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I. INFORMACJA O WPŁYWIE 
I ZAŁATWIANIU WNIOSKÓW

Dane informacyjno-statystyczne
Wpływ spraw do Rzecznika Praw Obywatelskich

II kwartał
2007

styczeń - 
czerwiec

2007

Cały okres 
funkcjonowania 
instytucji RPO

(01.01.1988 
– 30.06.2007)

Wpływ ogółem 13 358 27 661 887 125

w tym nowe sprawy  6 578 14 240 564 726
Liczba odpowiedzi
na wystąpienia 
Rzecznika

 4 748  9 798 297 028

W II kwartale 2007 r. w Biurze RPO przyjęto 1391 interesantów oraz 
przeprowadzono 5216 rozmów telefonicznych, udzielając wyjaśnień 
i porad. Wysłano 18 412 pism w 11 431 prowadzonych sprawach, po-
nadto zarejestrowano 47 apeli, listów otwartych, protestów bez ozna-
czenia wnioskodawcy.

1. Rzecznik Praw Obywatelskich 
skierował:

II kwartał styczeń-
czerwiec

– wystąpień o charakterze generalnym 102 206
– wniosków do Trybunału Konstytucyjnego 

o stwierdzenie niezgodności przepisów z 
Konstytucją

7 13

– przystąpił do postępowania przed 
Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach 
skarg konstytucyjnych

4 10

– pytań prawnych do Sądu Najwyższego 2 4
– kasacji 12 19
– skarg o stwierdzenie niezgodności z 

prawem prawomocnego orzeczenia 
(prawo pracy)

1 1
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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 kasacyjnych do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego

2 3

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

Administracyjnych
6 10

oraz
– przystąpił do postępowania sądowego 2 3
– przystąpił do postępowania 

administracyjnego
2 4

2. Sprawy rozpatrzone w II kwartale 2007 r. – 8 462.
Wśród spraw rozpatrzonych:
– podjęto do prowadzenia * 2953 sprawy

w tym, w ramach wystąpienia 
o charakterze generalnym

225  spraw

– udzielono wyjaśnień, wskazano wnioskodawcy 
przysługujące mu środki działania 

4743 sprawy

– przekazano wniosek wg. właściwości 99  spraw
– zwrócono się do wnioskodawcy 

o uzupełnienie wniosku
495  spraw

– nie podjęto ** 172 sprawy
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3. Zakończono postępowanie w 2 863 podjętych sprawach.
Spośród 2 863 spraw zakończonych:
1. uzyskano rozwiązanie pozytywne

ze względu na:
19,8%

– zasadność zarzutów wnioskodawcy 13,4% tj. 385  spraw
– uwzględnienie wystąpienia generalnego 

RPO
6,4% tj. 183 sprawy

2. odstąpiono od dalszego prowadzenia 
sprawy 
ze względu na:

15,5%

– toczące się w sprawie postępowanie 
(niewyczerpany tryb)

8,8% tj. 252 sprawy

– upływ czasu 0,2% tj. 5  spraw
– nieodwracalne skutki prawne 0,1% tj. 3 sprawy
– inne względy obiektywne – rezygnacja 

RPO z dalszego prowadzenia sprawy 
6,4% tj. 182 sprawy

3. nie uzyskano rozwiązania 
pozytywnego ze względu na:

64,7%

– niepotwierdzenie się zarzutów 
wnioskodawcy

60,3% tj. 1726 spraw

– nieuwzględnienie wystąpienia 
generalnego RPO

4,0% tj. 114 spraw

–  z powodu wyczerpania przez RPO 
możliwości działania

0,4% tj. 13 spraw

4. Przedmiot nowych spraw (wniosków) w II kwartale 2007 r. 
(6578– 100%)
(według właściwości zespołów merytorycznych):
prawo konstytucyjne i międzynarodowe 3,8%
prawo karne 24,3%
zabezpieczenie społeczne 11,6%
prawo cywilne i gospodarka nieruchomościami 12,2%
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prawo administracyjne i sprawy mieszkaniowe 9,5%
prawo gospodarcze, daniny publiczne i ochrona praw 
konsumenta

9,8%

prawo karne wykonawcze 9,3%
prawo pracy 4,6%
prawa żołnierzy i funkcjonariuszy służb publicznych 1,4%
administracja publiczna, zdrowie i ochrona praw 
cudzoziemców

6,8%

prawo rodzinne i ochrona praw osób niepełnosprawnych 5,0%
Inne 1,7%

Od 2 sierpnia 2004 r. działa Zespół Terenowy we Wrocławiu, kiero-
wany przez Pełnomocnika terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich.
W II kwartale 2007 r. do Zespołu Terenowego wpłynęło 417 pism, z 
czego 35 pism przekazano do Biura w Warszawie (w tym 5 nowych), 
a 33 pisma przyjęto z Biura w Warszawie (w tym 3 nowe). Nowych 
spraw wpłynęło 207. Z ogólnej liczby 1391 interesantów w Zespole 
Terenowym przyjęto 257. Przeprowadzono 437 rozmów telefonicznych 
udzielając wyjaśnień i porad. Rozpatrzono 252 sprawy.
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Największy wpływ w Zespole Terenowym we Wrocławiu dotyczył spraw 
z zakresu: 
– prawa administracyjnego i spraw 

mieszkaniowych
22,7% tj. 47 spraw

– prawa karnego 16,9% tj. 35 spraw
– zabezpieczenia społecznego 16,4% tj. 34 sprawy
– prawa cywilnego i gospodarki 

nieruchomościami
13,5% tj. 28 spraw

– prawa gospodarczego, danin 
publicznych i ochrony praw 
konsumenta

7,7% tj. 16 spraw

W II kwartale 2007 r. w Zespole Terenowym we Wrocławiu rozpatrzo-
no 252 sprawy w tym :
– podjęto do prowadzenia 75 spraw tj. 28,6%
– udzielono wyjaśnień, wskazano 

wnioskodawcy przysługujące mu środki 
działania 

166 spraw tj. 65,9%

– przekazano wniosek wg. właściwości 2 sprawy tj. 0,8%
– zwrócono się do wnioskodawcy o 

uzupełnienie wniosku
12 spraw tj. 4,7%

 
Od 16 maja 2005 r. działa Zespół Terenowy w Gdańsku, kierowany 
przez Pełnomocnika terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich.
W II kwartale 2007 r. do Zespołu Terenowego wpłynęło 461 pism, 
z czego 56 pism przekazano do Biura w Warszawie (w tym 17 nowych), 
a 22 pisma przyjęto z Biura w Warszawie (w tym 1 nowe). Nowych 
spraw wpłynęło 157. Z ogólnej liczby 1391 interesantów w Zespole 
Terenowym przyjęto 259. Przeprowadzono 729 rozmów telefonicznych 
udzielając wyjaśnień i porad. Rozpatrzono 186 spraw.

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

nieruchomościami
22,3% tj. 35 spraw

– prawa administracyjnego i spraw 
mieszkaniowych

18,5% tj. 29 spraw

– administracji publicznej, zdrowia 
i ochrony praw cudzoziemców

14,6% tj. 23 sprawy

– prawa karnego 12,1% tj. 19 spraw
– zabezpieczenia społecznego 11,5% tj. 18 spraw
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W II kwartale 2007 r. w Zespole Terenowym w Gdańsku rozpatrzono 
186 spraw w tym :
– podjęto do prowadzenia 75 spraw tj. 40,4%
–  udzielono wyjaśnień, wskazano 

wnioskodawcy przysługujące mu środki 
działania

96 spraw tj. 51,6%

– przekazano wniosek wg. właściwości 1 sprawa tj. 0,5%
– zwrócono się do wnioskodawcy 

o uzupełnienie wniosku
14 spraw tj. 7,5%

5. W II kwartale 2007 r. Rzecznik Praw Obywatelskich, Zastępca 
Rzecznika Praw Obywatelskich oraz pracownicy Biura RPO odbyli 
następujące spotkania i wizytacje:

1. Dom dla bezdomnych kobiet w Warszawie 
– badanie przestrzegania praw osób 
bezdomnych.

10.04.2007 r.

2. Drogowe przejście graniczne w Medyce oraz 
kolejowe przejście graniczne w Przemyślu 
– kontrola obsługi podróżnych i warunków 
odprawy paszportowej i celnej. 

17-18.04.2007 r.

3. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczy 
– badanie stanu przestrzegania praw 
pacjentów i personelu medycznego.

18-19.04.2007 r.

4. Udział w roli obserwatora w Marszu 
Tolerancji. Kraków

21.04.2007 r.

5. Areszt Śledczy i Policyjna Izba Zatrzymań 
przy KPP w Giżycku oraz Policyjna Izba 
Zatrzymań przy KPP w Mrągowie – ocena 
poszanowania praw osób pozbawionych 
wolności.

23-25.04.2007 r.

6. Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej 
oraz Szpital dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych w Starogardzie Gdańskim – badanie 
przestrzegania praw pacjentów.

08-10.05.2007 r.

7. Centralny Ośrodek Szkolenia Służby 
Więziennej w Kaliszu oraz Zakład Karny 
w Sieradzu – badanie przestrzegania praw 
funkcjonariuszy.

10-11.05.2007 r.

8. Przyjmowanie interesantów w Brzegu. 11.05.2007 r.
9. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie oraz 2 

Ośrodek Szkolenia Kierowców 
w Ostródzie – badanie przestrzegania praw 
funkcjonariuszy i żołnierzy.

14-15.05.2007 r.
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10. Osiedla romskie w Maszkowicach, Ochotnicy 
Górnej, Krośnicy, Czarnej Górze, Limanowej-
Koszarach, Łososinie Górnej – wizytacja 
osiedli.
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział 
Terenowy w Rabce Zdroju – badanie 
przestrzegania praw pacjentów.

22-25.05.2007 r.

11. 20 Brygada Zmechanizowana w Bartoszycach 
oraz 16 Dywizja Zmechanizowana w Elblągu 
– spotkanie z żołnierzami którzy pełnili 
służbę w Siłach Stabilizacyjnych w Iraku.

04-05.06.2007 r.
 

12. Przyjęcia interesantów. Wschowa. 15.06.2007 r.
13. 25 Brygada Kawalerii Powietrznej 

w Tomaszowie Mazowieckim – spotkanie 
z żołnierzami, którzy pełnili służbę w Siłach 
Stabilizacyjnych w Iraku.

20.06.2007 r.

14. Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych, 
Areszt Śledczy i Komenda Miejska Policji 
w Toruniu oraz Komenda Powiatowa Policji 
w Inowrocławiu – kontrola przestrzegania praw 
obywatelskich żołnierzy i funkcjonariuszy.

27-28.06.2007 r.

oraz uczestniczyli w następujących sympozjach, seminariach 
i konferencjach:

1. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich 
i Zastępcy Rzecznika w Zgromadzeniu 
Ogólnym Sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego. Warszawa.

03.04.2007 r.

2. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich 
w konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet 
Warszawski nt. „Deficyt demokracji w Unii
Europejskiej a europejskie grupy interesów.”

03.04.2007 r.

3. I Międzynarodowa Konferencja Fundraisingu 
w Polsce. Kraków.

19.04.2007 r.

4. Seminarium Rady Rzecznika Praw 
Obywatelskich nt. „Zagrożenia dla rodziny na 
progu XXI wieku.” Nieborów.

21.04.2007 r.

5. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich 
w spotkaniu zorganizowanym na Uniwersytecie 
Warszawskim nt. „Czy fundamenty 
demokratycznego państwa są zagrożone?”

23.04.2007 r.

6. Udział Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich 
w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Naczelnego 
Sądu Administracyjnego. Warszawa.

23.04.2007 r.
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7. Udział Rzecznika w uroczystym ogłoszeniu 
wyników Konkursu Prawnik Pro Bono 
2006, którego organizatorami byli: 
Redakcja „Rzeczpospolitej” oraz Fundacja 
Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Warszawa. 

25.04.2007 r.

8. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w 
uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja 
zorganizowanej w Trybunale Konstytucyjnym. 

02.05.2007 r.

9. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich 
w uroczystościach Święta 3 Maja 
zorganizowanych na placu Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Warszawie oraz w Pałacu 
Prezydenckim. 

03.05.2007 r.

10. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w 
spotkaniu zorganizowanym przez Fundację 
Konrada Adenauera. „Razem dla przyszłości 
Europy – aktualne wyzwania wobec Unii 
Europejskiej.” Warszawa.

11.05.2007 r.

11. Konferencja zorganizowana przez Katedrę 
Prawa Finansowego Wydziału Prawa, 
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 
Wrocławskiego nt. „Ochrona prawna 
konsumenta w obrocie bankowym. Nowe 
rozwiązania prawne.” Wrocław. 

11.05.2007 r.

12. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich 
w wykładzie prof. Piotra Winczorka 
zorganizowanym na Uniwersytecie Warszawskim 
nt. „Konstytucja III RP po 10 latach.”

15.05.2007 r.

13. Konferencja „Relations between Coruption, 
Democracy and Human Rights” 
zorganizowana przez Grupę Roboczą Rady 
Państw Morza Bałtyckiego ds. Instytucji 
Demokratycznych. Warszawa.

15.05.2007 r.

14. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich 
w dorocznym posiedzeniu Zgromadzenia 
Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego. 
Warszawa.

17.05.2007 r.

15. Rzecznik Praw Obywatelskich wziął udział 
w Gali Finałowej Drugiej Edycji Konkursu 
Lodołamacze 2007 r., zorganizowanej przez 
Polską Organizację Pracodawców Osób 
Niepełnosprawnych. Warszawa.

17.05.2007 r.

16. Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich 
w Stowarzyszeniu Przyjaciół Integracji. 
Tematem spotkania była sytuacja osób 
z niepełnosprawnością w Polsce. Warszawa.

18.05.2007 r.
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17. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich 
w wykładzie prof. Johna Gardnera z 
Uniwersytetu w Oxfordzie zorganizowanym 
na Uniwersytecie Warszawskim pt. „W stronę 
prawa naturalnego.”

21.05.2007 r.

18. Debata zorganizowana przez Wyższą Szkołę 
Biznesu pt. „Solidarność dla edukacji 
narodowej.” Nowy Sącz.

22.05.2007 r.

19. Konferencja zorganizowana przez Rzecznika 
Praw Obywatelskich pt. „Wolność słowa i 
odpowiedzialność za słowo. Rola mediów.” 
Belweder - Warszawa.

24-25.05.2007 r.

20. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w 
sesji otwierającej seminarium programowe 
Akademii Oświęcimskiej pt.: „Auschwitz 
– znak pamięci, prawdy, pojednania.”

28.05.2007 r.

21. Konferencja zorganizowana przez Katedrę Prawa 
Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego nt. 
„Nowe tendencje w dziedzinie przepływu osób i 
świadczenia usług w Unii Europejskiej.” Gródek 
nad Dunajcem.

28-29.05.2007 r.

22. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich 
w konferencji zorganizowanej na 
Uniwersytecie w Białymstoku z okazji 18 
– lecia współpracy polskich i brytyjskich 
uniwersytetów pod auspicjami The Clifford & 
Mary Corbridge Trust of Robinson College na 
Uniwersytecie w Cambridge.

29.05.2007 r.

23. Forum nt. „Wymiary Sprawiedliwości 
i Sprawy Wewnętrzne UE.” Warszawa.

01.06.2007 r.

24. Otwarte spotkanie naukowe nt. „Jurysdykcja 
Trybunału Sprawiedliwości WE do orzekania 
w trybie prejudycjalnym w dziedzinie wiz, 
azylu, imigracji i innych polityk związanych 
ze swobodnym przepływem osób.” Warszawa.

04.06.2007 r.

25. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich 
w wykładzie Hasna Gerta Potteringa, 
Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego 
zorganizowanym przez Instytut Spraw 
Publicznych, nt. „Przyszłość Europy.” Warszawa.

05.06.2007 r.

26. Obchody 20. rocznicy wizyty Jana Pawła II 
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

05.06.2007 r.

27. VII edycja Młodzieżowej Wszechnicy Praw 
Obywatelskich zorganizowana przez Fundację 
im. Stefana Batorego oraz Helsińską 
Fundację Praw Człowieka. Częstochowa.

09.06.2007 r.
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28. Konferencja zorganizowana przez Instytut 
Spraw Publicznych pt. „Unia Europejska 
w świecie: z Konstytucją czy bez ?” Warszawa.

15.06.2007 r.

29. Udział Zastępcy Rzecznika Praw 
Obywatelskich w Konferencji poświęconej 90 
– leciu sądownictwa w Polsce. Łódź.

18.06.2007 r.

30. III Ogólnopolskie Forum „Ekonomia dla 
Zdrowia” zorganizowane przez Stowarzyszenie 
Centrum Ekonomiki Zdrowia. Kraków.

21.06.2007 r.

31. Spotkanie z Thomasem Hammarbergiem, 
Komisarzem Praw Człowieka Rady Europy, 
zorganizowanym na Uniwersytecie 
Warszawskim.

29.06.2007 r.

32. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich 
w kolokwium „Jak realizować dziedzictwo 
Papieża” zorganizowanym przez Instytut 
Tertio Millennio. Kraków.

30.06.2007 r.

Współpraca międzynarodowa :

1. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich 
w konferencji nt. „10 Okrągły Stół 
Europejskich Ombudsmanów i Komisarza 
Praw Człowieka Rady Europy” oraz jubileuszu 
10 – lecia Urzędu Ombudsmana Grecji. Ateny.

12-13.04.2007 r.

2. Wizyta w Biurze RPO Pełnomocnika ds. Praw 
Człowieka Obwodu Kaliningradzkiego.

13.04.2007 r.

3. Wizyta w Biurze RPO Dyrektora Gabinetu 
Mediatora Republiki Francuskiej.

24.04.2007 r.

4. Wizyta w Biurze RPO Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich w ramach 
obchodów 50 – lecia Traktatów Rzymskich 
organizowanych przez Reprezentację Komisji 
Europejskiej w Polsce.

30.05.2007 r.

5. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w 
konferencji nt. „Edukacja , zatrudnienie, 
równe szanse – upełnomocnienie osób 
niepełnosprawnych.” Berlin.

11-12.06.2007 r.

6. Wizyta w Biurze pracowników instytucji 
Ombudsmana z Armenii, Azerbejdżanu, 
Gruzji i Kosowa.

23.06.2007 r.

7. Wizyta w Biurze Komisarza Praw Człowieka 
Rady Europy.

29.06.2007 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 Nauki i Szkolnictwa Wyższego (RPO-549487-VIII/
07) z dnia 2 kwietnia 2007 r. – w sprawie urlopów bibliotekarzy. 

Rzecznik poprosił o wskazanie, jakie przesłanki faktyczne i prawne 
przesądziły o wyłączeniu pracowników bibliotecznych zatrudnionych 
na stanowiskach kustosza bibliotecznego, starszego bibliotekarza 
i starszego dokumentalisty, z grupy nauczycieli akademickich, a przez 
to pozbawienie ich uprawnień do urlopu wypoczynkowego w zwięk-
szonym, w stosunku do powszechnie obowiązującego na podstawie 
Kodeksu pracy, wymiarze, tj. 36 dni roboczych. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego (27.04.2007 r.) poinformował, że Konferencja Dyrektorów Bi-
bliotek Szkół Wyższych przesłała wniosek, w którym proponuje przy-
znanie osobom zatrudnionym przed dniem wejścia w życie ustawy 
z dnia 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, na podstawie 
mianowania na stanowiskach: starszego kustosza i starszego doku-
mentalisty dyplomowanego, kustosza i dokumentalisty dyplomowa-
nego, adiunkta bibliotecznego i asystenta dokumentacji i informacji 
naukowej, kustosza bibliotecznego, starszego bibliotekarza i starsze-
go dokumentalisty – prawa do 36-dniowego urlopu wypoczynkowego. 
W dniu 20.03.2007 r. Rada Ministrów przyjęła założenia do ustawy 
o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Postulat przedsta-
wicieli Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych będzie roz-
patrzony w trakcie przygotowania nowelizacji ustawy. 

2. Ministra Sprawiedliwości (RPO-532845-IV/06) z dnia 
2 kwietnia 2007 r. – w sprawie opłaty za skargę na naruszenie prawa 
strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuza-
sadnionej zwłoki.

Zgodnie z ustawą o skardze na naruszenie prawa strony do rozpo-
znania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwło-
ki, skarga o stwierdzenie, że w danej sprawie doszło do przewlekło-
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ści postępowania, podlega opłacie stałej wynoszącej 100 zł. Rzecznik 
rozpatrywał sprawę, w której skarżący wystąpił o stwierdzenie prze-
wlekłości w sprawie rozstrzygniętej co do istoty przez Sąd Rejonowy, 
a następnie przedstawionej sądowi drugiej instancji i skierowanej do 
rozpoznania w zakresie wniesionej apelacji. Pod adresem Sądu Rejono-
wego, jak i Sądu Okręgowego wysunięto zarzut opieszałego działania. 
Pismo procesowe skarżącego został skierowane do Sądu Apelacyjnego 
jako przełożonego nad Sądem Okręgowym, oraz do tego ostatniego 
jako przełożonego nad Sądem Rejonowym. Pomimo uiszczenia wyma-
ganej opłaty skarżący został wezwany przez Sąd Apelacyjny do wnie-
sienia kolejnej opłaty w tej samej wysokości. W analizowanej sprawie 
błędne było już samo podzielenie skargi i przekazanie jej do rozpo-
znania dwóm sądom. Według wyjaśnień Ministerstwa Sprawiedliwo-
ści przepisy ustawy nie rozstrzygają jednoznacznie, czy w przypadku 
oddzielnych skarg, dotyczących tej samej sprawy, lecz postępowania 
różnych sądów, każda ze skarg podlega oddzielnej opłacie, czy należy 
traktować ją jako jedną skargę, podlegającą tylko jednej opłacie stałej. 
Rzecznik zwrócił się o podjęcie działań mających na celu ujednolicenie 
praktyki sądowej w tej mierze poprzez uwzględnienie przedstawionego 
problemu w programach szkoleń prowadzonych dla sędziów. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (30.04. 
2007 r.) podziela stanowisko Rzecznika, zgodnie z którym niedopusz-
czalne jest dokonywanie podziału skargi na dwie sprawy odpowied-
nio do etapów postępowania, których skarga dotyczy i przekazywanie 
takiej skargi jedynie w części do rozpoznania sądowi przełożonemu 
nad sądem, w którym toczy się postępowanie odwoławcze. Odmienne 
stanowisko zostało jednak utrwalone w orzecznictwie Sądu Najwyż-
szego. Minister Sprawiedliwości rozważy możliwość zwrócenia się w 
trybie art. 60 ustawy o Sądzie Najwyższym z wnioskiem o rozstrzy-
gnięcie rozbieżności w wykładni prawa w zakresie dopuszczalności 
fragmentacji skargi na rozpoznanie sprawy w postępowaniu sądowym 
bez nieuzasadnionej zwłoki. 

