywieniu a tym 
samym spowoduje przekroczenie dopuszczalnej wartości węglowoda-
nów. Nie zachowanie odpowiedniego składu chemicznego posiłków, 
może negatywnie wpłynąć na stan zdrowia osób żywionych w taki 
sposób. Podobną opinię wyraził również lekarz zajmując stanowisko 
w przedmiotowej sprawie.

Rzecznik nie podzielając stanowiska Dyrektora Okręgowego zwrócił 
się do Dyrektora Biura Kontroli i Inspekcji Centralnego Zarządu Służ-
by Więziennej o  jego stanowisko w tej sprawie.

Dyrektor Biura kontroli przedstawił poczynione w sprawie ustalenia.
W ocenie Centralnego Zarządu Służby Więziennej służba żywno-

ściowa w  Zakładzie Karnym w C. jest w stanie zapewnić żywienie 
zgodnie z  wymaganiami określonymi w art. 109 § 1 Kkw.

Zdaniem Biura Kwatermistrzowskiego, opiniującego przedmiotową 
skargę, w celu zachowania odpowiedniej zawartości składników od-
żywczych w posiłkach przygotowywanych dla skarżącego należało sto-
sować produkty sojowe, zwiększoną ilość warzyw i tłuszczy roślinnych 
oraz ewentualnie owoce.
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Mając na uwadze powyższe okoliczności Centralny Zarząd Służby 
Więziennej w W. uznał skargę Sudhasharmy K. za zasadną.

RPO-526872-VIII/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Zdzisław S., były 

pracownik PKP, w związku z niemożliwością skorzystania przez nie-
go ze świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych. Rzecznik wystosował pismo do Dyrektora Zakładu Linii 
Kolejowych w O. z uprzejmą prośbą o przedłożenie wyjaśnień w przed-
miotowej sprawie. Następnie sprawa ta została przekazana do jed-
nostki nadrzędnej.

W wyniku interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich, w odpowiedzi 
poinformowano, iż po wnikliwym przeanalizowaniu pism i zarządzeń 
w tym zakresie istnieje możliwość dofinansowania Zdzisławowi S.
wczasów ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

RPO-528183-IX/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Zbigniew L. – eme-

rytowany funkcjonariusz Służby Więziennej, w sprawie niezgodnej 
z prawem odmowy rozpoznania przez Okręgową Komisję Lekarską 
MSWiA jego odwołania od orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Lekar-
skiej MSWiA. We wniosku zainteresowany podnosił, że na druku 
orzeczenia lekarskiego brak było pouczenia o terminie i sposobie jego 
zaskarżenia. Ponadto orzeczenie nie zostało doręczone za pośrednic-
twem Poczty na jego adres zamieszkania, lecz przesłane do Zakładu 
Karnego w Ł.

Nie wkraczając w merytoryczną treść orzeczenia lekarskiego Rzecz-
nik Praw Obywatelskich zwrócił się do Przewodniczącego Centralnej 
Komisji Lekarskiej MSWiA wykazując, iż dopatrzył się w tych orzecze-
niach, jak i w postępowaniu osób reprezentujących komisje lekarskie 
MSWiA poważnych naruszeń procedury administracyjnej. W wystą-
pieniu podniesiono, iż:
1) Orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSWiA zostało spo-

rządzone na druku do tego nieprzeznaczonym tj. przewidzianym 
dla wojskowej komisji lekarskiej, a nie na druku komisji lekarskiej 
MSWiA.

2) Orzeczenie nie zawierało pouczenia o sposobie, terminie i organie, 
do którego można wnieść odwołanie.

3) Orzeczenie nie zostało skierowane do osoby zainteresowanej lecz 
do Zakładu Karnego w Ł. W ten sposób został naruszony przepis 
§ 25 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 
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9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komi-
sji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, który 
określa, że niezwłocznie po wydaniu orzeczenia przewodniczący 
komisji lekarskiej doręcza osobiście lub przesyła zainteresowane-
mu treść orzeczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 
do rozporządzenia. Zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu, w  za-
wiadomieniu należy podać w szczególności rozpoznane schorzenie 
lub ułomności fizyczne albo psychiczne, określenie stopnia zdol-
ności do służby, związek schorzeń lub ułomności ze służbą, uza-
sadnienie orzeczenia oraz pouczyć zainteresowaną osobę o prawie 
wniesienia odwołania od orzeczenia komisji lekarskiej.

4) Niezgodnie z prawem Okręgowa Komisja Lekarska MSWiA przy-
jęła, iż zainteresowanemu upłynął termin do wniesienia odwoła-
nia. Zbigniew L. zapoznał się z jego treścią w obecności kadrowej 
Zakładu Karnego w Ł., w  dniu 28.02.2006 r. i od tego dnia może 
być liczony termin przewidziany do wniesienia odwołania. Przepis 
§ 27 ust. 1 wyżej powołanego rozporządzenia w  sprawie właściwo-
ści i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi 
Spraw Wewnętrznych określa, że odwołanie wnosi się do właści-
wej okręgowej komisji lekarskiej za pośrednictwem komisji, która 
wydała orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiado-
mienia, o  którym mowa w § 25 ust. 1. Zainteresowany uczynił to 
w terminie.