3. Komendanta Głównego Policji (RPO-555335-IX/07) z dnia 
3 kwietnia 2007 r. – w sprawie artykułu prasowego dotyczącego 
praw policjantów.

Rzecznik zwrócił się o zbadanie zarzutów przedstawionych w arty-
kule opublikowanym w „Rzeczpospolitej” z dnia 20.03.2007 r. o mob-
bingu w Policji i poinformowanie o dokonanych ustaleniach.

Komendant Główny Policji (19.04.2007 r.) poinformował, że 
w związku z doniesieniami prasowymi dotyczącymi stosowania przez 
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przełożonych służbowych mobbingu wobec podwładnych, wydano po-
lecenie przeprowadzenia kontroli w tej sprawie. O wynikach kontroli 
Rzecznik zostanie niezwłocznie powiadomiony. 

4. Ministra Edukacji Narodowej (RPO-554769-I/07) z dnia 
4 kwietnia 2007 r. – w sprawie wypowiedzi Sekretarza Stanu w Mi-
nisterstwie Edukacji Narodowej na temat Związku Nauczycielstwa 
Polskiego. 

Podczas konferencji prasowej Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Edukacji Narodowej oświadczył, że ZNP jest „organizacją stalinow-
ską” i zapowiedział, że „wszyscy kandydaci, którzy nie odetną się od 
dziedzictwa komunistycznego ZNP nie będą mogli być powoływani na 
dyrektorów szkół i będą musieli jasno, publicznie oświadczyć, że odci-
nają się od przeszłości ZNP”. Wskazuje to, że od osób, które zamierza-
ją ubiegać się o stanowisko dyrektora szkoły oczekuje się rezygnacji z 
członkostwa w ZNP. Potwierdzają to również informacje zamieszczone 
na stronie internetowej MEN. W ocenie Rzecznika działania admini-
stracji publicznej, które zmierzają do wymuszenia rezygnacji z człon-
kostwa w związku zawodowym należy uznać za naruszające konsty-
tucyjną wolność zrzeszania się. 

Minister Edukacji Narodowej (16.04.2007 r.) poinformował, że 
wypowiedzi Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
wynikały z rozważań na temat postawy ideowo-politycznej ZNP w la-
tach 1944-1989. Minister przekazał opracowanie poświęcone tej pro-
blematyce, dodając, iż „w kontekście tej pracy zasadne wydaje się py-
tanie: czy legalnie w Polsce mogą działać organizacje, które oficjalnie
głosiły pochwałę komunizmu i nigdy jej nie wycofały?”

5. Ministra Zdrowia (RPO-555872-X/07) z dnia 5 kwietnia 
2007 r. – w sprawie przestrzegania praw pacjentek korzystających ze 
świadczeń zdrowotnych w związku z porodem.

Z listów obywateli, doniesień środków masowego przekazu oraz ra-
portów Fundacji „Rodzić po Ludzku” wynika, że w publicznych szpi-
talach nie są przestrzegane prawa pacjentek korzystających ze świad-
czeń zdrowotnych w związku z porodem. Naruszenie praw kobiet ro-
dzących potwierdziły również wizytacje pracowników Biura Rzecznika 
w wybranych szpitalach. 

Publiczne szpitale pobierają dodatkowe opłaty za tzw. usługi po-
nadstandardowe. Katalog tych opłat i ceny ustalane są przez poszcze-
gólne szpitale na podstawie zarządzeń ich kierowników. W ocenie 
Rzecznika opisana praktyka narusza zasady równego traktowania 
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oraz zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanej ze środków publicznych. W rezultacie w publicznych 
szpitalach dochodzi do wytworzenia podwójnych standardów opieki. 
Niezrozumiałe jest ponadto odstąpienie od finansowania ze środków 
publicznych szkół rodzenia. Pobieranie dodatkowych opłat od pacjen-
tek – przy braku jakichkolwiek działań NFZ i resortu zdrowia, zdaje 
się narastać i prowadzi do patologii. Zdaniem Rzecznika sprawa ta 
wymaga pilnego rozwiązania. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (14.06.2007 r.) poin-
formował, że w wyniku przeprowadzonych postępowań kontrolnych 
nie stwierdzono faktu uzależniania udzielania świadczeń związanych 
z porodem i/lub opieką okołoporodową od wniesienia przez ubezpie-
czonych opłat bezpośrednio na rzecz świadczeniodawcy. W przypadku 
porodów rodzinnych świadczeniodawca może pobierać opłaty z tytułu 
obecności w czasie porodu osoby bliskiej, ale wysokość tych opłat 
nie może przekraczać kosztów ponoszonych przez świadczeniodawcę 
w związku z zapewnieniem realizacji tego prawa pacjenta. Trwają 
uzgodnienia dotyczące kwestii opracowania standardów opieki oko-
łoporodowej. W ramach dokumentu „Narodowy Program Zdrowia na 
lata 2007-2015”, który w dniu 15.05.2007 r. przyjętego przez Radę 
Ministrów został wyodrębniony cel operacyjny dotyczący „Poprawy 
opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem i małym dzieckiem”. 

6. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (RPO-554750-
-X/07) z dnia 5 kwietnia 2007 r. – w sprawie trudności z uzyska-
niem potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego przez osoby 
narodowości żydowskiej, będące niegdyś obywatelami polskimi. 

W publikacji prasowej w Rzeczpospolitej z dnia 10.03.2007 r. pt. 
„Żydzi, którzy chcą być Polakami” podniesiono zarzut przewlekłości 
postępowań prowadzonych przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Pre-
zesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców. Przedstawione 
w artykule zarzuty podnoszone są także w skargach wpływających do 
Rzecznika. Skarżący sygnalizują, że Wojewoda Mazowiecki, a także 
Prezes Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców nie biorą pod 
uwagę aktualnej linii orzeczniczej sądów administracyjnych dotyczą-
cej interpretacji przepisów uchwały Rady Państwa Nr 5/58 z dnia 
23.01.1958 r. w sprawie zezwolenia na zmianę obywatelstwa polskie-
go osobom wyjeżdżającym na pobyt stały do Państwa Izrael. Zwracają 
ponadto uwagę na nieuzasadnioną praktykę odmawiania mocy dowo-
dowej dokumentom wydanym przez Państwo Izrael, które nie zostały 
zaopatrzone w klauzulę apostille. 
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji (17.05.2007 r.) poinformował, że postępowania o poświad-
czenie obywatelstwa polskiego należą do najtrudniejszych postępowań 
administracyjnych. Zgromadzenie niezbędnego materiału dowodowego 
– zwłaszcza w odniesieniu do osób, które opuściły Polskę przed wielu 
laty, bądź nigdy w Polsce nie mieszkały (dzieci i wnuki emigrantów) 
– wymaga zwykle przeprowadzenia poszukiwań archiwalnych. Wymóg 
dotyczący przedstawiania oryginałów dokumentów obcych opatrzonych 
klauzulą apostille nie powinien budzić wątpliwości. Urzędowe poświad-
czenie jest gwarancją autentyczności tych dokumentów. 

Problem konsekwencji uchwał Rady Państwa, tj. uchwały Nr 5/58 
zezwalającej na zmianę obywatelstwa polskiego na izraelskie osobom 
wyjeżdżającym do Izraela na pobyt stały oraz uchwały Nr 37/56 ze-
zwalającej na zmianę obywatelstwa polskiego repatriantom niemiec-
kim, regulujących możliwość emigracji do Izraela i Niemiec jest przed-
miotem sporu historyczno-prawnego. W ocenie organów administracji 
rządowej osoby, które opuściły Polskę korzystając z trybu określonego 
w ww. uchwałach, utraciły obywatelstwo polskie. Stanowisko to po-
dzielił w szeregu wyroków Wojewódzki Sąd Administracyjny w War-
szawie. Natomiast Naczelny Sąd Administracyjny stoi na stanowisku, 
że wymienione uchwały nie udzieliły zezwolenia na zmianę obywa-
telstwa tym, którzy wyjechali po ich wydaniu, a tym którzy wyjechali 
przed ich wydaniem – tylko w przypadku, gdy podania zainteresowa-
nych trafiły do Rady Państwa. 

7. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (RPO-529615-
-V/06) z dnia 5 kwietnia 2007 r. – w sprawie trybu wykonania osta-
tecznych decyzji o opróżnieniu lokali mieszkalnych pozostających 
w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych MSWiA. 

Z treści skarg wpływających od policjantów, a także od emerytów 
i rencistów policyjnych wynika, że praktyka organów Policji w zakresie 
opróżniania lokali mieszkalnych pozostających w ich dyspozycji nie jest 
jednolita. Aktualny pozostaje problem braku regulacji prawnych, któ-
re określałyby tryb oraz organy właściwe do przeprowadzenia egzekucji 
obowiązku wynikającego z prawomocnej decyzji o opróżnieniu lokalu. 
Nie wiadomo również, czy dopuszczalne jest wykonanie takiej decyzji bez 
dostarczenia innego lokalu lub pomieszczenia. Dlatego Rzecznik zwrócił 
się o rozważenie możliwości podjęcia działań legislacyjnych zmierzają-
cych do uregulowania przedstawionej problematyki w ustawie o Policji. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji (5.06.2007 r.) poinformował, że rozstrzygnięcie o opróż-
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nieniu lokalu mieszkalnego zajmowanego przez policjanta (emeryta 
i rencistę policyjnego) wyrażone jest w formie decyzji administracyjnej. 
W związku z powyższym, obowiązki wynikające z tej decyzji podda-
ne są egzekucji administracyjnej. Brak w przepisach ustawy o Policji 
bezpośredniego odesłania do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji nie może wskazywać na wadliwość unormowań praw-
nych w tym przedmiocie. 

W MSWiA podjęto prace nad wprowadzeniem do ustawy o Policji za-
pisu, iż w sprawach nieuregulowanych w ustawie w zakresie opróżnia-
nia lokali stosuje się przepisy ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie 
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego. Ustawa o Policji będzie określać wprost organy egzekucyj-
ne i zastosowanie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym. 
Jednocześnie znowelizowane zostaną zasady przydziału i opróżniania 
tymczasowych kwater oraz jednoznaczne określenie w tych sprawach 
formy decyzji administracyjnej. 

8. Prezesa Rady Ministrów (RPO-550272-IX/07) z dnia 5 kwiet-
nia 2007 r. – w sprawie prac legislacyjnych nad ustawą o Straży 
Kolejowej. 

Do Rzecznika zwracają się przedstawiciele władz i związków zawo-
dowych Straży Ochrony Kolei zaniepokojeni działaniami przedstawi-
cieli rządu w toczącym się procesie legislacyjnym nad ustawą o Straży 
Kolejowej. Ze względu na bardzo duże znaczenie w zakresie ochrony 
porządku i bezpieczeństwa publicznego, jakie odgrywa Straż Ochrony 
Kolei, istnieje potrzeba pilnego wprowadzenia w życie projektowanej 
ustawy. Rzecznik zwrócił się z prośbą o przyspieszenie prac legisla-
cyjnych. 

9. Ministra Spraw Zagranicznych (RPO-554849-I/07) z dnia 
5 kwietnia 2007 r. – w sprawie utrudnionego dostępu do opieki kon-
sularnej obywateli polskich przebywających w Irlandii i Wielkiej Bryta-
nii, z uwagi na zbyt skąpą obsadę kadrową placówek konsularnych.

Rzecznik sygnalizował ten problem w dniu 8.03.2006 r. (RPO-
-526689-I/06). Mimo zapewnień ze strony MSZ o podjęciu działań 
mających dostosować urzędy konsularne do zwiększonego zakresu 
zadań wskutek masowej migracji zarobkowej obywateli polskich, do 
Biura Rzecznika nadal wpływają skargi w szczególności na działal-
ność Konsulatu Generalnego RP w Londynie. Rzecznik zwrócił się do 
Ministra Spraw Zagranicznych o rozważenie możliwości podjęcia bar-
dziej intensywnych i skutecznych działań, które pozwolą obywatelom 
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polskim przebywającym za granicą korzystać z pomocy przedstawicie-
li RP, w sytuacjach gdy pomoc ta jest niezbędna. 

Dyrektor Departamentu Konsularnego i Polonii MSZ 
(27.04.2007 r.) poinformował o stałych godzinach przyjęć Konsulatu 
Generalnego RP w Londynie. W sprawach wymagających natychmia-
stowej interwencji istnieje możliwość kontaktu z konsulem dyżurnym. 
Odciążeniu kolejki oczekujących na wizytę w Konsulacie służą comie-
sięczne wyjazdowe dyżury konsularne w odległych rejonach Anglii 
i Walii. W 2006 r. Konsulat otrzymał wsparcie w osobach dwóch kon-
sulów oraz dwóch pracowników pomocniczych. Planowane jest uru-
chomienie trzeciego stanowiska do obsługi interesantów paszporto-
wych. W 2007 r. urząd zasili kolejnych dwóch konsulów, a po zmia-
nie siedziby Konsulatu zostanie ustanowione centrum telefoniczne. 
W ciągu najbliższych miesięcy zostanie także uruchomiony Konsulat 
Generalny RP w Manchesterze. 

10. Ministra Sprawiedliwości (RPO-546726-VII/06) z dnia 
11 kwietnia 2007 r. – w sprawie zasad udzielania zezwoleń na widze-
nie małoletnich dzieci z tymczasowo aresztowanymi rodzicami (konty-
nuacja wystąpienia z dnia 15.12.2006 r.). 

Analiza skarg kierowanych do Rzecznika na odmowy widzenia ma-
łoletnich dzieci z tymczasowo aresztowanymi rodzicami wskazuje, że 
odmowy te oparte bywają na wątłych przesłankach. Choć formalnie 
mają oparcie w przepisach ustawy, naruszają jednak prawa rodzi-
ców i ich dzieci poprzez naruszenie konstytucyjnej zasady proporcjo-
nalności lub innych wartości konstytucyjnych. Rzecznik zwrócił się 
o przedstawienie stanowiska w sprawie skoordynowania działań pio-
nu karnego i cywilnego wymiaru sprawiedliwości w celu ochrony kon-
stytucyjnych praw małoletnich oraz ich tymczasowo aresztowanych 
rodziców. 

11. Ministra Finansów (RPO-535813-II/06) z dnia 12 kwietnia 
2007 r. – w sprawie potrzeby rozszerzenia możliwości uchylenia ta-
jemnicy bankowej w postępowaniach w sprawach o niektóre wykro-
czenia. 

Rzecznik, na skutek wniosku zainteresowanego obywatela, podjął 
zagadnienie granic tajemnicy bankowej, a w szczególności, czy ta-
jemnica ta uniemożliwia ustalenie personaliów sprawcy wykroczenia 
drogowego, prowadzącego pojazd przewłaszczony na bank tytułem 
zabezpieczenia kredytu. Powołując się na stanowisko Sądu Najwyż-
szego zawarte w uchwale z dnia 23.05.2006 r. (I KZP 4/06) Rzecznik 
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wskazał, iż obecnie obowiązujące przepisy nie zezwalają na uchylenie 
tajemnicy bankowej w takiej sytuacji. Osoba pokrzywdzona wykrocze-
niem nie będzie mogła domagać się odszkodowania od sprawcy lub 
firmy ubezpieczeniowej, nie znając odpowiednich danych. Z kolei jed-
nak Główny Inspektorat Nadzoru Bankowego przedstawił pogląd, iż 
w przypadku przewłaszczenia na bank samochodu tytułem zabezpie-
czenia udzielonego kredytu, bank może przekazać Policji dane doty-
czące użytkownika pojazdu, przy czym informacja nie może dotyczyć 
czynności bankowej, na podstawie której bank stał się właścicielem 
pojazdu, a jedynie tego, kto jest jego użytkownikiem. Zdaniem Gene-
ralnego Inspektora Nadzoru Bankowego rozwiązaniem problemu by-
łaby nowelizacja Prawa bankowego. Rzecznik zwrócił się do Ministra 
Finansów z prośbą o poinformowanie o zajętym stanowisku i ewentu-
alnie podjętych działaniach. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (11.05.2007 r.) 
poinformował, że do Ministerstwa Finansów, w ramach uzgodnień 
międzyresortowych, wpłynął w kwietniu bieżącego roku projekt usta-
wy o zmianie ustawy Prawo bankowe, przygotowany w MSWiA. Pro-
ponuje się w nim nowelizację art. 105 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo 
bankowe, poprzez dodanie nowego przepisu, na podstawie którego 
Policja będzie mogła żądać od banku udzielenia informacji stanowią-
cych tajemnicę bankową na potrzeby postępowania wyjaśniającego 
w sprawach o wykroczenia, w zakresie określonym w art. 78 ust. 4 
ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Minister Finansów wyraził pozy-
tywną opinię wobec proponowanych zmian przepisów. 

12. Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji (RPO-554834-VIII/07) z dnia 
12 kwietnia 2007 r. – w sprawie cudzoziemców pracujących niele-
galnie w Polsce. 

W tygodniku „Polityka” z dnia 24.03.2007 r. ukazał się artykuł pt. 
„Bratnia pomoc”, który zawiera analizę zjawiska imigracji ekonomicz-
nej. Z treści artykułu wynika, że w Polsce pracuje nielegalnie około 
300 tysięcy osób, głównie z Ukrainy i Białorusi. Na tle wymienionego 
artykułu prasowego pojawia się kwestia rzeczywistej skali zjawiska 
nielegalnego zatrudnienia imigrantów na terytorium Polski oraz py-
tanie o środki podjęte przez resort pracy i polityki społecznej oraz 
resort spraw wewnętrznych i administracji w celu ograniczenia tego 
zjawiska. Przedstawione kwestie pozostają w ścisłym związku ze sferą 
ochrony praw człowieka. Zgodnie z art. 37 Konstytucji, kto znajduje 
się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności i praw 
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zapewnionych w Konstytucji. Wyjątki od tej zasady, odnoszące się 
do cudzoziemców, określa ustawa. Co do zasady więc, cudzoziemcy 
przebywający na terytorium Polski korzystają z wolności i praw za-
pewnionych w Konstytucji. Cudzoziemcy nielegalnie zatrudnieni na 
terenie Polski z oczywistych względów nie mają faktycznej i prawnej 
możliwości korzystania z tych praw i wolności. Rzecznik zwrócił się 
o przedstawienie informacji na temat poruszonych zagadnień. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji (11.05.2007 r.) poinformował, że zgodnie z zarządze-
niem Nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14.02.2007 r. powołano 
międzyresortowy Zespół do Spraw Migracji. Do zadań Zespołu należy 
inicjowanie kierunków zmian legislacyjnych i instytucjonalnych oraz 
rekomendowanie ich Radzie Ministrów, przygotowywanie propozycji 
dotyczących modyfikacji dotychczasowych kompetencji w zakresie
problematyki migracji, opiniowanie rocznych i wieloletnich programów 
krajowych dotyczących wykorzystania środków ze wspólnotowych in-
strumentów finansowych w obszarze migracji, proponowanie kierun-
ków działań w zakresie integracji cudzoziemców w Polsce, wymiana 
informacji i monitorowanie prac prowadzonych w UE oraz współpraca 
z organami administracji rządowej, samorządowej oraz organizacja-
mi pozarządowymi. W dniu 22.03.2007 r. odbyło się pierwsze posie-
dzenie Zespołu, podczas którego powołano sześć grup roboczych, tj. 
ds. imigracji zarobkowej, emigracji zarobkowej z Polski, przeciwdzia-
łania nielegalnej imigracji, integracji cudzoziemców, gromadzenia 
i wymiany statystyk oraz reemigracji.

13. Ministra Obrony Narodowej (RPO-552633-I/07) z dnia 12 kwiet-
nia 2007 r. – w sprawie statusu Wojskowej Akademii Technicznej.

Do Rzecznika wpłynęły skargi dotyczące Wojskowej Akademii Tech-
nicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, wyrażające zanie-
pokojenie środowiska akademickiego obecną sytuacją uczelni oraz jej 
przyszłością w związku z projektowaną reformą wyższego szkolnictwa 
wojskowego. Zasadnicze wątpliwości wnioskujących, które Rzecznik 
podziela, wzbudził tryb odwołania poprzedniego rektora – komendan-
ta WAT i powołania jego następcy. Ponadto zgłoszone protesty pra-
cowników, studentów i absolwentów WAT, jak również przedłożone 
opinie przedstawicieli innych instytucji naukowych i Prezydium Kon-
ferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie projek-
tu likwidacji WAT – włączenia jej w struktury Uniwersytetu Obrony 
Narodowej skłaniają do wystąpienia z prośbą o ponowne rozważenie 
sposobu przeprowadzenia i zakresu reformy szkolnictwa wojskowego, 
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z zapewnieniem odpowiedniego udziału zainteresowanych podmiotów. 
Rzecznik zwrócił się do Ministra Obrony Narodowej o przedstawienie in-
formacji o kierunku i rodzaju podejmowanych w tym względzie działań. 

Minister Obrony Narodowej (17.05.2007 r.) poinformował, że wy-
znaczenie nowego rektora WAT odbyło się z poszanowaniem obowią-
zujących przepisów. Przepis art. 73 ust. 3 ustawy – Prawo o szkol-
nictwie wyższym przewiduje, że w szczególnych przypadkach Minister 
Obrony Narodowej może powołać rektora uczelni wojskowej spośród 
generałów nie spełniających warunków określonych w art. 72 ust. 1. 
Decyzja Ministra Obrony Narodowej w zakresie oceny przepadków, które 
uznaje za szczególne jest decyzją suwerenną, nie podlegającą konsulta-
cjom i uzgodnieniom. Odnosząc się do kwestii reformy szkolnictwa woj-
skowego Minister poinformował, że uznał koncepcję zatwierdzoną przez 
poprzedniego Ministra Obrony Narodowej za zbyt radykalną. Mając na 
względzie również uwagi zgłaszane przez środowisko akademickie oraz 
organizacje społeczne, Minister powołał w dniu 9.03.2007 r. pełnomoc-
nika ds. reformy szkolnictwa wojskowego. Został nim poprzedni Rektor 
WAM. Jego zadaniem będzie weryfikacja dotychczasowych i sformuło-
wanie nowych kierunków zmian w obszarze szkolnictwa wojskowego. 
W dniu 23.03.2007 r. na posiedzeniu Kierownictwa MON zaakcepto-
wano proponowane przez pełnomocnika zasadnicze kierunki reformy 
szkolnictwa. Szczegółowe założenia oraz harmonogram prac nad refor-
mą szkolnictwa wojskowego zostanie w najbliższym czasie przedstawio-
ny na posiedzeniu Kierownictwa MON. 

14. Ministra Edukacji Narodowej (RPO-556682-X/07) z dnia 16 
kwietnia 2007 r. – w sprawie maturzystki chorej na cukrzycę.

Rzecznik zainteresował się sprawą maturzystki, której Dyrekcja 
Liceum odmawia prawa do wniesienia na salę w czasie egzaminów 
pisemnych glukometru, mimo iż chora na cukrzycę uczennica zmu-
szona jest do częstej kontroli poziomu cukru we krwi. Maturzystka 
będzie musiała wystąpić o możliwość zdawania pisemnego egzaminu 
maturalnego w osobnej sali, przed specjalnie powołaną komisją, co 
stanowić będzie dla niej dodatkowe obciążenie psychiczne. Sytuacja 
ta stanowi przykład dyskryminacji ucznia ze względu na stan zdrowia 
i jest sprzeczna z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa. 

Dyrekcja Liceum oraz Okręgowa Komisja Egzaminacyjna brak zgo-
dy na zdawanie przez uczennicę egzaminu pisemnego razem z innymi 
maturzystami uzasadnia obawą, iż dopuszczenie jej do zdawania na 
zasadach ogólnych może doprowadzić do odwołań innych uczniów, 
a w konsekwencji do unieważnienia egzaminu. 
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Rzecznik zwrócił się o podjęcie pilnej interwencji na rzecz wycofania 
się Dyrekcji Liceum oraz OKE z dyskryminacyjnych praktyk, a tak-
że o rozważenie możliwości podjęcia działań legislacyjnych mających 
na celu wprowadzenie do rozporządzenia MENiS z dnia 7.09.2004 r. 
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowa-
nia uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egza-
minów w szkołach publicznych regulacji, które jednoznacznie określą 
zasady uczestnictwa w egzaminach osób chorych lub czasowo nie-
sprawnych, z uwzględnieniem konstytucyjnej zasady równości wobec 
prawa oraz zakazu dyskryminacji. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
(15.05.2007 r.) poinformował, że za organizację i przebieg egzami-
nu maturalnego w danej szkole odpowiada dyrektor szkoły. Zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, dostosowanie warunków i formy prze-
prowadzania egzaminu maturalnego może polegać na korzystaniu 
w czasie egzaminu maturalnego ze specjalistycznego sprzętu i środ-
ków dydaktycznych oraz urządzeń technicznych, sprzętu medycznego 
i leków koniecznych ze względu na chorobę lub niepełnosprawność 
oraz pomocy medycznej, pod warunkiem zgłoszenia takiej potrzeby 
w odpowiednim wniosku. Nie ma zatem przeszkód prawnych aby 
uczennica chora na cukrzycę pisała egzamin maturalny razem z in-
nymi zdającymi, w tej samej sali. Jak wynika z wyjaśnień dyrektora 
szkoły, uczennica złożyła wniosek w październiku 2006 r. o wydłuże-
nie czasu egzaminu o 30 minut i możliwość pisania go w oddzielnej 
sali. W marcu bieżącego roku uczennica podtrzymała swoją decyzję. 

15. Ministra Gospodarki (RPO-545954-VIII/06) z dnia 16 kwiet-
nia 2007 r., Głównego Inspektora Pracy z dnia 17 kwietnia 2007 r. 
– w sprawie raportu dotyczącego bezpieczeństwa pracy w kopalniach 
węgla kamiennego. 

W związku z wypadkiem zbiorowym mającym miejsce w dniu 
21.11.2006 r. w Kopalni Węgla Kamiennego „Halemba” w Rudzie Ślą-
skiej, w którym zginęły 23 osoby, Rada Ministrów przyjęła Uchwałę 
Nr 206/2006 z dnia 29.11.2006 r. w sprawie podjęcia działań doty-
czących bezpieczeństwa pracy w kopalniach węgla kamiennego. Mini-
ster Gospodarki Zarządzeniem Nr 88 z dnia 18.12.2006 r. w sprawie 
utworzenia Zespołu Koordynacyjnego do opracowania raportu z oceny 
bezpieczeństwa pracy w kopalniach węgla kamiennego powołał Ze-
spół Koordynacyjny, który do dnia 29.03.2007 r. miał przekazać ów 
raport do rozpatrzenia Radzie Ministrów. Zaakceptowane przez Radę 
Ministrów rozwiązania miałyby stać się podstawą do przygotowania 
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i wdrożenia szczegółowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa pra-
cy w kopalniach, ze szczególnym uwzględnieniem firm zewnętrznych 
wykonujących prace w ruchu zakładu górniczego. Rzecznik zwrócił 
się o przedstawienie raportu przygotowanego przez Zespół Koordyna-
cyjny oraz poinformowanie o założeniach przyjętych przez Radę Mini-
strów. W wystąpieniu do Głównego Inspektora Pracy Rzecznik zwrócił 
się o poinformowanie o skali zjawiska łamania praw pracowniczych 
przez firmy zewnętrzne działające na terenie kopalń węgla kamien-
nego oraz o działaniach podejmowanych w celu wyeliminowania tego 
typu praktyk. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki (7.05.2007 r.) po-
informował, że Rada Ministrów w dniu 24.04.2007 r. przyjęła projekt 
„Raportu z oceny bezpieczeństwa pracy w kopalniach węgla kamienne-
go”, którego tekst przekazano Rzecznikowi. „Raport...” zawiera szereg 
wniosków, z których najistotniejsze to zwiększenie wymagań w sto-
sunku do firm usługowych świadczących usługi przy wykonywaniu 
podziemnych robót górniczych oraz zwiększenie kontroli firm usłu-
gowych przez organy nadzoru górniczego w zakresie przestrzegania 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Ministerstwo Gospodarki 
podjęło działania zmierzające do wdrożenia wniosków wynikających 
z ww. „Raportu... „.

Główny Inspektor Pracy (29.05.2007 r.) przedstawiła informacje 
o wynikach kontroli inspektorów pracy w firmach zewnętrznych wy-
konujących usługi w ruchu podziemnych zakładów górniczych. Jed-
nym z najważniejszych problemów jest zatrudnianie pracowników na 
stanowiskach pracy pod ziemią na podstawie umów cywilnopraw-
nych. Zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych daje dużą 
samodzielność i autonomię zleceniobiorcy. Z tego względu może mieć 
negatywny wpływ na bezpieczeństwo pracy. Prace wykonywane przez 
pracowników firm zewnętrznych wymagają systematycznego nadzoru 
i kontroli. Drugim poważnym problemem występującym od wielu lat 
zarówno w kopalniach, jak i w firmach usługowych, jest nieprzestrze-
ganie przepisów dotyczących czasu pracy. Wiele zagrożeń powodu-
je niezadowalający stan techniczny maszyn i urządzeń, szczególnie 
w wyrobiskach, gdzie prace są wykonywane przez firmy zewnętrzne. 
Niepokój budzą nieprawidłowości w ustalaniu przyczyn i okoliczności 
wypadków przy pracy. 

16. Ministra Zdrowia (RPO-230517-VII/04) z dnia 17 kwietnia 
2007 r. – w sprawie postępowania ze sprawcami przestępstw o cha-
rakterze seksualnym. 
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Z dniem 26.09.2005 r. zaczęły obowiązywać przepisy, które znacz-
nie rozszerzają zakres postępowania z różnymi kategoriami spraw-
ców przestępstw o charakterze seksualnym. Te obowiązujące od po-
nad półtora roku rozwiązania ustawowe nie znalazły dotychczas za-
stosowania w praktyce. Rzecznik poprosił o określenie, jakie podjęto 
działania zmierzające do wdrożenia w życie przepisów ustawy z dnia 
27.07.2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy Kodeks po-
stępowania karnego i ustawy – Kodeks karny wykonawczy. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (28.05.2007 r.) po-
informował, że powstał raport z prac Zespołu do spraw opracowa-
nia systemowych rozwiązań dotyczących postępowania wobec osób 
z zaburzeniami preferencji seksualnych, który był przedmiotem obrad 
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia. Proponuje się m.in. utworzenie 
projektu nowego programu polityki zdrowotnej państwa o roboczej 
nazwie „Program terapii dla sprawców czynów przeciwko wolności 
seksualnej”, przygotowanie projektu nowelizacji Kodeksu karnego 
wykonawczego w celu wyodrębnienia zakładów przeznaczonych do le-
czenia sprawców czynów przeciwko wolności seksualnej. Po analizie 
zaproponowanych działań Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia pod-
jęło decyzję w sprawie realizacji poszczególnych zadań poczynając od 
określenia kosztów utworzenia ośrodków i przesłania do Ministerstwa 
Sprawiedliwości projektu inicjatywy legislacyjnej. 

17. Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 
Głównego Inspektora Pracy, do wiadomości Prezesa Zarządu Pol-
skiego Radia S.A. (RPO-556815-I/07) z dnia 17 kwietnia 2007 r. 
– w sprawie wypowiedzi wiceprezesa Polskiego Radia S.A., jakie miały 
być skierowane do zatrudnionych w tej instytucji dziennikarzy.

„Gazeta Wyborcza” z dnia 13.04.2007 r., a w ślad za nią inne środki 
masowego przekazu opublikowały wypowiedzi wiceprezesa Polskiego 
Radia, jakie podobno zostały skierowane pod adresem zatrudnionych 
w tej instytucji dziennikarzy. Rzecznik zwrócił się o zbadanie, czy wy-
powiedzi wiceprezesa Polskiego Radia nie naruszyły przepisów Kodek-
su pracy. W wystąpieniu do Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofo-
nii i Telewizji Rzecznik zwrócił się o poinformowanie, czy Rada, jako 
konstytucyjny organ stojący na straży interesu publicznego w radiofo-
nii i telewizji widzi swoją właściwość w tej sprawie i jakie ewentualne 
działania podjęła lub zamierza podjąć. 

Zastępca Głównego Inspektora Pracy (10.05.2007 r.) wyjaśniła, 
że w związku ze skargą związków zawodowych, inspektor pracy prze-
prowadził w marcu 2007 r. kontrolę w „Polskim Radio” S.A. W wyniku 
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analizy zebranego materiału w sprawie inspektor pracy nie znalazł 
podstaw do jednoznacznego potwierdzenia występowania zjawiska 
mobbingu i nierównego traktowania pracowników w zatrudnieniu 
w „Polskim Radio” S.A. Zasadność roszczeń odszkodowawczych, wy-
nikających z przepisów antymobbingowych, może być zweryfikowana
wyłącznie w procesie sądowym. 

18. Ministra Sprawiedliwości (RPO-383896-XI/01) z dnia 18 
kwietnia 2007 r. – w sprawie zasad przeprowadzania badań DNA 
w cywilnych postępowaniach sądowych. 

Rzetelność i pewność wyników badań kodu genetycznego ma duże 
znaczenie z punktu widzenia ustalenia praw podmiotowych zainte-
resowanych osób. Te kwestie, istotne dla zabezpieczenia prawa do 
właściwej procedury sądowej nadal, mimo wielu wystąpień Rzecznika, 
nie są w pełni uregulowane w prawie polskim. Rzecznik zwrócił się do 
Ministra Sprawiedliwości o przedstawienie informacji na temat do-
tychczas podjętych i planowanych działań w tej sprawie. 

Minister Sprawiedliwości (5.06.2006 r.) poinformował, że zgro-
madzone w Ministerstwie Sprawiedliwości materiały będące podsta-
wą dokonanej analizy ustawodawstwa polskiego przekazano Minister-
stwu Zdrowia. Na czerwiec 2007 r. zaplanowano robocze spotkanie 
przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Zdro-
wia, które będzie poświęcone omówieniu wyników przeglądu ustawo-
dawstw państw trzecich oraz instrumentów Unii Europejskiej, a także 
sformułowaniu ewentualnych wniosków co do potrzeby podjęcia ini-
cjatywy ustawodawczej. 

19. Komendanta Głównego Straży Granicznej (RPO-544994-
-IX/06) z dnia 18 kwietnia 2006 r. – w sprawie niezgodności z obo-
wiązującym prawem przepisów zarządzenia Komendanta Głównego 
Straży Granicznej.

Rzecznik przedstawił swoje wątpliwości co do zgodności z prawem 
regulacji zawartych w zarządzeniu nr Z-16 Komendanta Głównego 
Straży Granicznej z dnia 5.05.2003 r. w sprawie sposobu pełnienia 
służby granicznej i prowadzenia działań granicznych, wydanym na 
podstawie art. 9 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 12.10.1990 r. o Stra-
ży Granicznej. Zgodnie z § 15 zarządzenia funkcjonariusze w czasie 
pełnienia służby posługują się wyłącznie służbowymi środkami łącz-
ności. Prywatne środki łączności zdaje się do depozytu przed rozpo-
częciem służby. Na czas pełnienia służby przechowywane są również 
środki płatnicze i dokumenty umożliwiające ich uzyskanie. Zdaniem 
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Rzecznika regulacje dotyczące praw i obowiązków obywateli nie po-
winny być regulowane w formie zarządzenia, lecz ustawy (por. art. 93 
ust. 2 Konstytucji RP). W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się 
o uchylenie niezgodnego z obowiązującym prawem przepisu. 

20. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (RPO-
-541402-II/06) z dnia 18 kwietnia 2007 r. – w sprawie systemu 
rejestracji skarg obywateli na niewłaściwe traktowanie przez funkcjo-
nariuszy Policji. 

Europejski Komitet ds. Zapobiegania Torturom i Nieludzkiemu oraz 
Poniżającemu Traktowaniu lub Karaniu zwrócił się do władz polskich 
o wskazanie liczby skarg złożonych na funkcjonariuszy Policji i Straży 
Granicznej oraz liczby postępowań karnych i dyscyplinarnych wsz-
czętych w rezultacie wniesionych skarg, oraz oceny karnych i dyscy-
plinarnych sankcji nałożonych na sprawców stwierdzonych naruszeń 
prawa, w wyniku rozpoznania skargi. Władze polskie wskazały, że za-
kres gromadzonych przez Policję danych w systemie „Skarga” nie po-
zwala na udostępnienie informacji pozostających w zainteresowaniu 
Europejskiego Komitetu. Poinformowano jednocześnie, że prowadzo-
ne są prace nad zmodyfikowaniem systemu rejestracji skarg, ukie-
runkowane na poszerzenie zakresu gromadzonych i przetwarzanych 
danych. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o informacje na 
temat działań podjętych w celu zmodyfikowania systemu rejestracji
skarg. 

21. Marszałka Sejmu, Ministra Sprawiedliwości (RPO-547814-
-I/07) z dnia 18 kwietnia 2007 r. – w sprawie niewykonanych wyro-
ków Trybunału Konstytucyjnego. 

Z informacji przekazanej Rzecznikowi przez Trybunał Konstytucyj-
ny wynika, że dotychczas nie zostało wykonanych wiele orzeczeń Try-
bunału bądź wykonanych jest tylko częściowo. Odnosi się to między 
innymi do wyroku z dnia 20.02.2006 r. (sygn. akt K 9/05) dotyczące-
go ograniczenia praw wyborczych w wyborach samorządowych oraz 
wyroku z dnia 10.11.2004 r. (sygn. akt K 1/04), w którym Trybu-
nał Konstytucyjny uznał za niezgodne z Konstytucją wskazane w nim 
przepisy ustawy z dnia 2.04.2004 r. o zmianie ustawy – Prawo o zgro-
madzeniach oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Rzecznik zwró-
cił się do Marszałka Sejmu z prośbą o spowodowanie podjęcia działań, 
które doprowadzą do pełnego i skutecznego wdrożenia wspomnianych 
wyroków, jak również innych wyroków opisanych w informacji prze-
kazanej przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego. 
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W wystąpieniu do Ministra Sprawiedliwości Rzecznik zwrócił się 
o podjęcie prac, które doprowadzą do pełnego i skutecznego wdroże-
nia wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19.04.2006 r. (sygn. 
akt K 6/06) oraz z dnia 8.11.2006 r. (sygn. akt K 30/06) dotyczą-
cych dostępu do zawodu adwokata i radcy prawnego, a także wyroku 
z dnia 20.03.2006 r. (sygn. akt K 17/05) dotyczącego dostępu do in-
formacji publicznej oraz wyroku z dnia 5.05.2004 r. (sygn. akt P 2/03) 
dotyczącego publikowania sprostowań prasowych. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (15.06. 
2007 r.) poinformował, że w Ministerstwie Sprawiedliwości opracowa-
no projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze, ustawy 
o radcach prawnych oraz ustawy – Prawo o notariacie, który w dniu 
12.06.2007 r. został rozpatrzony i przyjęty przez Radę Ministrów. Pro-
jekt zawiera przepisy dostosowujące ustawę – Prawo o adwokaturze oraz 
ustawę o radcach prawnych do wyroków Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 19.04.2006 r. (sygn. akt K 6/06) oraz z dnia 8.11.2006 r. (sygn. 
akt K 30/06). Projektowana regulacja odnosi się do zasad naboru na 
poszczególne aplikacje, a także zasad zdawania egzaminów zawodo-
wych. 

Odnosząc się do konieczności wykonania wyroków Trybunału Kon-
stytucyjnego z dnia 20.03.2006 r. (sygn. akt K 17/05), a także z dnia 
5.05.2004 r. (sygn. akt P 2/03) oraz związanej z nimi potrzeby zmiany 
stosownych przepisów ustawy – Prawo prasowe, Podsekretarz Stanu 
poinformował, że Minister Sprawiedliwości nie jest właściwy do inicjo-
wania zmian w Prawie prasowym. 

22. Dyrektora Generalnego Służby Więziennej (RPO-495652-
-VII/05) z dnia 19 kwietnia 2007 r. – w sprawie kary dyscyplinarnej 
dla osób tymczasowo aresztowanych, polegającej na zakazie doko-
nywania zakupu artykułów dopuszczonych do sprzedaży w areszcie 
śledczym.

Do Rzecznika nadal wpływają skargi osób tymczasowo aresztowa-
nych, które żalą się, że wymierzenie im kary dyscyplinarnej określo-
nej w art. 222 § 2 pkt 7 k.k.w. skutkuje ograniczeniem ich prawa 
do prowadzenia korespondencji. Mimo zapewnień ze strony Ministra 
Sprawiedliwości, do chwili obecnej przepis ten nie został znowelizowa-
ny. Rzecznik zaproponował, aby – do czasu zmiany przepisu – wobec 
tymczasowo aresztowanych stosować wskazaną karę dyscyplinarną 
w kształcie, jaki ustawodawca określił dla skazanych w art. 143 § 1 
pkt 5 k.k.w. Oznaczałoby to zawężenie zakazu dokonywania zakupów 
do artykułów spożywczych i tytoniowych lub udostępnianie tymcza-
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sowo aresztowanemu w czasie wykonywania kary dyscyplinarnej pa-
pieru, kopert i znaczków pocztowych. 

Dyrektor Generalny Służby Więziennej (15.05.2007 r.) poinfor-
mował, że zgodnie z art. 222 § 2 pkt 3 projektu nowelizacji Kodek-
su karnego wykonawczego, zarówno tymczasowo aresztowanych, jak 
i skazanych będzie można pozbawić prawa do zakupu artykułów żyw-
nościowych i wyrobów tytoniowych oraz innych artykułów dopuszczo-
nych do sprzedaży w areszcie śledczym lub zakładzie karnym. 

23. Ministra Środowiska (RPO-506395-IV/06) z dnia 20 kwiet-
nia 2007 r. – w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagne-
tycznych.

Do Rzecznika zwrócił się wnioskodawca wskazując, że określone 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30.10.2003 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 
oraz sposobów sprawdzania dopuszczalności tych poziomów, poziomy 
dopuszczalnych pól elektromagnetycznych mogą powodować zagroże-
nie dla życia i zdrowia ludzkiego. Wnioskodawca powołał się na raport 
Światowej Organizacji Zdrowia oraz inne opracowania naukowe wska-
zujące na związek zwiększonej zachorowalności dzieci na nowotwory 
z ich przebywaniem w obszarze promieniowania magnetycznego. Wo-
bec powyższego Rzecznik zwrócił się o rozważenie zasadności podjęcia 
działań zmierzających do wyjaśnienia, czy dopuszczalne poziomy pól 
elektromagnetycznych określone we wspomnianym rozporządzeniu 
nie wywierają negatywnego wpływu na zdrowie i życie ludzkie. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska (31.05.2007 r.) 
poinformowała, że ustalone w załączniku do rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 30.10.2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania 
dotrzymania tych poziomów, dopuszczalne poziomy pól elektromagne-
tycznych w środowisku nie pozostają w sprzeczności z wartościami 
określonymi w zaleceniach międzynarodowych organizacji zajmujących 
się ochroną przed promieniowaniem lub organizacji normalizacyjnych. 
Standardy jakości środowiska dotyczące ochrony przed polami elektro-
magnetycznymi zostały ustalone w drodze rozporządzenia wydanego 
w porozumieniu z ministrem właściwym w sprawach zdrowia i – zdaniem 
Podsekretarza Stanu – brak podstaw do ich zmiany. 

24. Komendanta Głównego Policji (RPO-555066-II/07) z dnia 
24 kwietnia 2007 r. – w sprawie zapewnienia świadkom przestępstw 
skutecznej ochrony Policji.
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W dniu 20.03.2007 r. ukazała się w „Dzienniku” publikacja pt. 
„Świadku ochroń się sam”, w której poruszono kwestię nieskutecz-
nej policyjnej ochrony świadków zagrożonych przez przestępców, wy-
nikającej z bagatelizowania zagrożenia przez Policję i znikomej wie-
dzy funkcjonariuszy Policji o treści instrukcji Komendanta Głównego 
Policji dotyczącej ochrony świadków. W artykule poruszono również 
problem wadliwej procedury przyjmowania zgłoszeń zdarzeń wyma-
gających natychmiastowej reakcji Policji oraz uciążliwej dla świadków 
procedury. Rzecznik zwrócił się z prośbą o ustosunkowanie się do 
kwestii wskazanych w wymienionej publikacji i powiadomienie o po-
dejmowanych, a także planowanych działaniach w tej sprawie. 