5) Niezgodnie z prawem odmówiono zainteresowanemu przyjęcia 
w dniu 2.03.2006 r. odwołania (składanego za pośrednictwem 
jego znajomego) w  sekretariacie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej 
MSWiA, tłumacząc fakt ten rzekomym upływem terminu na jego 
wniesienie. Osoba zatrudniona w  sekretariacie nie ma prawa od-
mawiać przyjmowania pism kierowanych do właściwej komisji le-
karskiej.
Z uzyskanej od Przewodniczącego Centralnej Komisji Lekarskiej 

MSWiA odpowiedzi wynika, iż w niniejszej sprawie zostały uchylone 
wadliwe orzeczenia, a w sprawie popełnionych uchybień przeprowa-
dzono rozmowę z  Przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Lekarskie 
MSWiA. Ponadto zaprezentowane nieprawidłowości zostały prze-
widziane do omówienia na najbliższej naradzie przewodniczących 
wszystkich komisji lekarskich podległych Resortowi MSWiA.

RPO-526360-X/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się Małgorzata S., kwe-

stionując nałożenie na nią opłaty dodatkowej podczas przejazdu auto-
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busem linii uzupełniającej, obsługiwanej przez MPK w O. Zaintereso-
wana twierdziła, że okazała kontrolerowi legitymację uprawniającą do 
bezpłatnych przejazdów autobusami MPK na terenie miasta. Jednak-
że, jak jej wyjaśniono, uprawnienie to nie obejmowało przejazdów li-
niami uzupełniającymi. Ponadto, mimo uiszczenia opłaty dodatkowej, 
skarżąca otrzymała z firmy windykacyjnej ponaglenie do zapłaty.

W pierwszej kolejności, Rzecznik Praw Obywatelskich wyjaśnił nie-
porozumienie, z powodu którego Małgorzata S. otrzymała ponaglenie. 
MPK w  O. nie znalazło jednak podstaw do anulowania kary i zwrotu 
uiszczonej kwoty. Następnie, w związku z ukazującymi się w prasie lo-
kalnej informacjami o  przypadkach anulowania kar w analogicznych 
sprawach, Rzecznik postanowił zwrócić się do Prezydenta Miasta O. 
o rozpatrzenie sprawy. W efekcie tej interwencji dokonano zamiany 
nałożonej na Małgorzatę S. opłaty dodatkowej na opłatę manipula-
cyjną.

RPO-529545-X/06
RPO-528016-X/06

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócili się emeryci służb mun-
durowych w sprawie dyskryminacyjnych praktyk stosowanych w ko-
munikacji miejskiej w C., polegającej na nierespektowaniu legitymacji 
wydawanych przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA oraz Wojsko-
we Biuro Emerytalne jako dokumentów poświadczających prawo do 
ulgi na przejazdy środkami komunikacji miejskiej.

 Rzecznik dokonał analizy stosownych uchwał Rady Miasta C., 
która potwierdziła zasadność zarzutów, a ponadto stwierdzono inne 
nieprawidłowości dotyczące sposobu dokumentowania uprawnienia 
do ulgi (w szczególności nierespektowanie ważnych legitymacji ZUS). 
Wskutek interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich została wydana 
nowa uchwała Rady Miasta C. uwzględniająca uwagi Rzecznika, na-
tomiast indywidualne sprawy, dotyczące nałożenia opłaty dodatkowej 
na skarżących zostały przekazane do ponownego rozpatrzenia przez 
MPK w C.

RPO-522961-X/06
Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z urzędu interwencję w związ-

ku z  informacją prasową o pobieraniu niedopuszczalnych opłat za 
wydanie zwłok osób zmarłych w Centralnym Szpitalu Klinicznym A. 
M. w W. W toku postępowania wyjaśniającego ustalono, że zwłoki 
zmarłych pacjentów przechowywane były w prosektorium Zakładu 
Anatomii Patologicznej AM, na podstawie stosownej umowy z Cen-
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tralnym Szpitalem Klinicznym. Zakład pobierał opłaty z własnej ini-
cjatywy, bez uzgodnienia ze zleceniodawcą.

W związku z interwencją Rzecznika Praw Obywatelskich, kierow-
nictwo Centralnego Szpitala Klinicznego uznało, że Zakład Anatomii 
Patologicznej jako zleceniobiorca w sposób rażący naruszył warunki 
umowy, narażając zleceniodawcę na utratę dobrego imienia. Podjęte 
zostały czynności zmierzające do rozwiązania umowy.
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