Komendant Główny Policji (22.05.2007 r.) poinformował, że oso-
ba zagrożona, wobec której kierowane są groźby zamachu na życie lub 
zdrowie tej osoby lub jej rodziny, a także mienia do niej należącego lub 
mienia należącego do rodziny, może skierować stosowny wniosek do 
komendanta wojewódzkiego/stołecznego Policji, właściwego dla miej-
sca jej zamieszkania. Zakres i rodzaj realizowanej ochrony jest dosto-
sowany do indywidualnych warunków i charakteru sprawy, w której 
występuje osoba zagrożona. W każdej komendzie wojewódzkiej Policji 
są wyznaczeni policjanci wykonujący zadania z zakresu ochrony osób 
zagrożonych. Osoby te podlegają cyklicznemu szkoleniu i doskonale-
niu zawodowemu. W programie szkolenia podstawowego policjantów 
omawiane są ogólne zagadnienia związane z uprawnieniami pokrzyw-
dzonego, a także z pozyskiwaniem dowodu z zeznań świadka oraz 
jego uprawnienia. Program doskonalenia zawodowego dla policjantów 
służby kryminalnej zawiera kwestie dotyczące uprawnień pokrzyw-
dzonego i świadka, a także instytucji świadka anonimowego i sposo-
bu postępowania z taką osobą. Postępowanie dyżurnych jednostek 
Policji reguluje zarządzenie Komendanta Głównego Policji w sprawie 
organizacji służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych Policji. 
Wobec dyżurnych jednostek organizacyjnych Policji realizowany jest 
program doskonalenia zawodowego, również w zakresie przyjmowania 
i postępowania z interesantami. 

25. Ministra Sprawiedliwości (RPO-549951-IV/07) z dnia 24 
kwietnia 2007 r. – w sprawie możliwości rozliczenia nakładów ponie-
sionych przez jednego z małżonków na wspólny majątek, po podziale 
majątku dorobkowego.

W sprawie opisanej Rzecznikowi jeden z małżonków w trakcie trwa-
nia wspólności majątkowej zawarł umowę pożyczki. Pochodzące z niej 
środki w całości zainwestował w nieruchomość wchodzącą w skład 
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majątku dorobkowego małżonków. Spłata pożyczki nastąpiła po roz-
wodzie i podziale majątku dorobkowego. Małżonek, który zaciągnął 
zobowiązanie nie mógł rozliczyć nakładów w trakcie postępowania 
o podział majątku, mimo iż spłata pożyczki nastąpiła z jego osobistego 
majątku. W świetle art. 618 § 3 k.p.c. po zapadnięciu prawomocnego 
postanowienia o podziale majątku, roszczenia o nakłady z majątku 
osobistego, poczynione po tym podziale, definitywnie wygasają. Zda-
niem Rzecznika małżonek powinien mieć możliwość dochodzenia na-
kładów zużytych na majątek dorobkowy, które zostały poczynione po 
podziale tego majątku np. spłata kredytu zainwestowanego w majątek 
wspólny, która nastąpiła po jego podziale. Należy rozważyć, czy pre-
kluzja (termin, po którego upływie dokonana czynność pozbawiona 
jest skutków prawnych) przewidziana w art. 618 § 3 k.p.c. nie powin-
na zostać wyłączona w przypadku roszczeń związanych z podziałem 
majątku dorobkowego. Dotyczy to możliwości rozliczenia nakładów 
poniesionych na wspólny majątek po jego podziale. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (31.05.2007 r.) 
nie podzielił poglądu o konieczności nowelizacji przepisów Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego w kierunku proponowanym w wystąpie-
niu Rzecznika. Zniesienie w postulowanym zakresie prekluzji prze-
widzianej w art. 618 § 3 k.p.c. nie stanowiłoby rozwiązania proble-
mu. Wydaje się, że poruszone zagadnienie winno znaleźć rozwiązanie 
w orzecznictwie sądów, w szczególności w judykaturze Sądu Naj-
wyższego, do którego sądy drugiej instancji mogą skierować pytanie 
prawne (art. 390 k.p.c.), a nie poprzez nowelizację przepisów. 

26. Ministra Środowiska (RPO-548718-IV/07) z dnia 25 kwiet-
nia 2007 r. – w sprawie problemów związanych z brakiem jasnego 
określenia kompetencji organów administracji publicznej odnośnie 
opłat związanych z ustanowieniem użytkowania górniczego. 

Art. 87 ustawy – Prawo geologiczne i górnicze stanowi, że do opłat, 
o których mowa w przepisach działu IV, stosuje się odpowiednio prze-
pisy Ordynacji podatkowej o zobowiązaniach podatkowych, z tym że 
określone w nich uprawnienia organów podatkowych przysługują 
wierzycielom. Art. 87 ust. 2 stanowi, że wierzycielem jest gmina lub 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jed-
nak z brzmienia pozostałych przepisów tej ustawy wynika, że w postę-
powaniu podatkowym niektóre kompetencje organów podatkowych 
zostały przyznane innym podmiotom. Rzecznik zwrócił się o rozwa-
żenie podjęcia działań legislacyjnych, które spowodowałyby wyraźne 
określenie, jakie kompetencje przypisane organom podatkowym przez 
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Ordynację podatkową należą do właściwości, określonych w ustawie 
jako wierzyciele, organów gmin i Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej, a jakie do właściwości innych organów 
upoważnionych przez ustawę do kształtowania wysokości opłat zwią-
zanych z użytkowaniem górniczym. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska – Główny 
Geolog Kraju (06.06.2007 r.) poinformował, że rozwiązanie przyjęte 
w Prawie geologicznym i górniczym polegające na odpowiednim sto-
sowaniu przepisów działu III Ordynacji podatkowej stanowi duży atut 
Prawa geologicznego i górniczego. Minister nie zgodził się również 
z innymi zastrzeżeniami sformułowanymi w wystąpieniu Rzecznika. 
Przyznał jedynie, że Prawo geologiczne i górnicze, ani inna ustawa, nie 
określa organu, który ponosi skutki nieważności czy uchylenia decyzji 
ustalającej opłatę i zobowiązanego do zwrotu środków. O ile sprawa 
podmiotu zobowiązanego do zwrotu opłaty w przypadku stwierdzenia 
nieważności czy uchylenia decyzji wskutek wznowienia nie budzi wąt-
pliwości, to wątpliwości mogą dotyczyć sytuacji gdy np. decyzja została 
uchylona na skutek wyroku sądu administracyjnego, a decyzji ponow-
nie nie można wydać, bowiem upłynął termin przedawnienia. Obecnie 
w Ministerstwie Środowiska trwają prace nad zmianą ustawy Prawo 
geologiczne i górnicze i dla takich przypadków należałoby przewidzieć 
odrębne uregulowania wskazujące podmiot zobowiązany do zwrotu 
środków. Minister Środowiska stwierdził również, że w przypadku pod-
trzymania uwag przez Rzecznika, podejmie działania legislacyjne zmie-
rzające do zmiany przepisów nasuwających zastrzeżenia. 

27. Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego, Sze-
fa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (RPO-557609-II/07) 
z dnia 26 kwietnia 2007 r. – w sprawie śmierci byłej posłanki SLD 
podczas przeszukania prowadzonego w jej domu przez funkcjonariu-
szy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

W związku z informacjami o śmierci byłej posłanki pani Barbary B. 
podczas przeszukania prowadzonego w jej domu w dniu 25.04.2007 r. 
przez funkcjonariuszy ABW, Rzecznik zwrócił się do Szefa ABW 
o udzielenie wyjaśnień dotyczących podstaw prawnych podjęcia czyn-
ności przez ABW, przebiegu przeszukania, przyczyn zaniechania fil-
mowania zdarzenia i niezweryfikowania informacji podanej przez
panią Barbarę B. dotyczącej braku broni palnej, zachowania odpo-
wiednich procedur mających na celu zabezpieczenie życia i zdrowia 
osoby, u której prowadzono przeszukanie. W wystąpieniu do Mini-
stra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego Rzecznik zwrócił się 



37

o udzielenie wyjaśnień dotyczących odpowiedzialności funkcjonariu-
szy ABW przeprowadzających przeszukanie oraz o informacje doty-
czące przebiegu śledztwa wszczętego w tej sprawie. 

Zastępca Szefa ABW (30.04.2007 r.) poinformował, że czynności 
procesowe wykonywane w miejscu zamieszkania posłanki, przepro-
wadzane były w ramach postępowania Prokuratury Okręgowej. Zgro-
madzony w toku postępowania przygotowawczego materiał dowodowy 
pozwolił na wydanie przez prokuratora zarządzeń o zatrzymaniu okre-
ślonych osób oraz postanowień o dokonaniu przeszukań miejsc ich 
zamieszkania, w tym zarządzenia o zatrzymaniu posłanki, jak również 
postanowienia o przeszukaniu miejsca zamieszkania. Realizacja tych 
czynności została powierzona, na podstawie przepisów Kodeksu po-
stępowania karnego, funkcjonariuszom ABW w Katowicach. Pozosta-
łe zagadnienia poruszone w wystąpieniu są przedmiotem podjętych 
w ramach postępowania dyscyplinarnego czynności służbowych ma-
jących na celu wszechstronne wyjaśnienie okoliczności zaistniałych 
zdarzeń, również w aspekcie ewentualnych uchybień ze strony funk-
cjonariuszy ABW. Rzecznik zostanie poinformowany o dokonanych 
ustaleniach. 

Zastępca Prokuratora Generalnego (15.05.2007 r.) poinformował, 
że kwestie poruszone przez Rzecznika są przedmiotem śledztwa. Na 
obecnym – początkowym – etapie śledztwa możliwe jest udzielenie od-
powiedzi dotyczącej podstaw prawnych podjęcia przez funkcjonariu-
szy ABW czynności wobec Barbary B. 

28. Ministra Finansów (RPO-551363-VI/07) z dnia 27 kwietnia 
2007 r. – w sprawie zasad pobierania kosztów egzekucyjnych. 

Zgodnie z art. 64 § 8 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w ad-
ministracji zapłata egzekwowanej należności po dokonaniu czynności 
egzekucyjnych nie zwalnia od obowiązku uiszczenia opłaty manipula-
cyjnej oraz opłat za czynności egzekucyjne i wydatków egzekucyjnych. 
W art. 64 § 1 wyliczone są wysokości opłat, jakie organ egzekucyjny 
pobiera za dokonane czynności egzekucyjne. Ustalone są tylko opłaty 
minimalne, nie ma natomiast określenia opłaty maksymalnej. Rzecz-
nik postuluje odpowiednie zmiany ustawy o postępowaniu egzekucyj-
nym w administracji mające na celu ustalenie górnej granicy opłat 
egzekucyjnych za dokonane czynności egzekucyjne w postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji oraz wprowadzenie rozwiązań legisla-
cyjnych zachęcających, nawet po wszczęciu postępowania egzekucyj-
nego, do dobrowolnej zapłaty należności w postaci np. obniżenia opłat 
za czynności egzekucyjne. 
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Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (4.06.2007 r.) po-
informował, że zasadniczo koszty egzekucyjne ponoszone są przez zobo-
wiązanego, od którego egzekwowana jest zaległa należność. Wynika to 
z faktu, że konieczność zastosowania egzekucji administracyjnej zwią-
zana jest z uchyleniem się przez zobowiązanego od wykonania ciążą-
cych na nim obowiązków, jest więc przez niego zawiniona. Zasadność 
takiej regulacji nie może budzić wątpliwości. W resorcie finansów pla-
nowane jest podjęcie prac nad opracowaniem nowego projektu ustawy 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Propozycje przedsta-
wione przez Rzecznika dotyczące ustalenia górnej granicy opłat egzeku-
cyjnych za dokonane czynności oraz wprowadzenia rozwiązań legisla-
cyjnych zachęcających do samodzielnego spełnienia świadczenia będą 
poddane pod rozwagę przy tworzeniu nowych rozwiązań. 

29. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (RPO-557467-
-X/07) z dnia 27 kwietnia 2007 r. – w sprawie trudności, jakie napo-
tykają cudzoziemcy polskiego pochodzenia z uzyskaniem lub odzyska-
niem obywatelstwa polskiego oraz osiedleniem się w Polsce. 

Osoby, które kiedyś posiadały obywatelstwo polskie lub są polskie-
go pochodzenia, a w stosunku do których nie znajdują zastosowania 
przepisy ustawy o repatriacji, mogą uzyskać obywatelstwo polskie je-
dynie w sposób określony w przepisach ustawy o obywatelstwie pol-
skim. Traktowanie osób posiadających wcześniej obywatelstwo polskie 
lub będących polskiego pochodzenia na równi z cudzoziemcami lub 
bezpaństwowcami w procedurze ubiegania się o polskie obywatelstwo 
pozostaje w sprzeczności z oczekiwaniami społecznymi, a w odczuciu 
zainteresowanych osób może być uznane za krzywdzące. Ponadto art. 
52 ust. 5 Konstytucji RP przewiduje, że osoby, których pochodzenie 
polskie zostało stwierdzone zgodnie z ustawą mogą osiedlić się na te-
rytorium Polski na stałe. Dotychczas jednak nie została wydana usta-
wa, która określałaby procedurę stwierdzania obywatelstwa polskiego 
osób ubiegających się o prawo pobytu na terytorium RP. W związku 
z powyższym Rzecznik zwrócił się o podjęcie odpowiedniej inicjatywy 
legislacyjnej. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji (23.05.2007 r.) poinformował, że obywatelstwo polskie 
nabywa dziecko, którego co najmniej jedno z rodziców posiada obywa-
telstwo polskie, bez względu na miejsce urodzenia dziecka. Oznacza 
to, iż dzieci obywateli polskich mieszkających od lat poza Polską, a 
nawet ich wnuki urodzone za granicą, posiadają obywatelstwo pol-
skie, chociaż często nie legitymują się dokumentami potwierdzający-
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mi ten fakt. Wówczas osoba zainteresowana powinna wystąpić do wła-
ściwego miejscowo wojewody o stwierdzenie posiadania obywatelstwa 
polskiego. Cudzoziemcy polskiego pochodzenia mogą także ubiegać się 
o nadanie obywatelstwa przez Prezydenta RP w trybie art. 16 ust. 1 
ustawy o obywatelstwie. W odniesieniu do kwestii udzielania osobom 
polskiego pochodzenia zezwoleń na osiedlenie się wyjaśniono, iż wo-
bec braku stosownej regulacji rangi ustawowej, organy administracji 
rządowej (zgodnie z art. 8 ust 2 Konstytucji RP) stosują art. 52 ust. 5 
Konstytucji RP bezpośrednio. Opracowany w MSWiA projekt ustawy re-
gulującej tryb stwierdzania polskiego pochodzenia oraz zasady wjazdu i 
pobytu na terytorium RP osób polskiego pochodzenia został skierowa-
ny w dniu 17.05.2007 r. do uzgodnień międzyresortowych.

30. Ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPO-556185-III/07) 
z dnia 27 kwietnia 2007 r. – w sprawie nieprawidłowości występu-
jących w ZUS w związku z wydawaniem osobom, których inwalidztwo 
wojenne wynika z działań podjętych w związku z udziałem w ruchu 
podziemnym lub partyzanckim oraz z pobytem w niewoli, w obozach 
koncentracyjnych lub w więzieniach za udział w tym ruchu, legityma-
cji osoby represjonowanej zamiast przysługującej im książki inwalidy 
wojennego. 

W 2006 r. Rzecznik dwukrotnie zwracał się do Przewodniczącego 
Komisji Polityki Społecznej Sejmu RP o rozważenie inicjatywy usta-
wodawczej mającej na celu przywrócenie zasady jednakowego trak-
towania inwalidów wojennych oraz byłych więźniów obozów koncen-
tracyjnych. W dniu 27.03.2007 r. Rada Ministrów zaakceptowała 
opracowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej założenia 
nowelizacji prawa kombatanckiego. Analiza tego dokumentu nie daje 
podstaw do przyjęcia stanowiska, że sygnalizowany problem będzie 
rozwiązany zgodnie z oczekiwaniami przedstawicieli środowiska in-
walidów wojennych. Rzecznik zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z prośbą o przedstawienie informacji w tej sprawie.

31. Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych (RPO-557602-III/07) z dnia 27 kwietnia 2007 r. 
– w sprawie projektowanego wyłączenia z kręgu beneficjentów ustawy 
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji
wojennych i politycznych, osób które uczestniczyły w wojnie domowej 
w Hiszpanii w latach 1936-1939.

Rada Ministrów przyjęła w dniu 27.03.2007 r. założenia nowelizacji 
prawa kombatanckiego. Jednym z założeń jest wprowadzenie prze-
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pisów, które uniemożliwiłyby posiadanie uprawnień kombatanckich 
przez osoby, których jedynym tytułem do tych uprawnień jest udział 
w wojnie domowej w Hiszpanii w latach 1936-1939. Nowe przepisy 
nie miałyby zastosowania do osób, które już uzyskały w latach 1997-
-2006 decyzje o potwierdzeniu uprawnień (ochrona praw nabytych). 
W świetle tych założeń zmiana ta miałaby głównie charakter symbo-
liczny, ponieważ dotyczyć będzie jedynie osób, które nie przeszły po 
1991 r. procesu weryfikacji uprawnień. Z założeń nowelizacji prawa 
kombatanckiego nie wynika jasno, jakimi przesłankami kierowano się 
przy projektowaniu wyłączenia z kręgu beneficjentów ustawy uczest-
ników wojny domowej w Hiszpanii w latach 1936-1939 i kogo w isto-
cie ma dotyczyć ograniczenie uprawnień określonych w art. 25 ust. 2 
pkt 2 powołanej ustawy. Rzecznik prosi o przedstawienie stanowiska 
w tej sprawie. 

Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjono-
wanych (17.05.2007 r.) poinformował, że przepis art. 25 ust. 2 pkt 2 
zdanie drugie ustawy o kombatantach oraz niektórych innych osobach 
będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego narusza
konstytucyjną zasadę równości obywateli wobec prawa, bowiem po-
zwala korzystać z szeregu świadczeń przewidzianych w ustawie kom-
batanckiej osobom walczącym w utworzonych na polecenie Stalina 
Brygadach Międzynarodowych, ale nie pozwala przyznać takich praw 
osobom walczącym po stronie Hiszpanii narodowej. Potwierdził jedno-
cześnie, że proponowana zmiana ma charakter głównie symboliczny. 

32. Ministra Sprawiedliwości (RPO-535035-IV/06) z dnia 2 
maja 2007 r. – w sprawie realizacji prawa do sądu przez osoby po-
zbawione wolności.

Zgodnie z art. 117 § 4 k.p.c. sąd jest władny uwzględnić wniosek 
o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego dla strony postępowa-
nia cywilnego zwolnionej od kosztów sądowych wówczas, gdy uzna 
za potrzebny udział w sprawie profesjonalnego pełnomocnika. Czę-
sto zdarza się, że sądy odmawiają osobom pozbawionym wolności, 
uprzednio zwolnionym od obowiązku ponoszenia kosztów postępowa-
nia, wyznaczenia pełnomocnika z urzędu. Co do zasady w przypadku 
odmowy wyznaczenia stronie pełnomocnika z urzędu, może ona oso-
biście uczestniczyć w rozprawie. Natomiast osadzony może uczestni-
czyć w rozprawie wyznaczonej celem rozpoznania sprawy jedynie za 
zgodą lub na wyraźne żądanie uprawnionego organu. Różnica ta prze-
sądza, iż odmowa wyznaczenia pełnomocnika z urzędu dla osoby po-
zbawionej wolności, przy jednoczesnej rezygnacji z doprowadzenia jej 
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na rozprawę wyznaczoną celem rozpoznania sporu, w którym osoba 
ta jest stroną, godzi w istotę konstytucyjnego prawa do sądu. Rzecz-
nik zwrócił się o przedstawienie stanowiska Ministra Sprawiedliwości 
w tej sprawie. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
(5.06.2007 r.) poinformował, że brzmienie przepisu art. 117 § 4 k.p.c. 
nie wymaga zmiany, jednak jego stosowanie w niektórych przypadkach 
może budzić wątpliwości. Ocena potrzeby udziału profesjonalnego peł-
nomocnika w postępowaniu nakłada na sądy obowiązek szczególnej 
wnikliwości w sytuacji, gdy z wnioskiem o wyznaczenie pełnomocni-
ka z urzędu występuje strona pozbawiona wolności. Wniosek o obję-
cie zagadnień dotyczących problematyki stosowania art. 117 § 4 k.p.c. 
w stosunku do osób pozbawionych wolności zostanie skierowany do 
Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratu-
ry celem uwzględnienia w ramach programów szkoleń dla sędziów. 

33. Komendanta Głównego Policji (RPO-552608-I/07) z dnia 4 
maja 2007 r. – w sprawie zbierania przez funkcjonariuszy Policji in-
formacji o ekologach protestujących w obronie Doliny Rospudy (kon-
tynuacja wystąpienia z dnia 26.02.2007 r.).

W nawiązaniu do przedstawionych wyjaśnień Rzecznik zwrócił się 
o przekazanie ostatecznych wyników czynności kontrolnych Biura 
Kontroli Komendy Głównej Policji. Rzecznik poprosił o poinformowa-
nie na temat zakresu pozyskanych danych o środowiskach wyrażają-
cych niechęć w związku z planowaną budową obwodnicy Augustowa.

Komendant Główny Policji (17.05.2007 r.) poinformował, że wyni-
ki czynności kontrolnych zawarto w Sprawozdaniu z kontroli doraźnej 
dotyczącej zbadania okoliczności przygotowania pisma informującego 
o zamierzeniach podjęcia przez Policję określonych czynności operacyj-
no-rozpoznawczych. Oceniono, że treść zawarta w piśmie nie pozosta-
wała w sprzeczności z obowiązującymi przepisami, jednakże powinna 
stanowić tajemnicę służbową. Przedmiotowe pismo nie było ukierunko-
wane na zbieranie przez policjantów informacji o legalnie działających 
stowarzyszeniach czy organizacjach pozarządowych. Wspomniane 
działania miały na celu zapewnienie ochrony protestującym członkom 
organizacji ekologicznych, jak również okolicznym mieszkańcom.

34. Komendanta Głównego Policji (RPO-556864-IX/07) z dnia 
4 maja 2007 r. – w sprawie informacji zawartych w artykule praso-
wym odnośnie odpowiedzialności funkcjonariuszy Policji za popełnio-
ne przewinienia.
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W dniu 14 kwietnia br. na stronie Internetowego Forum Policyjne-
go ukazał się artykuł prasowy „Prywata w CBŚ”. Zawarte tam treści 
budzą zainteresowanie Rzecznika z punktu widzenia praw i wolno-
ści obywatelskich. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do 
Komendanta Głównego Policji z prośbą o zbadanie przedstawionych 
w załączonym artykule zarzutów. W szczególności chodzi o wyjaśnie-
nie, czy funkcjonariusze Policji, w zakresie odpowiedzialności za po-
pełnione przewinienia, niezależnie od zajmowanego stanowiska służ-
bowego, są traktowani zgodnie z konstytucyjną zasadą równości wo-
bec prawa. 

Komendant Główny Policji (23.05.2007 r.) ustosunkowując się do 
zarzutów zawartych w artykule prasowym, przedstawił powody odstą-
pienia od wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjona-
riusza Policji. 

35. Ministra Finansów (RPO-514676-VI/05) z dnia 7 maja 2007 r. 
– w sprawie zasad opodatkowania alimentów wypłacanych na rzecz 
osób innych niż dzieci.

Rzecznik z zadowoleniem przyjął zmiany zasad opodatkowania 
świadczeń alimentacyjnych, dokonane przepisami ustawy z dnia 
16.11.2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Mimo odstąpienia 
od opodatkowania tych świadczeń w znacznej części, wprowadzone 
zmiany nie są jednak w pełni satysfakcjonujące. Opodatkowaniu 
podlegają świadczenia na zaspokojenie potrzeb rodziny, które nie są 
objęte małżeńską wspólnością majątkową, alimenty na rzecz dzieci, 
które ukończyły 25 rok życia niezależnie od wysokości świadczenia, 
świadczenia ojca dziecka nie będącego mężem matki, na utrzymanie 
matki i dziecka w okresie połogu oraz alimenty zasądzone przez sąd 
na rzecz osób innych niż dzieci, w części przekraczającej kwotę 700 
zł miesięcznie. Ponadto Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska, czy 
art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy stosuje się do alimentów ustalonych 
w ugodzie sądowej i zwrócił się o rozważenie potrzeby zmiany tego 
przepisu, aby wprost wynikało z niego, że zwolnieniem objęte są rów-
nież alimenty ustalone w ugodzie sądowej.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (8.06.2007 r.) po-
informował, że wyłączenie spod działania ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych świadczeń na zaspokojenie potrzeb rodziny 
jest uzasadnione jedynie w przypadku, gdy świadczenia te pochodzą 
z majątku wspólnego. Wówczas bowiem małżonek, który otrzymywał-
by świadczenia byłby opodatkowany, także gdy na ten wspólny mają-
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tek „pracował” opiekując się dziećmi i gospodarstwem domowym. Gdy 
świadczenia te pochodzą z majątku odrębnego nabierają już odmienne-
go charakteru. Nie są bowiem wypracowane przez osobę uprawnioną.

Świadczenie alimentacyjne w wysokości nieprzekraczającej 700 zł 
miesięcznie na rzecz dzieci, które ukończyły 25 rok życia wypłacane 
na podstawie ugody sądowej, nie korzysta ze zwolnienia podatkowego. 
Kwestia zmiany przepisów podatkowych w zakresie objęcia zwolnie-
niem także alimentów otrzymywanych na podstawie ugody sądowej 
(w zakresie obecnie obowiązującego zwolnienia), będzie rozpatrzona 
podczas kolejnych rządowych prac legislacyjnych poświęconych usta-
wie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

36. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (RPO-548769-
-IX/07) z dnia 8 maja 2007 r. – w sprawie systemu motywacyjnego 
obowiązującego w Policji. 

W związku z ukazującymi się od dłuższego czasu w prasie infor-
macjami na temat funkcjonujących w jednostkach Policji limitów dla 
wystawiania określonej liczby mandatów i legitymowania osób, Rzecz-
nik postanowił podjąć postępowanie wyjaśniające w celu zbadania 
przedmiotowego problemu. Po dokonaniu stosownej analizy, Rzecznik 
wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą 
o spowodowanie zbadania przedstawionej sprawy i podjęcie działań 
w celu wyeliminowania zjawiska limitów, wynikających z obowiązują-
cego w Policji systemu motywacyjnego. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji (8.06.2007 r.) poinformował, że podjęte czynności kontrolne 
wykazały pewne uchybienia w funkcjonowaniu systemów ocenno-mo-
tywacyjnych w niektórych jednostkach i komórkach organizacyjnych 
Komendy Stołecznej Policji. W szczególności zwrócono uwagę na nie-
prawidłowości polegające na punktowaniu czynności legitymowania 
osób. Komendant Stołeczny Policji polecił kierownikom jednostek 
i komórek organizacyjnych KSP usunięcie uchybień, a także weryfika-
cję systemów ocenno-motywacyjnych. Ponadto kierownicy jednostek 
i merytorycznych komórek organizacyjnych KSP zostali zobowiąza-
ni do przeprowadzenia szkoleń z zakresu postępowania w sprawach 
o wykroczenia. Obecnie systemy ocenno-motywacyjne oparte na oce-
nie punktowej nie są już stosowane. 

37. Ministra Finansów (RPO-542997-VI/06) z dnia 10 maja 
2007 r. – w sprawie sytuacji podatkowej Polaków pracujących w Ho-
landii. 
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Od dnia 1.05.2007 r. możliwe jest podejmowanie zatrudnienia 
w Holandii przez obywateli polskich bez konieczności ubiegania się 
o pozwolenie na pracę. W Polsce sytuację podatkową osób uzysku-
jących dochody z pracy najemnej wykonywanej w Holandii określa-
ją postanowienia Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Króle-
stwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania 
i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków 
od dochodu, w której przyjęto metodę proporcjonalnego odliczenia. 
Do chwili obecnej nie dokonano zmian Konwencji w celu przyjęcia 
korzystniejszej dla podatników metody wyłączenia z progresją. Rzecz-
nik zwrócił się o poinformowanie, kiedy zostaną podpisane Protokoły 
zmieniające umowy z Holandią, a także Danią, Belgią oraz Austrią. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (11.06.2007 r.) 
poinformował o przebiegu prac nad zmianami poszczególnych Kon-
wencji o unikaniu podwójnego opodatkowania. W sprawie umowy 
zawartej z Austrią zostanie skierowany wniosek do Prezesa Rady 
Ministrów o wyrażenie zgody na rozpoczęcie negocjacji. Trwają pra-
ce nad przygotowaniem projektu protokołu do umowy z Danią. 
W październiku 2006 r. do administracji belgijskiej skierowano pismo 
z zaproszeniem do zmiany umowy. Obecnie strona polska oczekuje 
na odpowiedź. W kwietniu 2007 r. skierowano do administracji ho-
lenderskiej kolejne pismo z zaproszeniem do zmiany obowiązującej 
metody unikania podwójnego opodatkowania. Dotychczas nie udzie-
lono odpowiedzi. W każdym z powyższych przypadków zmiana umowy 
będzie dotyczyć metody unikania podwójnego podatkowania z metody 
odliczenia proporcjonalnego na metodę wyłączenia z progresją. 

38. Ministra Zdrowia (RPO-558358-X/07) z dnia 10 maja 2007 r. 
– w sprawie pomocy państwa dla osób niepełnosprawnych z poraże-
niem czterokończynowym. 

Rzecznik, po zapoznaniu się z treścią artykułów zamieszczonych 
w „Dzienniku” z dnia 4.05.2007 r. dotyczących sparaliżowanego Ja-
nusza Ś., zwrócił się do Ministra Zdrowia o poinformowanie o zakresie 
i faktycznych możliwościach zapewnienia opieki medycznej oraz po-
mocy osobom z porażeniem czterokończynowym. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (18.05.2007 r.) poin-
formował, że zwiększono wymiar opieki pielęgniarskiej z 1,5 godziny 
do 3 godzin dziennie od poniedziałku do piątku oraz w razie takiej po-
trzeby, także w soboty i niedziele. Ponadto na rzecz Janusza Ś. i jego 
rodziny rozpoczęto realizację świadczeń w zakresie opieki terapeutycz-
nej, a także podjęto działania mające na celu umożliwienie cyklicznej 
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rehabilitacji. Zgodnie ze stanowiskiem NFZ, przy obecnych zasadach 
finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych 
nie ma możliwości zapewnienia pacjentom 24-godzinnej opieki pielę-
gniarskiej w warunkach domowych. Przygotowywana w Ministerstwie 
Zdrowia regulacja prawna w zakresie ubezpieczenia pielęgnacyjnego 
zagwarantuje osobom niepełnosprawnym poprawę dostępu do świad-
czeń opieki zdrowotnej oraz zapewni adekwatną do ich stanu zdrowia 
pomoc pielęgniarską. 

39. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (RPO-558476-
-X/07) z dnia 10 maja 2007 r. – w sprawie działań organów publicz-
nych wobec obywatelki nigeryjskiej będącej ofiarą handlu ludźmi. 

Rzecznik, po zapoznaniu się z informacjami przekazywanymi przez 
środki masowego przekazu, zainteresował się sprawą obywatelki Ni-
gerii, Janet J. Z informacji prasowych wynikało, że cudzoziemka mo-
gła być w Polsce obiektem handlu ludźmi. Dotychczasowe działania 
organów publicznych w omawianej sprawie miało charakter wysoce 
formalistyczny, pozbawiony wrażliwości na krzywdę ludzką. Rzecznik 
wyraził uznanie dla decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji o objęciu cudzoziemki programem pomocy dla ofiar handlu
ludźmi oraz zapowiedzi podjęcia działań na rzecz uchylenia zobowią-
zania do opuszczenia przez nią Polski oraz przyznania jej prawa do 
pobytu tolerowanego. Rzecznik zwrócił się o spowodowanie zbadania 
sprawy prawidłowości działań podejmowanych przez służby migra-
cyjne oraz warunków w jakich cudzoziemka przetrzymywana była 
w ośrodku dla uchodźców. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji (5.06.2007 r.) udzielił szczegółowych informacji na temat 
pobytu pani Janet J. w Polsce i działań podejmowanych wobec cu-
dzoziemki przez polskie służby migracyjne. Straż Graniczna wystąpiła 
do Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców o udzielenie 
pani Janet J. zgody na pobyt tolerowany. Z dniem 9.05.2007 r. cudzo-
ziemka została objęta Programem wsparcia i ochrony ofiary/świadka 
handlu ludźmi. W związku z powyższym ma zapewnioną opiekę me-
dyczną, psychologiczną oraz prawną realizowaną przez Fundację La 
Strada. Jednocześnie od dnia 8.05.2007 r. prowadzone są czynności 
wyjaśniające dotyczące oceny prawidłowości postępowania funkcjo-
nariuszy Straży Granicznej w sprawie cudzoziemki. 

40. Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego (RPO-
-547813-II/07) z dnia 10 maja 2007 r. – w sprawie potrzeby wpro-
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wadzenia do Kodeksu karnego definicji „handlu ludźmi” oraz w spra-
wie konieczności poszerzenia ochrony praw dzieci będących ofiarami
handlu ludźmi. 

Do Rzecznika wpływają sygnały, m.in. od przedstawicieli organiza-
cji pozarządowych zajmujących się pomocą ofiarom handlu ludźmi, 
wskazujące na potrzebę wprowadzenia definicji „handlu ludźmi” do 
Kodeksu karnego (w art. 253 § 1 lub w rozdziale XIV Kodeksu kar-
nego). Organizacje te wskazują na problem uznawania przez organy 
ścigania, że dany czyn nie może zostać potraktowany jako przestęp-
stwo tylko z tego względu, że zapis art. 253 § 1 k.k. jest nieprecyzyjny. 
Zwolennikami zmian w przedmiotowym zakresie są również wybitni 
przedstawiciele sądownictwa i świata nauki. 

Kolejnym zagadnieniem jest kwestia implementacji Protokołu fa-
kultatywnego do Konwencji Praw Dziecka ONZ dot. handlu dziećmi, 
prostytucji i pornografii dziecięcej, zawierającego definicję handlu 
dziećmi. Obowiązujący Kodeks karny nie zapewnia pełnej ochrony 
przed wykorzystywaniem seksualnym małoletnich między 15 a 18 ro-
kiem życia. Ratyfikacja Protokołu oznacza konieczność poszerzenia 
ochrony dzieci m.in. w sferze karalności pornografii dziecięcej, dzie-
cięcej prostytucji, przez objęcie ochroną małoletnich aż do ukończe-
nia 18 roku życia, zgodnie z definicją dziecka przyjętą w Konwencji 
o prawach dziecka. Rzecznik postuluje zasadniczą zmianę art. 253 § 1 
i 2 Kodeksu karnego, mającą na celu wyodrębnienie handlu dziećmi, 
czyli osobami do 18 roku życia. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
(8.06.2007 r.) poinformował, że wypracowanie definicji prawnej „han-
dlu ludźmi” zaplanowane jest w ramach Krajowego Programu Prze-
ciwdziałania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008. W Ministerstwie 
Sprawiedliwości przygotowano projekt nowelizacji Kodeksu karnego 
mający na celu m.in. zwiększenie ochrony dzieci przed przemocą sek-
sualną. Odnosząc się do kryminalizacji handlu dziećmi Podsekretarz 
Stanu stwierdził, iż prawo polskie nie wyodrębnia przestępstwa „han-
dlu dziećmi”. Określone w art. 253 § 2 k.k. przestępstwo „organizo-
wania adopcji dzieci wbrew przepisom ustawy” nie może być wprost 
utożsamiane z „handlem dziećmi”. Handel dziećmi wyczerpuje zna-
miona art. 253 § 1 k.k. 

41. Ministra Sprawiedliwości (RPO-555672-IV/07) z dnia 11 
maja 2007 r. – w sprawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 9.03.2006 r. w sprawie egzekucji grzywien, kar pieniężnych, 
opłat sądowych i kosztów postępowania w sprawach cywilnych. 
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W skardze skierowanej do Rzecznika zasygnalizowano problem 
dotyczący regulacji prawnej egzekucji należności Skarbu Państwa, 
a dokładniej – ingerencji w materię ustawową dokonaną przez roz-
porządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.03.2006 r. w spra-
wie egzekucji grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów 
postępowania w sprawach cywilnych. Wydaje się, że regulacja ta 
w istotny sposób wykracza poza materię, która może być regulowana 
rozporządzeniem. Wytyczne z art. 1064 kpc, które każą uwzględniać 
przy wydawaniu rozporządzenia „sprawność i skuteczność postępo-
wania egzekucyjnego” nie mogą być interpretowane w ten sposób, 
że rozporządzenie może „uprościć” tryb postępowania przewidziany 
ustawą. Taka regulacja może być w istocie traktowana jako nieuza-
sadnione uprzywilejowanie jednej grupy wierzycieli, podczas gdy inni 
także mają prawo do „sprawności i skuteczności” egzekucji. Rzecznik 
zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości o przedstawienie stanowiska 
w sprawie. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
(25.06.2007 r.) poinformował, że problem zasygnalizowany w wystą-
pieniu Rzecznika będzie przedmiotem wnikliwej analizy. Przedmioto-
we rozporządzenie zostanie zbadane pod kątem zgodności z przepi-
sami Kodeksu postępowania cywilnego. W zależności od wyniku tej 
oceny zostanie rozważona potrzeba dokonania odpowiednich zmian 
w rozporządzeniu.

42. Ambasadora RP w Dublinie (RPO-558646-VIII/07) z dnia 11 
maja 2007 r. – w sprawie strajku polskich pracowników w Irlandii. 

W „Gazecie Wyborczej” z dnia 7.05.2007 r. ukazał się artykuł pod 
tytułem „Polska rewolucja na Wyspach”. Z treści artykułu wynika, iż 
w jednej z firm w Irlandii dochodziło wielokrotnie do naruszania praw 
pracowniczych polskich pracowników. Autor artykułu opisał sytuację 
Polaków pracujących w hurtowniach w Dublinie, którzy w związku 
z nierównym traktowaniem w porównaniu do irlandzkich pracow-
ników, w dniu 27.04.2007 r. zorganizowali i przeprowadzili strajk. 
Wśród powodów strajku podane zostały m.in. takie przyczyny jak: 
niższe wynagrodzenie, większe obciążenie pracę (ilość załadowanych 
paczek), brak dostępu do specjalistycznego sprzętu (wózki widłowe), 
ograniczenie możliwości awansu, pomijanie w wysyłaniu na szko-
lenia, czy też skracanie przerw śniadaniowych. Rzecznik poprosił 
o przedstawienie stanu sprawy, w tym o zweryfikowanie informacji
zawartych w artykule. 
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43. Ministra Budownictwa (RPO-539128-V/06) z dnia 11 maja 
2007 r. – w sprawie przepisów określających zasady użytkowania 
miejsc postojowych urządzanych dla nowopowstających inwestycji. 

Stosownie do § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powin-
ny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wydanego na podstawie 
delegacji zawartej w art. 7 Prawa budowlanego, inwestor jest zobo-
wiązany do wybudowania miejsc postojowych nie tylko dla użytkow-
ników danego budynku, ale także powinien zabezpieczyć możliwość 
parkowania osobom trzecim, przebywającym na tym terenie okreso-
wo. Samą liczbę i sposób urządzenia miejsc postojowych należy do-
stosować do wymagań ustalonych w decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem liczby miejsc, z których 
korzystają osoby niepełnosprawne. Jakkolwiek więc niezbędnym wa-
runkiem wydania pozwolenia na budowę jest m.in. zaprojektowanie 
i realizacja miejsc postojowych – w tym także ogólnodostępnych, to po 
zakończeniu procesu inwestycyjnego obowiązujące przepisy nie prze-
widują utrzymania miejsc, z których mogłyby korzystać osoby trzecie. 
Rezygnacja – już po przystąpieniu do użytkowania obiektu – z ogólno-
dostępnych miejsc postojowych pierwotnie uwzględnionych w procesie 
inwestycyjnym, nie niesie za sobą żadnych konsekwencji. W związku 
z powyższym Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w przed-
miotowej sprawie, a także w sytuacji, w której Minister Budownictwa 
podzieliłby wątpliwości Rzecznika – o podjęcie stosownych prac legi-
slacyjnych, których celem byłoby stworzenie regulacji gwarantujących 
zachowanie charakteru miejsc postojowych zgodnie z ich pierwotnym 
przeznaczeniem, nie tylko na etapie uzyskiwania pozwolenia na budo-
wę i realizacji inwestycji, ale także po jej zrealizowaniu. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa (29.06.2007 r.) 
poinformowała, że problematyka poruszona w wystąpieniu Rzecznika 
będzie rozważona w trakcie prac legislacyjnych nad zmianą rozporzą-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytu-
owanie, wynikającą z projektu nowej ustawy – Prawo budowlane. 

44. Ministra Sprawiedliwości (RPO-558900-II/06) z dnia 14 
maja 2007 r. – w sprawie następstw orzeczeń Trybunału Konstytu-
cyjnego. 

Rzecznik zwrócił się z prośbą o przekazanie informacji na temat pod-
jętych lub projektowanych działaniach legislacyjnych zmierzających 
do wykonania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dotyczących pro-
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blemów karno-prawnych, a mianowicie: wyroku z dnia 11.10.2006 r. 
(sygn. akt P 3/06) dotyczącego znieważenia funkcjonariusza publicz-
nego oraz wyroku z dnia 7.09.2006 r. (sygn. akt SK 60/05) dotyczące-
go dopuszczalności wznowienia postępowania karnego. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
(5.06.2007 r.) poinformował, że w związku z wyrokiem z dnia 
11.10.2006 r. (sygn. akt P 3/06) w przygotowanym w Ministerstwie 
Sprawiedliwości projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny 
oraz niektórych innych ustaw przewidziano zmianę art. 226 § 1 k.k. 
Przepisowi temu nadano następujące nowe brzmienie: „Kto publicznie 
znieważa funkcjonariusza publicznego podczas i w związku z pełnie-
niem obowiązków służbowych albo osobę do pomocy mu przybraną”. 
Projekt wymienionej ustawy został przyjęty w dniu 24.04. 2007 r. 
przez Radę Ministrów. W związku z wyrokiem z dnia 7.09.2006 r. (sygn. 
SK 60/05) w Ministerstwie Sprawiedliwości podjęto prace nad noweli-
zacją art. 540 § 2 k.p.k. Prace te są prowadzone w ramach powołanego 
przy Ministrze Sprawiedliwości zespołu, którego zadaniem jest wypra-
cowanie nowego kształtu instytucji wznowienia postępowania karnego. 
O wynikach prac Rzecznik zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

45. Marszałka Sejmu RP (RPO-552925-I/07) z dnia 15 maja 
2007 r. – w sprawie wyłączenia dwóch sędziów Trybunału Konstytu-
cyjnego od udziału w rozstrzyganiu w sprawie dotyczącej zgodności 
z Konstytucją RP ustawy z dnia 18.10.2006 r. o ujawnieniu informacji 
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 
oraz treści tych dokumentów. 

Wyłączenie sędziów nastąpiło na skutek przedstawienia Trybuna-
łowi przez przedstawiciela Sejmu RP informacji o znajdujących się 
w archiwach IPN dokumentach organów bezpieczeństwa państwa do-
tyczących obu sędziów jako tzw. „kontakty operacyjne”. W związku 
z powyższym, Rzecznik zwrócił się o pisemne wyjaśnienie wszystkich 
okoliczności sprawy, a w szczególności, czy Trybunał otrzymał pełną 
informację udostępnioną przedstawicielowi Sejmu przez IPN, a także 
o podanie podstawy prawnej zwrócenia się Marszałka Sejmu RP do 
Prezesa IPN o udzielenie informacji, czy w zasobach IPN znajdują się 
dokumenty dotyczące sędziów Trybunału Konstytucyjnego rozpatru-
jących w/w wniosek lub dotyczące ich bliskich, mogące wywołać wąt-
pliwości co do bezstronności członków składu orzekającego.

Marszałek Sejmu RP (22.05.2007 r.) zwrócił się o sprecyzowanie 
charakteru prawnego wystąpienia Rzecznika, w tym o dokładne okre-
ślenie podstawy prawnej tego wystąpienia.
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46. Marszałka Sejmu RP (RPO-552925-I/07) z dnia 15 maja 
2007 r. – w sprawie niezgodnego z Konstytucją ograniczenia dostępu 
do dokumentów IPN dla naukowców i dziennikarzy. 

W wyroku z dnia 11.05.2007 r. w sprawie o sygn. akt K 2/07 doty-
czącej zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 18.10.2006 r. o ujaw-
nieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa 
z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, Trybunał Konstytu-
cyjny ocenił m.in., że niezgodne z Konstytucją są przepisy art. 36 
ust. 1 pkt 2 i 3 tej ustawy. Przepisy te stanowią o udostępnianiu 
dokumentów zgromadzonych przez IPN organom władzy publicznej 
oraz innym instytucjom, organizacjom i osobom w celach prowadze-
nia badań naukowych i działalności dziennikarskiej, o ile Prezes IPN 
wyrazi na to zgodę. Zdaniem Trybunału niedopuszczalny jest zakres 
dyskrecjonalnej władzy Prezesa IPN, który w sposób swobodny może 
na podstawie tych przepisów decydować o dopuszczeniu bądź zaka-
zie dopuszczenia do akt IPN naukowców i dziennikarzy. Zaskarżone 
przepisy naruszają wolność prowadzenia badań naukowych (art. 73 
Konstytucji) oraz prawo każdego do pozyskiwania informacji (art. 54 
ust. 1 Konstytucji). Rzecznik zwrócił się do Marszałka Sejmu o możli-
wie jak najszybsze podjęcie stosownych działań legislacyjnych zmie-
rzających do zmiany omawianych przepisów, w sposób umożliwiają-
cy kontynuowanie projektów badawczych dotyczących historii Polski 
i przywrócenie dostępności akt IPN dla naukowców i dziennikarzy. 

Marszałek Sejmu RP (31.05.2007 r.) podziela pogląd o pilnej po-
trzebie wprowadzenia ustawowego dostępu do archiwów organów bez-
pieczeństwa państwa dla naukowców i dziennikarzy. W tym celu pro-
wadzi konsultacje polityczne zmierzające do przedłożenia poselskiej 
inicjatywy regulującej powyższy problem. Zamiarem Marszałka Sej-
mu jest, aby stosowny projekt ustawy został przez Sejm rozpatrzony 
i uchwalony na najbliższym posiedzeniu w dniach 12-15.06.2007 r. 

47. Ministra Zdrowia (RPO-557192-X/07) z dnia 16 maja 2007 r. 
– w sprawie oceny zasadności wprowadzania przez szpitale opłat dla 
rodziców przebywających przy dziecku w czasie jego hospitalizacji.

W związku z doniesieniami prasowymi, z których wynika, że szpi-
tale stołeczne zamierzają wprowadzić opłaty dla rodziców przebywa-
jących przy dziecku w szpitalu, Rzecznik przypomniał, że prawo do 
kontaktu osobistego oraz prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej 
sprawowanej przez osobę bliską lub inną wskazaną osobę należą do 
podstawowych praw pacjenta przebywającego w szpitalu, wynikają-
cych z art. 19 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
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Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (27.06.2007 r.) po-
informował, że opieka sprawowana przez osobę bliską nie jest świad-
czeniem zdrowotnym i nie może być finansowana przez NFZ. Kierow-
nik szpitala może ustalić opłatę za przebywanie osób bliskich, tylko 
wtedy, gdy wynikają z tego dla szpitala dodatkowe koszty. Wysokość 
tych kosztów powinna zostać przez szpital udokumentowana. Mini-
sterstwo zwróciło się do NFZ o przedstawienie informacji w tym zakre-
sie, które zostaną następnie przekazane Rzecznikowi. 

48. Ministra Sprawiedliwości (RPO-543561-VII/06) z dnia 17 
maja 2007 r. – w sprawie badania porządków wewnętrznych w jed-
nostkach penitencjarnych. 

We wcześniejszej korespondencji z Centralnym Zarządem Służby 
Więziennej uzyskano stanowisko, że nie zachodzi potrzeba badania 
porządków wewnętrznych jednostek penitencjarnych, bowiem zawie-
rają one jedynie regulacje organizacyjne i nie ograniczają praw osób 
osadzonych. Uznając jednak wagę problemu CZSW zwrócił się do dy-
rektorów okręgowych Służby Więziennej przypominając o obowiązku 
dokonywania bieżących przeglądów i analizy wszystkich porządków 
wewnętrznych. W związku z otrzymanym, w toku badania jednej z in-
dywidualnych spraw, stanowiskiem Okręgowego Inspektoratu Służby 
Więziennej w Gdańsku, wyrażającym pogląd całkowicie sprzeczny ze 
stanowiskiem Biura Prawnego CZSW Rzecznik uznał, iż akceptacja tego 
poglądu oznaczałaby nie tylko aprobatę stanu, kiedy regulacja niższego 
rzędu jest sprzeczna z przepisami Kodeksu karnego wykonawczego, ale 
również w sposób niewłaściwy kształtuje świadomość prawną. Stano-
wisko Okręgowego Inspektoratu stawia również pod znakiem zapytania 
pozytywne ustalenia uzyskane w wyniku wcześniejszego wystąpienia. 
Rzecznik zwrócił się zatem o ponowne zajęcie stanowiska. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (05.06.2007 r.) 
poinformowała, że usunięto opisane w wystąpieniu Rzecznika naru-
szenie prawa. Niezależnie od powyższego, pismem z dnia 20.04.2007 
r., zwrócono się również do dyrektorów okręgowych Służby Więziennej 
o przeprowadzenie bieżącego przeglądu i analizy wszystkich porząd-
ków wewnętrznych w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawi-
dłowości zarówno natury merytorycznej, jak i formalnej. 

49. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (RPO-544829-I/06) 
z dnia 21 maja 2007 r. – w sprawie rekrutacji uczniów posiadających 
tzw. maturę międzynarodową na studia na Uniwersytecie Warszaw-
skim w roku akademickim 2007/2008. 
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Jak wskazują zainteresowani, wymagania dotyczące przedmiotów 
uwzględnianych przy rekrutacji, jakie są stawiane kandydatom na stu-
dia nie są skorelowane z wymaganiami stawianymi maturzystom, co 
powoduje nierówność szans wszystkich ubiegających się o indeksy. 
Z wyjaśnień Prorektora Uniwersytetu Warszawskiego wynika, że kan-
dydaci posiadający dyplom IB, którzy ubiegają się o przyjęcie na stu-
dia na Uniwersytecie Warszawskim kwalifikowani są na podstawie 
wyników maturalnych, z jednoczesnym dostosowaniem przedmiotów 
i sposobu przeliczania wyników uzyskanych na Maturze Międzynarodo-
wej do systemu oceny kandydatów z nową maturą. Zdaniem Rzecznika 
takie działania są niewystarczające. Sprawa wymogów stawianych przez 
uczelnie kandydatom posiadającym maturę międzynarodową wymaga 
rozwiązań systemowych. Konieczne jest zapewnienie korelacji pomiędzy 
Programem Matury Międzynarodowej a unormowaniami wynikającymi 
z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, na podstawie których uczelnie 
ustalą i opublikują zasady rekrutacji. Rzecznik zwrócił się do Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z prośbą o podjęcie stosownych działań. 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (8.06.2007 r.) poinfor-
mował, że z chwilą wejścia w życie w 2002 r. programu „nowej ma-
tury” przedstawiciele Stowarzyszenia Szkół Matury Międzynarodowej 
w Polsce zwrócili się do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu o spo-
wodowanie potraktowania kandydatów z dyplomem IB na zasadach, 
jak kandydatów z „nową maturą”, na co nie pozwalały przepisy ówcze-
śnie obowiązującej ustawy o szkolnictwie wyższym. Wnioski te znala-
zły odzwierciedlenie w ustawie z dnia 27.07.2005 r. – Prawo o szkol-
nictwie wyższym. Podczas prac legislacyjnych i dyskusji nad zapisem 
dotyczącym „międzynarodowej matury” podnoszono, że niekoniecznie 
będzie on korzystny dla kandydatów z dyplomem IB. Z napływają-
cych sygnałów na temat trudności, jakie mają w procesie rekrutacji 
na studia kandydaci legitymujący się maturą międzynarodową wyni-
ka, iż zgłaszane w trakcie prac legislacyjnych obawy potwierdziły się 
w praktyce. Prace podjęte nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnic-
twie wyższym uwzględniają niezbędną korektę omawianego przepisu. 

50. Ministra Sportu (RPO-559231-X/07) z dnia 21 maja 
2007 r. – w sprawie pozbawienia osób nie posiadających obywatel-
stwa polskiego możliwości kontynuowania działalności handlowej na 
błoniach Stadionu Dziesięciolecia.

Z treści artykułu zamieszczonego w Gazecie Wyborczej pt. „Segregacja 
na Stadionie” wynika, że Centralny Ośrodek Sportu, będący zarządcą 
terenu, na którym zlokalizowany jest Stadion Dziesięciolecia, zdecydo-
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wał o podpisaniu tzw. umów pomostowych, pozwalających na dalsze 
prowadzenie handlu na błoniach Stadionu wyłącznie z przedsiębiorcami 
polskimi. Możliwości tej pozbawiono cudzoziemców, którzy dotychczas w 
sposób legalny, zgodny z obowiązującym w Polsce prawem, trudnili się 
działalnością handlową na Stadionie Dziesięciolecia. Zdaniem Rzecznika 
stanowisko zarządcy terenu jest nieuzasadnione i może prowadzić do 
dyskryminacji tej grupy osób ze względu na narodowość, a także stanowi 
ograniczenie swobody działalności gospodarczej. W związku z powyższym 
Rzecznik zwrócił się do Ministra Sportu z prośbą o zbadanie przedmioto-
wej sprawy i zajęcie stanowiska wobec wskazanych wyżej wątpliwości. 

Minister Sportu (11.06.2007 r.) poinformował, że zarządzający te-
renem Stadionu Dziesięciolecia Centralny Ośrodek Sportu, w imieniu 
Ministerstwa Sportu zaproponował podpisanie tzw. umów pomosto-
wych na okres trzech miesięcy z kupcami prowadzącymi na Stadionie 
działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oferta 
podpisania umów została skierowana do wszystkich legalnie handlu-
jących kupców, niezależnie od ich narodowości. 

51. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (RPO-
-559232-I/07) z dnia 21 maja 2007 r. – w sprawie elektronicznej 
rekrutacji do krakowskich przedszkoli.

W związku z informacjami dotyczącymi procedur stosowanych 
w prowadzonym w formie elektronicznej postępowaniu rekrutacyjnym 
do krakowskich przedszkoli, opisanych m.in. w artykule opublikowa-
nym w „Gazecie Wyborczej” z dnia 1.05.2007 r., Rzecznik zwrócił się z 
prośbą o zbadanie niniejszej sprawy i poinformowanie o poczynionych 
ustaleniach. Przedmiotem zainteresowania Rzecznika jest w szczegól-
ności kwestia zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych 
zakresu zbieranych danych oraz zabezpieczenia zbioru danych.

52. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (RPO-
-557656-X/07) z dnia 22 maja 2007 r. – w sprawie zakresu danych 
osobowych żądanych podczas rekrutacji do krakowskich przedszkoli. 

Rzecznik otrzymuje skargi od mieszkańców Krakowa, którzy kwe-
stionują legalność oraz zakres danych osobowych żądanych przez 
Wydział Edukacji Urzędu Miasta podczas procesu rekrutacyjnego do 
placówek przedszkolnych. Zainteresowani wskazują, że zakres żąda-
nych danych osobowych jest nieuzasadniony z uwagi na rzeczywiste 
potrzeby samorządu i przedszkoli. Rzecznik zwrócił się z wnioskiem 
o wszczęcie stosownego postępowania i poinformowanie Rzecznika 
o jego wynikach. 
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53. Komendanta Głównego Straży Granicznej (RPO-551879-
-IX/07) z dnia 22 maja 2007 r. – w sprawie nierównego traktowania 
funkcjonariuszy Straży Granicznej w zakresie dostępu do kształcenia 
oraz nadmiernej ilości godzin w służbie.

Podczas kontroli przestrzegania praw obywatelskich funkcjona-
riuszy Straży Granicznej w Karpackim Oddziale Straży Granicznej, 
przedstawiciele związków zawodowych poinformowali o problemie 
nierównego traktowania funkcjonariuszy posiadających wyższe wy-
kształcenie oraz staż kilku lat służby w porównaniu z osobami nowo 
przyjętymi. Nierówność polega na tym, że osoby nowo przyjęte z wyż-
szym wykształceniem po zaliczeniu kursu podstawowego są kierowa-
ne obligatoryjnie na kurs chorążych. W wyniku tego zarabiają oni wię-
cej niż funkcjonariusze posiadający większy staż służby, którzy kursu 
takiego nie ukończyli. Ponadto ilość miejsc na kurs chorążych dla 
funkcjonariuszy już będących w służbie jest bardzo ograniczona, co 
utrudnia im dostęp do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a tym
samym i możliwość zwiększania dochodów. W wizytowanym Oddziale 
istnieje bardzo duża liczba nadgodzin do odebrania w formie czasu 
wolnego. Powstanie zaległości spowodowane jest brakami kadrowymi. 
Funkcjonariusze podnosili postulat zmiany przepisów w ten sposób, 
aby mogli uzyskiwać gratyfikację finansową za ponadnormatywnie 
wysłużone godziny w określonym ustawowo okresie rozliczeniowym. 

Komendant Główny Straży Granicznej (22.06.2007 r.) nie zgodził 
się z zarzutami dotyczącymi nierównego traktowania funkcjonariuszy 
SG w zakresie dostępu do kształcenia. W kwestii nadgodzin Komen-
dant Główny SG stwierdził, że wypłata ekwiwalentu może nastąpić za 
wypracowane nadgodziny dopiero od dnia 24.08.2005 r., czyli od dnia 
wejścia w życie przepisu umożliwiającego wypłatę ekwiwalentu przy 
zwolnieniu ze Służby Granicznej za przepracowane nadgodziny nie 
zrekompensowane w formie czasu wolnego. Nadgodziny wypracowane 
do dnia 23.08.2005 r. muszą zostać oddane w formie czasu wolnego. 

54. Ministra Finansów (RPO-538542-VI/06) z dnia 22 maja 
2007 r. – w sprawie potrzeby nowelizacji ustawy o podatku od spad-
ków i darowizn w zakresie zwolnienia od podatku darowizn dokony-
wanych na cele charytatywne, w tym leczenie (kontynuacja wystąpie-
nia z dnia 28.08.2006 r.).

Rzecznik zwrócił się z prośbą o informacje, czy Ministerstwo do-
konało zapowiadanej analizy możliwości wprowadzenia zwolnienia od 
podatku od darowizn funduszy przekazywanych na cele charytatyw-
ne, w tym na leczenie i ochronę zdrowia. 
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Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (15.06.2007 r.) 
poinformował, że obecnie nie jest planowane podejmowanie inicjatywy 
legislacyjnej w zakresie nowelizacji ustawy o podatku od spadków i da-
rowizn. Analiza poszczególnych stanów faktycznych dokonana w trak-
cie prac legislacyjnych doprowadziła do wniosku, że utrudnione było-
by stworzenie regulacji prawnej obejmującej ulgę związaną z ochroną 
zdrowia wobec braku w przepisach o ochronie zdrowia i świadczeniach 
zdrowotnych definicji pojęcia „ochrona zdrowia” lub „świadczenie zdro-
wotne”. Brak jednoznacznych kryteriów mógłby doprowadzić do wyko-
rzystywania ulgi podatkowej niezgodnie z jej przeznaczeniem. 

55. Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej (RPO-
-555326-I/07) z dnia 23 maja 2007 r. – w sprawie nowelizacji za-
rządzenia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wpro-
wadzającego ograniczenia obywateli w uzewnętrznianiu swoich prze-
konań religijnych.

Rzecznik zwrócił się do Komendanta Głównego Państwowej Straży Po-
żarnej z prośbą o nowelizację zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego 
Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21.06.2006 r. w sprawie ramowego 
regulaminu służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży 
Pożarnej. Wątpliwości w świetle art. 53 Konstytucji RP budzi treść § 119 
zarządzenia przewidującego wyłącznie religijny charakter pogrzebu stra-
żaka, nie uwzględniający światopoglądu zmarłego i jego rodziny. Rozwa-
żenia wymaga również ewentualna zmiana § 137 ust. 9 zarządzenia, któ-
ry wymienia jedynie kościoły prawosławny i ewangelicko – augsburski, 
jako te, w których liturgii mogą odbywać się uroczystości patriotyczno-
-religijne. Takie uregulowanie pozostaje w sprzeczności z postanowienia-
mi Konstytucji (art. 25 ust. 1 – równe traktowanie kościołów i związków 
wyznaniowych oraz art. 53 ust. 5 – zakaz ograniczania obywateli w uze-
wnętrznianiu swoich przekonań religijnych), a także z przepisami usta-
wy z dnia 17.05.1989 r. o wolności sumienia i wyznania. 

Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 
(14.06.2007 r.) nie zgodził się ze stwierdzeniem, iż § 119 zarządze-
nia nr 5 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 
21.06.2006 r. w sprawie ramowego regulaminu służby w jednostkach 
organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej przewiduje wyłącznie 
religijny charakter pogrzebu strażaka. Zmiany wymaga natomiast 
§ 137 ust. 9 zarządzenia. Obecnie prowadzone są prace nad noweli-
zacją powyższego zarządzenia, które uwzględniają zarówno propozycje 
kapelanów Państwowej Straży Pożarnej, jak i uwagi podniesione przez 
Rzecznika
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56. Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (RPO-523022-
-VI/06) z dnia 24 maja 2007 r. – w sprawie skarg abonentów TP S.A. 
na przesyłanie przez Spółkę faktur zawierających rozliczenie zbiorcze.

Rzecznik ponownie zwrócił się o rozważenie możliwości podjęcia po-
stępowania kontrolnego, mającego na celu ustalenie, czy TP S.A. nie 
narusza obowiązków informacyjnych w stosunku do użytkowników 
końcowych. Rzecznika niepokoi działanie TP S.A., która nawet przez 
24 okresy rozliczeniowe udziela swoim abonentom niepełnych lub 
nierzetelnych informacji, a następnie – wykorzystując bezczynność 
abonentów – nalicza opłaty dotąd nie wykazane. Abonent, który nie 
otrzymuje faktury sporządzonej na podstawie rzeczywistego rejestru 
połączeń w umówionych okresach rozliczeniowych jest pozbawiony 
bieżącej kontroli ponoszonych kosztów.

57. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo-
łecznej (RPO-538666-III/06) z dnia 24 maja 2007 r. – w sprawie 
problemu nielegalnego prowadzenia placówek opieki całodobowej dla 
osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku.

Ustawa o pomocy społecznej dopuściła możliwość prowadzenia 
domów pomocy społecznej wielu podmiotom, także osobom fizycz-
nym. Warunkiem prowadzenia takiego domu, w ramach działal-
ności gospodarczej, jest posiadanie na taką działalność zezwolenia 
wojewody. Natomiast z rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej 
z dnia 19.10.2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej wynika, że 
w chwili rejestracji takiej działalności nie trzeba legitymować się ze-
zwoleniem wojewody. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 
zawiera katalog ustaw, których przepisy reglamentują podejmowanie 
i wykonywanie działalności gospodarczej w drodze zezwolenia, licencji 
lub zgody. Nie ma jednak w tym katalogu ustawy o pomocy społecz-
nej. Obecny stan prawny zezwala zatem, po uzyskaniu wpisu do ewi-
dencji gospodarczej, na prowadzenie domu pomocy społecznej przez 
osoby, które nie tylko nie mają zgody wojewody na prowadzenie tego 
typu działalności, ale ponadto nie spełniają przesłanek określonych 
w ustawie (mogą to być zatem również osoby karane). Jedyną moż-
liwością działania wojewody w sytuacji prowadzenia placówki opieki 
całodobowej bez zezwolenia, jest nałożenie kary pieniężnej w wyso-
kości 10 000 zł. Mając na uwadze potrzebę objęcia niezbędną opieką 
osób wymagających szczególnej pomocy państwa Rzecznik postulu-
je nowelizację ustawy o swobodzie działalności gospodarczej poprzez 
wprowadzenie zasady, że prowadzenie placówek opieki całodobowej 
wymaga uzyskania zezwolenia. 
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Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 
(25.06.2007 r.) poinformował, że wszelkie propozycje zmian przepisów 
w przedmiotowym zakresie zostaną poddane analizie w przypadku 
nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. 

58. Komendanta Głównego Policji (RPO-554741-VIII/07) z dnia 
25 maja 2007 r. – w sprawie „obozów pracy” działających na terenie 
Polski.

W tygodniku „Wprost” z dnia 25.03.2007 r. ukazał się artykuł pod 
tytułem „Łagier Nadwiślański – Ukraińcy oskarżają Polaków o organi-
zowanie obozów pracy niewolniczej”. Z treści artykułu wynika, iż na 
terenie Polski działają tzw. „obozy pracy”, w których do świadczenia 
pracy zmuszani są obywatele ukraińscy. Na potwierdzenie zarzutu 
zawartego w tytule artykułu, dziennikarz „Wprost” przywołuje opi-
nie przedstawicieli organizacji pozarządowych działających zarówno 
w Polsce (La Strada), jak i na Ukrainie. Rzecznik poprosił o zweryfiko-
wanie informacji przedstawionych w artykule. 

Komendant Główny Policji (06.06.2007 r.) poinformował, że 
w wyniku podjętych czynności nie stwierdzono, aby w województwach 
małopolskim, lubelskim, podlaskim funkcjonowały „obozy pracy”, 
w których do świadczenia pracy zmuszani są obywatele ukraińscy. 

59. Ministra Edukacji Narodowej (RPO-556515-III/07) z dnia 
25 maja 2007 r. – w sprawie uprawnień emerytalnych nauczycieli 
zatrudnionych w przedszkolach niepublicznych.

Zakres stosowania przepisów Karty Nauczyciela do nauczycieli za-
trudnionych w przedszkolach niepublicznych określa art. 91b ust. 2 
pkt 4, wyłączając m.in. prawo tej grupy pracowników do przejścia 
na wcześniejszą emeryturę, bez względu na wiek, o którym stano-
wi art. 88 Karty Nauczyciela. Prawa do takiej emerytury nie nabywa 
w szczególności taki nauczyciel, który po okresie pracy w przedszkolu 
publicznym, często wieloletniej, kontynuował pracę w zawodzie na-
uczyciela w przedszkolu niepublicznym. 

W powszechnie obowiązującym systemie emerytalnym nie powin-
no dochodzić do faworyzowania pracowników tzw. sfery publicznej. 
Stanowisko to znalazło odzwierciedlenie w wyroku Trybunału Konsty-
tucyjnego z dnia 8.09.2005 r. (sygn. akt P 17/04). W wyniku zmiany 
przepisów dokonanej po wyroku Trybunału zakres podmiotowy art. 
88 ustawy – Karta Nauczyciela obejmuje obecnie także nauczycieli 
zatrudnionych w placówkach niepublicznych oraz szkołach niepu-
blicznych w wymiarze co najmniej ½ obowiązującego wymiaru zajęć, 
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pomijając niestety nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach nie-
publicznych. Zdaniem Rzecznika utrzymanie stanu prawnego, któ-
ry prowadzi do zróżnicowania uprawnień do emerytury ze względu 
na formę własności zakładu pracy pozostaje w sprzeczności z zasadą 
sprawiedliwości i zasadą równości. 

 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
(21.06.2007 r.) poinformował, że rozszerzanie kręgu osób, które mo-
głyby skorzystać z przywileju wcześniejszego przechodzenia na eme-
ryturę nie wydaje się zasadne. 

60. Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego (RPO-
-541177-II/06) z dnia 25 maja 2007 r. – w sprawie handlu dziećmi 
w celu nielegalnej adopcji.

W związku z przekazanymi Rzecznikowi informacjami Centralnego 
Biura Śledczego Komendy Głównej Policji wskazującymi, że w Polsce 
ujawniane są przypadki handlu dziećmi w celu ich nielegalnej adopcji, 
Rzecznik zwrócił się o udzielenie informacji na ten temat oraz wskaza-
nie działań podejmowanych w celu zwalczania tego procederu. 

61. Ministra Sprawiedliwości (RPO-500684-IV/05) z dnia 25 
maja 2007 r. – w sprawie wadliwej regulacji prawnej dotyczącej wy-
właszczania nieruchomości. 

W ocenie Rzecznika regulacja dotycząca wywłaszczania nierucho-
mości w sposób niedostateczny chroni prawa majątkowe obywateli. 
W sytuacjach, gdy inwestycja publiczna zostanie zrealizowana przed 
zakończeniem postępowania wywłaszczeniowego, postępowanie to 
staje się bezprzedmiotowe. Podmiotowi, któremu odebrano możliwość 
korzystania z własności pozostają wyłącznie roszczenia cywilnopraw-
ne. Szczególnie dotkliwe dla właściciela jest obarczenie go ciężarem 
samodzielnego prowadzenia sprawy cywilnej, a także obowiązkiem po-
noszenia znacznych w tym wypadku kosztów. W tej sprawie Rzecznik 
zwracał się w 2006 r. do Ministra Transportu i Budownictwa. Niestety 
jego uwagi nie spotkały się z akceptacją. Rzecznik zwrócił się obecnie 
do Ministra Sprawiedliwości o rozważenie – w przypadku podzielenia 
przedstawionych argumentów – sposobu podjęcia działań w kierunku 
zmiany obowiązujących przepisów. 

62. Ministra Sprawiedliwości (RPO-553109-IV/07) z dnia 25 
maja 2007 r. – w sprawie procedury uzyskania danych osobowych 
strony postępowania cywilnego o opublikowanie sprostowania lub od-
powiedzi na podstawie Prawa prasowego. 
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Do Rzecznika zwrócił się pełnomocnik osoby, która dochodzi cywil-
nego roszczenia o opublikowanie sprostowania lub odpowiedzi z art. 
39 ustawy – Prawo prasowe. Dla skutecznego wytoczenia powództwa 
cywilnego konieczne jest wskazanie w pierwszym piśmie procesowym 
danych wymienionych w art. 126 k.p.c. (miejsce zamieszkania lub 
siedziba stron). Uzyskanie adresu osoby fizycznej możliwe jest po-
przez Wydziały Spraw Meldunkowych lub ze zbioru danych PESEL 
prowadzonego przez MSWiA. 

Art. 130 § 1 k.p.c. stanowi, że jeżeli pismo procesowe nie może otrzy-
mać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formal-
nych, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma do 
uzupełnienia go w terminie tygodniowym. Po bezskutecznym upływie 
terminu przewodniczący zwraca pismo stronie. Wydaje się, że brzmie-
nie przepisu mogłoby przewidywać przedłużenie terminu do uzupeł-
nienia pisma w razie dołączenia do pozwu dowodu złożenia wniosku 
o udostępnienie danych osobowych. Proponowana zmiana regulacji 
pozwoliłaby także rozwiązać problem konieczności wskazania miejsca 
zamieszkania komornika przez osobę dochodzącą odszkodowania na 
podstawie art. 23 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (por. 
wystąpienie RPO-531295-IV/06 z dnia 14.02.2007 r.).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (25.06.2007 r.) 
poinformował, że zmiana art. 130 k.p.c. nie jest konieczna. Rozwią-
zanie sygnalizowanego problemu można znaleźć w obowiązujących 
przepisach k.p.c. Jeżeli powód zamieści w pozwie wniosek o ustano-
wienie kuratora dla pozwanego, którego miejsce pobytu nie jest znane 
i uprawdopodobni, że nie był w stanie ustalić miejsca zamieszkania 
pozwanego, wówczas przewodniczący powinien zakreślić odpowiedni 
termin do uzyskania danych ze zbiorów, uwzględniając konieczność 
kilkutygodniowego oczekiwania na informacje z Centralnego Biura 
Adresowego. 

63. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (RPO-491024-I/06) 
z dnia 28 maja 2007 r. – w sprawie prac nad nowelizacją rozporzą-
dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23.07.2004 r. 
w sprawie rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzorów dy-
plomów wydawanych przez uczelnie.

Rzecznik ponownie zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji 
o stanie prac nad nowelizacją tego rozporządzenia. W ostatnich tygo-
dniach wpływa do Rzecznika bardzo liczna korespondencja od absolwen-
tów politechnik niezadowolonych z obecnych rozwiązań i rozgoryczonych 
tak długim rozwiązywaniem zgłaszanych przez nich postulatów. 
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
(14.06.2007 r.) poinformował, że prace nad rozporządzeniem Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie rodzajów tytułów zawodo-
wych nadawanych absolwentom studiów, a także warunków wydawa-
nia i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie są 
w końcowej fazie. W projekcie rozporządzenia przewidziano wprowa-
dzenie nowych tytułów zawodowych dla absolwentów kierunku archi-
tektura krajobrazu. Absolwenci tego kierunku będą mogli otrzymać 
tytuły zawodowe „magister inżynier architekt krajobrazu” i „inżynier 
architekt krajobrazu” po wejściu w życie omawianego rozporządzenia, 
co przewiduje się z początkiem roku akademickiego 2007/2008. 

64. Ministra Obrony Narodowej (RPO-406771-V/07) z dnia 28 
maja 2007 r. – w sprawie przymusowego wykwaterowania z lokali 
mieszkalnych pozostających w zasobach WAM.

W ustawie z dnia 22.06.1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP 
przewidziano ochronę pewnych kategorii osób (m. in. kobiety w ciąży, 
małoletni, niepełnosprawni, emeryci i renciści), w przypadku przy-
musowego wykwaterowania. W stosunku do tych osób odstąpiono od 
ogólnej zasady, iż przymusowego wykwaterowania z lokali mieszkal-
nych pozostających w zasobach WAM dokonuje organ egzekucyjny, 
na wniosek dyrektora oddziału regionalnego Agencji. W przypadku 
tych osób dyrektor oddziału regionalnego WAM występuje do sądu 
z pozwem o nakazanie opróżnienia lokalu i orzeczenie o uprawnieniu 
do otrzymania lokalu socjalnego. 

Wskazany krąg osób nie posiada uprawnień do otrzymania lokalu 
socjalnego w przypadku gdy z pozwem takim zamiast dyrektora od-
działu regionalnego WAM wystąpi osoba, której przysługuje prawo do 
lokalu. Osoby te nie mogą także skorzystać z ochrony przewidzianej 
w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego. 

Zdaniem Rzecznika w przepisach powstała luka prawna, która po-
zbawia te osoby ochrony w postaci uprawnienia do otrzymania lokalu 
socjalnego na mocy orzeczenia sądowego. Uzależnianie otrzymania ta-
kiego lokalu od rodzaju podmiotu, który wystąpi do sądu z żądaniem 
eksmisji budzi wątpliwości co do zgodności z konstytucyjną zasadą 
równości obywateli wobec prawa. Dlatego też Rzecznik zwrócił się 
o rozważenie możliwości podjęcia stosownych działań legislacyjnych.

Minister Obrony Narodowej (25.06.2007 r.) poinformował, ze 
w świetle art. 1046 § 4 k.p.c. nie jest możliwie eksmitowanie osoby, 
której nie przyznano prawa do lokalu socjalnego w wyroku nakazu-
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jącym opróżnienie lokalu, bez zapewnienia prawa do jakiegokolwiek 
lokalu. Osoba taka otrzymuje pomieszczenie zastępcze, do którego 
zostaje przekwaterowana. Minister nie zgodził się również, że osoby, 
o których mowa w art. 45 ust. 3 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbroj-
nych RP są całkowicie pozbawione możliwości uzyskania lokalu so-
cjalnego na mocy orzeczenia sądu. Osoba, wobec której zachodzą 
przesłanki przyznania lokalu socjalnego, a jednocześnie której nie 
przyznano prawa do takiego lokalu w wyroku sądowym orzekającym 
opróżnienie lokalu, ma możliwość wystąpienia przeciwko właściwej 
gminie z powództwem o przyznanie prawa do takiego lokalu. 

65. Ministra Transportu (RPO-539875-VI/06) z dnia 29 maja 
2007 r. – w sprawie braku regulacji prawnych kształtujących upraw-
nienia właściciela pojazdu do ponownej rejestracji pojazdu, wcześniej 
wyrejestrowanego w Polsce i zarejestrowanego za granicą. 

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej i przyznaniu obywatelom pol-
skim prawa do pracy w krajach członkowskich, potrzeba dokonania 
zmian w tym zakresie wydaje się konieczna. Zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami (art. 72 ustawy – Prawo o ruchu drogowym) właściciel 
pojazdu raz wyrejestrowanego jest zmuszony do poniesienia kosztów 
związanych z ponowną rejestracją pojazdu, mimo że poniósł je już 
przy pierwszej rejestracji, a w przypadku samochodu sprowadzonego 
z terytorium państwa członkowskiego ponosi po raz kolejny obciąże-
nie podatkowe. Rzecznik zwrócił się z prośbą o rozważenie podjęcia 
inicjatywy ustawodawczej „uzupełnienia” przepisów w ten sposób, 
aby istniała możliwość ponownego zarejestrowania, uprzednio wyre-
jestrowanego, pojazdu na terytorium RP, jeżeli ponownej rejestracji 
dokonuje ta sama osoba, która pojazd wyrejestrowała. 

66. Ministra Sprawiedliwości (RPO-445104-IV/03) z dnia 29 
maja 2007 r. – w sprawie potrzeby wprowadzenia możliwości żą-
dania odsetek od kosztów postępowania, które nie zostały opłacone 
w terminie.

Na tle regulacji zawartej w przepisach procedury cywilnej ugrunto-
wany jest pogląd, iż prawomocne orzeczenie o kosztach postępowania 
jest ostateczne i całościowo rozstrzyga o należnościach związanych 
z prowadzeniem procesu. Sąd Najwyższy w swym orzecznictwie wielo-
krotnie podkreślał, iż odrębność trybu dla orzekania o kosztach postę-
powania wyłącza możliwość jakiegokolwiek roszczenia o koszty w ode-
rwaniu od procesowych przesłanek. W opinii Rzecznika niemożność 
żądania odsetek od zasądzonych kosztów postępowania, w powiąza-
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niu z częstą przewlekłością egzekucji powoduje, że słuszne interesy 
majątkowe obywateli nie są należycie chronione. Rzecznik postuluje 
wprowadzenie przepisów umożliwiających roszczenie o odsetki. 

67. Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (RPO-558120-
-III/07) z dnia 29 maja 2007 r. – w sprawie dochodzenia przez ZUS 
zasądzonych kwot tytułem zwrotu kosztów procesowych od emerytów 
i rencistów.

Do Rzecznika wpływają skargi w związku z kierowanymi przez or-
gany rentowe wezwaniami emerytów i rencistów do zapłaty kwot od 
60 zł do 120 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego zasą-
dzonych w sprawach o wyrównanie świadczeń emerytalno-rentowych 
z powodu obniżenia kwoty bazowej w 1993 r. W wezwaniu do zapła-
ty zawarta jest informacja o możliwości rozłożenia zasądzonej kwoty 
na raty na podstawie wniosku osoby zainteresowanej oraz o tym, że 
w przypadku braku dobrowolnej wpłaty organ rentowy zmuszony bę-
dzie wystąpić na drogę postępowania egzekucyjnego w celu ściągnię-
cia należności, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami komor-
niczymi. Sprawa została opisana w prasie, jednak rzecznik ZUS za-
pewnił, że Zakład nie wycofa się z pobierania pieniędzy od emerytów. 
Interwencję w tej sprawie podjął Prezes Rady Ministrów, zamierzając 
doprowadzić do zaniechania działań związanych z dochodzeniem za-
sądzonych przez sądy kosztów procesowych. Rzecznik zwrócił się do 
Prezesa ZUS z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie. 

Członek Zarządu ZUS (11.06.2007 r.) poinformowała, że w 1993 r. 
obniżona została wartość tzw. kwoty bazowej służącej do obliczania 
świadczeń. W kolejnych latach stopniowo ją podwyższano. Od 1999 r. 
przywrócono wartość kwoty bazowej do poprzedniego poziomu, tj. 
100% przeciętnego wynagrodzenia. Dla świadczeń wypłacanych 
z kwotą niższą wprowadzono zasady stopniowego wyrównywania po-
cząwszy od marca 2005 r., przy czym dokonywane jest to bez wy-
równania za okres wsteczny. Regulacja ta spotkała się z protestami. 
Świadczeniobiorcy spodziewali się wyrównania za cały okres. Ocze-
kiwania emerytów w tym zakresie zostały wykorzystane przez osoby, 
które z chęci zysku rozprowadzały wzory pozwów o zapłatę. Łączna 
liczba pozwów o wyrównanie zaniżonych świadczeń to około pół milio-
na. ZUS informował w mediach o bezzasadności roszczeń emerytów 
i rencistów oraz uprzedzał, że osób składające pozwy mogą być na-
rażone na dodatkowe wydatki w postaci zasądzonych na rzecz ZUS 
kosztów procesowych. Zanim sprawa była kierowana do sądu, każda 
osoba otrzymała decyzję oraz kopię odpowiedzi na odwołanie. Wobec 
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powyższego zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego nie stało 
w sprzeczności z obowiązującymi regulacjami prawnymi. ZUS z mocy 
prawa nie może odstąpić od egzekwowania zasądzonych kosztów pro-
cesowych. 

68. Ombudsmana Irlandii (RPO-558646-VIII/07) z dnia 29 maja 
2007 r. – w sprawie strajku polskich pracowników w Irlandii.

W „Gazecie Wyborczej” z dnia 7.05.2007 r. ukazał się artykuł pod 
tytułem „Polska rewolucja na Wyspach”. Autor artykułu opisuje sy-
tuację polskich pracowników pracujących w hurtowniach w Dublinie, 
którzy w związku z nierównym traktowaniem (w porównaniu do ir-
landzkich pracowników) w dniu 27.04.2007 r. zorganizowali i prze-
prowadzili strajk. Wśród powodów strajku podano m.in. takie przy-
czyny jak: niższe wynagrodzenie, większe obciążenie pracą (ilość zała-
dowanych paczek), brak dostępu do specjalistycznego sprzętu (wózki 
widłowe), ograniczenie możliwości awansu, pomijanie w wysyłaniu na 
szkolenia, czy też skracanie przerw śniadaniowych. Rzecznik zwrócił 
się do Ombudsmana Irlandii o otoczenie opieką i udzielenie wszel-
kiej możliwej pomocy Polakom będącym ofiarami naruszeń praw pra-
cowniczych. Jednocześnie poprosił o podjęcie, w ramach kompetencji 
Ombudsmana Irlandii, działań, które pozwoliłyby uniknąć takich lub 
innych podobnych zdarzeń na przyszłość. 

69. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (RPO-
-514354-IX/07) z dnia 29 maja 2007 r. – w sprawie zastrzeżeń co 
do zgodności z Konstytucją rozporządzenia w sprawie przeszkolenia 
zawodowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej. 

Do Rzecznika zwrócił się Zarząd Główny Niezależnego Samorząd-
nego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa z wnioskiem 
o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego w kwestii zbadania zgod-
ności z Konstytucją RP rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 17.11.2006 r. w sprawie przeszkolenia zawodo-
wego strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Rozporządzenie to może 
wypełniać całą dyspozycję art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 24.08.1994 r. 
o Państwowej Straży Pożarnej, tymczasem art. 53 ust. 3 zawęził ją do 
art. 53 ust. 2 pkt 2 lit. a. Konstytucja w 92 ust. 1 jednoznacznie okre-
śla, że rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konsty-
tucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie 
i w celu jej wykonania. Oznaczałoby to, że omawiane rozporządzenie 
zostało wydane niezgodnie z powoływanym przepisem konstytucyj-
nym. Ponadto niezgodne z Konstytucją jest wprowadzenie w § 2 roz-
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porządzenia zróżnicowania form przeszkolenia zawodowego, w zależ-
ności od tego, czy dotyczy ono strażaków ubiegających się o pierwszy 
stopień oficerski, czy o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych 
z kierowaniem działaniami ratowniczymi. W granicach upoważnienia 
ustawowego nie mieści się różnicowanie sytuacji prawnej strażaków 
w przedstawionym zakresie. Uregulowanie zawarte w § 4 ust. 2 pkt 4 
rozporządzenia określające, iż kandydaci na przeszkolenie zawodowe 
muszą posiadać dyplom ukończenia studiów i tytuł zawodowy inży-
niera, również wykracza poza delegację ustawową. Kwestionowany 
przepis nadmiernie zawęża dostęp kandydatów do przeszkolenia za-
wodowego. 

70. Ministra Edukacji Narodowej (RPO-560091-I/07) z dnia 29 
maja 2007 r. – w sprawie wypowiedzi Ministra Edukacji Narodowej 
podczas Marszu dla Życia i Rodziny. 

Z relacji medialnych wynikało, iż w trakcie Marszu dla Życia i Ro-
dziny, który miał miejsce w Warszawie dnia 20.05.2007 r., Minister 
Edukacji Narodowej wypowiedział swoją opinię na temat uczestników 
wcześniejszej Parady Równości; osoby te zostały określone słowami 
„wstrętni pederaści”. Rzecznik stwierdził, że publiczna wypowiedź 
Ministra, która odnosi się do osób korzystających z konstytucyjnej 
wolności zgromadzeń, nie respektuje wymogu poszanowania godności 
przynależnej każdemu człowiekowi – niezależnie od jego światopoglą-
du bądź orientacji seksualnej. Wolność wyrażania swoich poglądów 
podlega ograniczeniom wynikającym z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, 
czyli między innymi ze względu na ochronę godności innych osób. 
Konstytucja w art. 30 podkreśla, iż obowiązek poszanowania i ochro-
ny godności ludzkiej ciąży w szczególności na władzach publicznych. 
W debacie publicznej nie powinny padać słowa, które należą do tzw. 
mowy nienawiści, używanej w celu dyskryminacji jednostek bądź 
grup społecznych. Wyrażanie opinii, także tych znajdujących mocne 
podstawy w wyznawanych wartościach, może następować wyłącznie 
w granicach wyznaczanych przez Konstytucję RP.

71. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (RPO-
-551628-IX/07) z dnia 30 maja 2007 r. – w sprawie zasad przy-
znawania zwrotu kosztów dojazdu policjantom, określonych w decyzji 
Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Rzecznik zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości podjęcia ini-
cjatywy ustawodawczej w celu zmiany art. 93 ustawy o Policji poprzez 
dodanie przepisu upoważniającego ministra właściwego do spraw 
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wewnętrznych do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowych 
zasad przyznawania zwrotu kosztów dojazdu policjantom dojeżdża-
jącym do miejsca pełnienia służby z pobliskiej miejscowości. Obec-
nie zasady te określane są w decyzjach komendantów wojewódzkich 
Policji, co prowadzi do sytuacji, gdy w drodze decyzji ograniczane są 
uprawnienia przyznane na mocy ustawy. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji (29.06.2007 r.) poinformował, że propozycja wprowadze-
nia odpowiednich zmian do art. 93 ustawy o Policji zostanie rozważo-
na w pracach nad nowelizacją tej ustawy. 

72. Marszałka Sejmu RP (RPO-556485-II/07) z dnia 31 maja 
2007 r. – w sprawie potrzeby podjęcia działań dotyczących zmian 
zakresu immunitetu parlamentarnego i sędziowskiego. 

W świetle szeregu wydarzeń życia publicznego istnieje potrzeba pod-
jęcia dyskusji dotyczącej immunitetów przysługujących niektórym funk-
cjonariuszom publicznym, w szczególności sędziom i parlamentarzy-
stom. Doszło bowiem do przypadków dotyczących zarówno środowiska 
parlamentarzystów, jak i sędziowsko-prokuratorskiego, w których im-
munitet stanowił przeszkodę do ścigania karnego. Immunitet sędziow-
ski pojmowany szeroko, ma dwa aspekty. W rozumieniu ścisłym jest 
to zakaz wszczynania i prowadzenia przeciwko sędziemu postępowania 
w przedmiocie odpowiedzialności karnej. Drugą część tego immunitetu 
stanowi gwarancja nietykalności sędziowskiej, czyli zakaz pozbawienia 
sędziego wolności. Immunitet sędziowski dotyczy wszelkich czynów, nie 
tylko związanych z wykonywaniem funkcji sędziego; działa zawsze, na-
wet gdy sędzia nie chce z niego skorzystać. Do wszczęcia przeciwko nie-
mu postępowania karnego wymagane jest podjęcie stosownej uchwały 
przez sąd dyscyplinarny. Podobna sytuacja dotyczy parlamentarzystów. 
W ocenie Rzecznika formalny immunitet przysługujący sędziom i par-
lamentarzystom powinien być zastąpiony immunitetem o charakterze 
podmiotowym. Immunitet taki przysługiwałby pod dwoma warunkami: 
gdy sędzia lub parlamentarzysta się na niego powoła oraz gdy odpowied-
ni sąd lub inny organ to podtrzyma. Jego wprowadzenie wymagałoby 
zmian w przepisach konstytucyjnych, a także zmian w ustawach. Bez-
zasadne powoływanie się na immunitet mogłoby stanowić przewinienie 
ścigane w postępowaniu dyscyplinarnym. 

Dyrektor Generalny Kierujący Gabinetem Marszałka Sejmu 
(14.06.2007 r.) poinformował, że wystąpienie Rzecznika zostało prze-
kazane do Komisji Ustawodawczej, Komisji Sprawiedliwości i Praw 
Człowieka, Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich oraz do prze-
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wodniczących klubów parlamentarnych, w celu rozważenia możliwo-
ści podjęcia stosownej inicjatywy ustawodawczej. 

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedli-
wość (29.06.2007 r.) poinformował, że opisany problem jest przed-
miotem prac nad poselskim projektem ustawy o zmianie Konstytucji 
RP oraz poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o wykonywa-
niu mandatu posła i senatora. Projekty zakładają całkowite zniesienie 
immunitetu formalnego w zakresie odpowiedzialności karnej za czyny 
niezwiązane z wykonywaniem mandatu.

73. Komendanta Głównego Policji (RPO-555788-II/07) z dnia 
31 maja 2007 r. – w sprawie zbierania szczegółowych danych przez 
Policję o osobach legitymowanych. 

Rzecznik otrzymuje sygnały od osób zaniepokojonych doniesienia-
mi prasowymi o podejmowanych przez Policję działaniach w związ-
ku z wydaniem tzw. „algorytmu czynności związanych z rejestracją, 
uzupełnieniem i sprawdzaniem w module legitymowania”, zgodnie 
z którym osoby legitymowane przez Policję mają być szczegółowo opisy-
wane. Dotyczy to m.in. sposobu ubierania się, cech szczególnych, tatu-
aży, kolczyków, a nadto przynależności do grup subkulturowych. Z uwa-
gi na fakt, że tego rodzaju działania Policji stanowią głęboką ingerencję 
w konstytucyjne prawa i wolności człowieka i obywatela, Rzecznik zwrócił 
się o poinformowanie, czy w istocie i na jakiej podstawie prawnej opisane 
czynności są podejmowane, oraz poprosił o zweryfikowanie, czy uzyska-
ne w ich wyniku dane są przez Policję przetwarzane i rejestrowane. 

74. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (RPO-554323-
-IX/07) z dnia 31 maja 2007 r. – w sprawie przepisów uniemożli-
wiających pełnienie służby w Policji osobom zakażonym wirusem HIV 
i chorym na AIDS. 

Po zapoznaniu się z treścią artykułu prasowego „Wyrzucony z HIV”, 
który ukazał się na łamach Gazety Wyborczej („Duży Format” z dnia 
5.03.2007 r.) Rzecznik podjął postępowanie wyjaśniające w celu zba-
dania opisanego tam stanu faktycznego i prawnego. 

Stosownie do treści § 57 pkt 4 i 5 nosicielstwo wirusa HIV albo 
zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS) są równoznaczne 
z zaliczeniem do kategorii niezdolny do służby lub całkowicie niezdol-
ny do służby, bez względu na stan zdrowia badanego. Rzecznik wystą-
pił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o roz-
ważenie możliwości podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany 
omawianych przepisów.
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75. Ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPO-555765-VI/07) 
z dnia 31 maja 2007 r. – w sprawie wysokich kosztów uzyskania 
przez osoby niepełnosprawne uprawnień do kierowania pojazdem me-
chanicznym. 

Rzecznik zasygnalizował problem dotyczący osób niepełnospraw-
nych, które – jak wynika ze skarg kierowanych do Biura Rzecznika 
– by uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdem mechanicznym 
– koniecznym, z uwagi na schorzenia, do przemieszczania się – mu-
szą ponosić znacznie wyższe obciążenia finansowe związane z uzyska-
niem tych uprawnień, aniżeli osoby zdrowe. Osoby niepełnosprawne 
otrzymują prawo jazdy na czas określony, w związku z czym zmuszo-
ne są ponosić co 5 lat dodatkowe koszty – badań lekarskich, opłaty za 
wydanie nowego prawa jazdy, fotografii. Cena za kurs prawa jazdy jest
prawie dwukrotnie wyższa od ceny kursu dla osób pełnosprawnych. 
Wynika to z konieczności poniesienia wysokich nakładów finanso-
wych przez ośrodki prowadzące kursy prawa jazdy na dostosowanie 
samochodu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ośrodki kształcą-
ce przyszłych kierowców nie otrzymują dofinansowania z PFRON na
kursy dla osób niepełnosprawnych. Rzecznik zwrócił się z prośbą 
o podjęcie decyzji o dofinansowaniu niepełnosprawnym zdobywania 
uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym. 

76. Ministra Transportu (RPO-559829-I/07) z dnia 4 czerwca 
2007 r. – w sprawie uprawnień studentów do korzystania z ulgowych 
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. 

Zgodnie z art. 4 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 20.06.1992 r. o upraw-
nieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu 
zbiorowego prawo do korzystania z 37% ulgi przy przejazdach środ-
kami publicznego transportu zbiorowego w pociągach osobowych, 
pośpiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych, 
posiadają studenci do ukończenia 26 roku życia. Podobne postano-
wienia ujęte są w art. 5 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy odnośnie 49% 
ulgi przy korzystaniu z przejazdów publicznym transportem zbioro-
wym autobusami. Przepisy te nie wprowadzają w stosunku do studen-
tów żadnych ograniczeń poza wiekiem. W wydanym na podstawie tej 
ustawy rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25.10.2002 r. 
w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do 
korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu 
zbiorowego zawarte są przepisy, które dzielą studentów na upraw-
nionych i nieuprawnionych do ulgowych przejazdów. Wydaje się, ze 
wskazane rozporządzenie wymaga wprowadzenia stosownych zmian.
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu (22.06.2007 r.) 
poinformował, że ustawowe uprawnienia do ulg przejazdowych dla 
studentów w Polsce są realizowane wyłącznie na podstawie dokumen-
tów polskich wymienionych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 25.10.2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadcza-
jących uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami 
publicznego transportu zbiorowego. 

77. Komendanta Głównego Policji (RPO-560097-I/07) z dnia 4 
czerwca 2007 r. – w sprawie prowadzonych przez Policję czynności 
służbowych wobec osób o orientacji homoseksualnej. 

Z publikacji prasowych wynika, że działacze organizacji mniejszo-
ściowych wzywani są przez funkcjonariuszy Policji do udzielania in-
formacji o prowadzonej działalności i zaangażowanych w nią osobach 
oraz wyjaśnień o będącym w użyciu żargonie środowiska. W ocenie 
osób objętych zainteresowaniem Policji niejasne są motywy i cel po-
dejmowanych czynności; powstaje subiektywne przeświadczenie 
o próbie ich zastraszenia. Policja jest formacją służącą społeczeń-
stwu. Sytuacja, w której osoby zaliczane do jednej z grup społecznych 
wyodrębnianych z uwagi na pewną cechę relewantną, mają poczucie 
nieuzasadnionego, w szczególności względami bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego, ingerowania w sferę prywatną nie przyczynia się 
do budowania tak potrzebnego zaufania do organów państwowych. 
Jeżeli przytoczone przez prasę zdarzenia rzeczywiście miały miejsce, 
Rzecznik – mając na uwadze ochronę podstawowych wolności i praw 
człowieka i obywatela oraz standardy demokratycznego państwa, 
zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie 
i wskazanie podstaw prawnych prowadzonych czynności.

78. Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecz-
nej – Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych 
(RPO-560074-X/07) z dnia 5 czerwca 2007 r. – w sprawie umożli-
wienia osobom niepełnosprawnym przebywania w obiektach użytecz-
ności publicznej z psem towarzyszącym. 

W ostatnim czasie w wyniku akcji prasowej urzędy warszawskich 
dzielnic Bemowo i Śródmieście umożliwiły osobom niepełnospraw-
nym wejście do budynków urzędów z psem towarzyszącym. Nie jest to 
jednak praktyka powszechna. Osoby niepełnosprawne, poruszające 
się z towarzyszącymi im psami, stale napotykają na trudności w za-
łatwianiu swych spraw. Mając na uwadze powyższe, Rzecznik zwrócił 
się o zainicjowanie działań legislacyjnych, mających na celu przyzna-
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nie tym osobom uprawnień do przebywania w obiektach użyteczności 
publicznej z psami przewodnikami i psami asystentami.

79. Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego (RPO-
-554322-II/06) z dnia 6 czerwca 2007 r. – w sprawie funkcjonowa-
nia tzw. sądów 24-godzinnych. 

Rzecznik zwrócił się o przedstawienie oceny funkcjonowania sądów 
24-godzinnych, a także o zajęcie stanowiska, czy wprowadzenie tego 
unormowania, w świetle dotychczasowej praktyki orzeczniczej, wyma-
ga nowelizacji i w jakim zakresie. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
(22.06.2007 r.) poinformowała, że przepisy ustawy z dnia 
16.11.2006 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych in-
nych ustaw wprowadzające postępowanie przyspieszone, obowiązują 
dopiero od dnia 12.03.2007 r., tj. od trzech miesięcy. Krótki okres 
funkcjonowania tego postępowania nie pozwala na dokonanie rzetel-
nej oceny skutków wprowadzenia tej instytucji. Takiej oceny będzie 
można dokonać po upływie co najmniej okresu półrocznego. Dlatego 
też w ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości, w chwili obecnej instytu-
cja ta nie wymaga gruntownej nowelizacji. Podejmowane są natomiast 
działania mające na celu zmianę niektórych jej przepisów tak, aby 
usprawnić ten rodzaj postępowania. 

80. Przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej Sejmowej do 
spraw zmian w kodyfikacjach (RPO-560976-III/07) z dnia 13
czerwca 2007 r. – w sprawie postulatów pracowników zatrudnionych 
w handlu. 

Rzecznik popiera postulaty zgłaszane przez pracowników zatrudnio-
nych w handlu w sprawie dokonania zmian w zasadach pracy w niedzie-
lę i święta, umożliwiających wprowadzenie zakazu pracy w placówkach 
handlowych w święta, także gdy święto przypada w niedzielę. Propozycje 
zawarte w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy 
(druk nr 1527) zawierają rozwiązanie kompromisowe, godzące intere-
sy pracowników, pracodawców i handlowców. Z tego względu Rzecznik 
uważa za celowe pilne zakończenie prac nad tym projektem ustawy. 

81. Ministra Finansów (RPO-551880-IX/07) z dnia 13 czerwca 
2007 r. – w sprawie projektu ustawy konsolidacyjnej o Krajowej Ad-
ministracji Skarbowej. 

Planowane szybkie wejście w życie ustawy bez niezbędnych prze-
pisów wykonawczych powoduje, że nie jest znany ostateczny charak-
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ter projektowanych rozwiązań legislacyjnych. W projekcie ustawy nie 
określono zasad, na podstawie których kierownicy jednostek organi-
zacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej mieliby wydawać decyzje 
w sprawach określenia warunków pełnienia służby, przenoszenia czy 
delegowania urzędników Krajowej Administracji Skarbowej. Wątpli-
wości co do zgodności z prawem budzi przepis, według którego urzęd-
nik skarbowy pełniący służbę w kontrolnych grupach mobilnych 
może być poddany badaniom poligraficznym w wyniku skierowania
ministra właściwego do spraw finansów publicznych, nie wymaga-
jącego uzasadnienia. Odmowa poddania się tym badaniom mogłaby 
skutkować rozwiązaniem stosunku służbowego. Niezgodny z konsty-
tucyjną zasadą równości może być przepis, który umożliwia urzęd-
nikom skarbowym pełniącym służbę w komórkach organizacyjnych 
Kontrolnych Grup Mobilnych uzyskanie świadczeń emerytalnych na 
podstawie ustawy o zaopatrzeniu funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, 
SKW, SWW, CBA, SG, BOR, PSP i SW oraz ich rodzin. Rzecznik zwró-
cił się o rozważenie potrzeby dokonania stosownych korekt w oma-
wianym projekcie ustawy. 

82. Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej (RPO-560442-I/07) 
z dnia 13 czerwca 2007 r. – w sprawie oświadczeń lustracyjnych. 

Trybunał Konstytucyjny wydając w dniu 11.05.2007 r. wyrok w 
sprawie o sygn. akt K 2/07 znacznie ograniczył liczbę kategorii osób 
zobowiązanych do złożenia oświadczenia lustracyjnego, a także za-
kwestionował wzór tego oświadczenia stanowiący załącznik do ustawy 
z dnia 18.10.2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach orga-
nów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych do-
kumentów. Trybunał uznał jednocześnie, że żaden interes państwa 
nie może sankcjonować i usprawiedliwiać zachowania w urzędowych 
dokumentach i zbiorach danych informacji nieprawdziwych, niepeł-
nych, czy zebranych w sposób sprzeczny z ustawą. Przedstawiając 
zasadnicze motywy rozstrzygnięcia Prezes Trybunału podkreślił, że 
oświadczenia lustracyjne osób, które według Trybunału nie powinny 
być objęte obowiązkiem ich składania, należy niezwłocznie zwrócić za-
interesowanym. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o udzie-
lenie informacji, jakie działania podjął Instytut Pamięci Narodowej 
w celu wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

83. Ministra Transportu, do wiadomości Prezesa Urzędu Ko-
munikacji Elektronicznej (RPO-554170-VI/07) z dnia 14 czerwca 
2007 r. – w sprawie nieudzielania przez operatorów telefonii komór-



71

kowej informacji społecznym organizacjom ratowniczym TOPR, GOPR 
i WOPR o lokalizacji osób zaginionych. 

Do Rzecznika napływają informacje dotyczące braku możliwości 
uzyskania przez społeczne organizacje ratownicze informacji od ope-
ratorów telefonii komórkowej w zakresie lokalizacji osób zaginionych. 
Operatorzy tłumaczą, że udzielania takich informacji zabraniają im 
przepisy prawa telekomunikacyjnego. Rzecznik zwrócił się do Mini-
stra Transportu o zajęcie stanowiska w sprawie, a także o rozważenie 
możliwości podjęcia działań zmierzających do zmiany prawa teleko-
munikacyjnego w celu ułatwienia skutecznej akcji ratowniczej. 

84. Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka i Praworządno-
ści Senatu RP, Przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw 
Człowieka Sejmu RP (RPO-551681-VII/07) z dnia 18 czerwca 
2007 r. – w sprawie stosowania i wykonywania tymczasowego aresz-
towania.

Znaczną część korespondencji wpływającej do Biura Rzecz-
nika stanowią wnioski dotyczące stosowania i wykonywania 
tymczasowego aresztowania. Skargi dotyczące tej problematy-
ki wpływają także do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka  
w Strasburgu, który w znacznej części przypadków stwierdza ich za-
sadność. W Biurze Rzecznika podjęto prace mające na celu dokonanie 
analizy sytuacji w zakresie stosowania i wykonywania tymczasowego 
aresztowania. Rzecznik przekazał opracowanie będące wynikiem do-
konanej analizy, zawierające ocenę istniejącego stanu oraz propozycje 
działań naprawczych. 

85. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (RPO-559956-I/06) 
z dnia 18 czerwca 2007 r. – w sprawie zgromadzeń organizowanych 
na terenie uczelni. 

Art. 230 ustawy z dnia 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyż-
szym stanowi, iż członkowie danej społeczności akademickiej mają 
prawo do organizowania zgromadzeń na terenie uczelni. W przypadku 
odbywania zgromadzenia w lokalu uczelni wymagana jest uprzednia 
zgoda rektora. Teren uczelni określa rektor w porozumieniu z właści-
wym organem samorządu terytorialnego. O zamiarze zorganizowania 
zgromadzenia organizatorzy są zobowiązani zawiadomić rektora co 
najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem zgromadzenia. W przy-
padkach uzasadnionych nagłością sprawy rektor może przyjąć zawia-
domienie w krótszym terminie. Rektor ma prawo odmówić zgody na 
zgromadzenie, jeżeli jego cele lub program są sprzeczne z prawem. 
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Wątpliwości Rzecznika budzi konieczność uzyskania zgody rektora 
na odbycie zgromadzenia. To rozwiązanie prawne jest dla organizato-
rów bardziej restrykcyjne niż przyjęte w ustawie z dnia 5.07.1990 r. 
– Prawo o zgromadzeniach, które w przypadku zgromadzeń organi-
zowanych na otwartej przestrzeni i dostępnych dla nieokreślonych 
imiennie osób wymaga jedynie uprzedniego zawiadomienia organu 
gminy właściwego ze względu na miejsce zgromadzenia. Nie wymaga-
ją zgłoszenia zgromadzenia odbywające się w lokalach dostępne dla 
osób imiennie zaproszonych. Rzecznik zwrócił się z prośbą o rozważe-
nie skierowania wystąpienia do Rady Ministrów o podjęcie inicjatywy 
ustawodawczej zmierzającej do dostosowania Prawa o szkolnictwie 
wyższym, w zakresie organizowania zgromadzeń akademickich, do 
przepisów zawartych w ustawie Prawo o zgromadzeniach.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (25.06.2007 r.) poinfor-
mował, że stosowne poprawki dostosowujące przepisy ustawy z dnia 
27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym do przepisów ustawy 
z dnia 5.07.1990 r. – Prawo o zgromadzeniach zostaną uwzględnione 
w aktualnie przygotowywanym w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego projekcie ustawy o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie 
wyższym. Przewiduje się, że ww. projekt ustawy zostanie przedstawio-
ny Radzie Ministrów w październiku br. (po przeprowadzeniu uzgod-
nień międzyresortowych i konsultacji społecznych).

86. Komendanta Głównego Policji (RPO-547630-II/06) z dnia 
19 czerwca 2007 r. – w sprawie braku przepisów regulujących zasa-
dy zapewnienia pożywienia osobie zatrzymanej w przypadku przedłu-
żających się czynności procesowych. 

Rzecznik, przytaczając rezultaty postępowania wyjaśniającego prowa-
dzonego w sprawie indywidualnej, w której funkcjonariusze Policji za-
pewnili osobie zatrzymanej pierwszy posiłek wraz z napojem dopiero po 
około 10 godzinach od momentu zatrzymania, odniósł się krytycznie do 
istniejącej praktyki dostarczania posiłków osobom zatrzymanym jedynie 
w czasie pobytu w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Jak wynika 
z udzielonych wyjaśnień, obowiązująca praktyka jest zgodna z przepisami 
zarządzenia Nr 7/94 Komendanta Głównego Policji z dnia 10.11.1994 r. 
Zdaniem Rzecznika, każdemu zatrzymanemu procesowo powinny być 
zapewnione regularne posiłki wraz z napojem, od momentu zatrzymania, 
a nie od chwili umieszczenia w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. 

87. Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej (RPO-561634-I/07) 
z dnia 20 czerwca 2007 r. – w sprawie informacji dotyczących moż-
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liwości nieuprawnionego przekazania przedstawicielom mediów tzw. 
„listy 500.” 

W dniu 20.06.2007 r. w środkach masowego przekazu pojawiły się 
wzbudzające kontrowersje informacje dotyczące możliwości przekaza-
nia przedstawicielom mediów tzw. „listy 500” zawierającej nazwiska 
osób pełniących ważne funkcje publiczne, których dane znajdują się 
na liście tajnych współpracowników organów bezpieczeństwa PRL. 
W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się z prośbą o ustosunko-
wanie się do przedstawionych przez media informacji i powiadomienie 
o zajętym stanowisku. 

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej (28.06.2007 r.) poinfor-
mował, że od wejścia w życie nowelizacji ustawy o IPN tj. od dnia 
15.03.2007 r., w Instytucie trwały prace nad tworzeniem katalogu 
osób traktowanych przez służby specjalne PRL jako informatorzy i po-
mocnicy w operacyjnym zbieraniu informacji. Według zapisu ustawy, 
w ciągu 6 miesięcy tj. do 15 września br. IPN powinien był rozpocząć 
publikowanie katalogu. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
11.05.2007 r., mocą którego ww. katalog został uznany za niekon-
stytucyjny, IPN przerwał prace z nim związane. Sam katalog budził 
jednak zainteresowanie mediów. Nigdy nie było intencją IPN ukrywa-
nie przed opinią publiczną faktu tworzenia katalogu. O zaawansowa-
niu prac Prezes IPN informował w wywiadach publikowanych w maju 
i czerwcu br. 

Prezes IPN poinformował jednocześnie, że ze strony IPN nie doszło 
do „wycieku” ani przekazania mediom roboczej wersji katalogu lub 
jego fragmentów. Przekonuje o tym już sama analiza składu nazwisk 
podanych przez media. Zgodnie z obowiązującym prawem robocza 
wersja ww. katalogu nie będzie udostępniana. 

88. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendanta 
Stołecznego Policji (RPO-561619-II/07) z dnia 20 czerwca 2007 r. 
– w sprawie przebiegu i skutków interwencji sił porządkowych podję-
tej podczas demonstracji pielęgniarek przed gmachem Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów. 

Rzecznik zwrócił się o szczegółowe wyjaśnienia dotyczące przebiegu 
interwencji oraz o stanowisko w kwestii adekwatności zastosowanego 
sposobu i środków użytych w czasie interwencji do sytuacji i rzeczy-
wistych zagrożeń dla porządku publicznego. 

89. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (RPO-
-560527-I/07) z dnia 20 czerwca 2007 r. – w sprawie pobrania 
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przez Centralne Biuro Antykorupcyjne dokumentacji medycznej pa-
cjentów jednego z warszawskich szpitali. 

Rzecznik otrzymał skargę Okręgowej Izy Lekarskiej dotyczącą po-
brania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne dokumentacji medycz-
nej pacjentów Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, 
z naruszeniem – w ocenie skarżących – obowiązujących przepisów 
prawa, w tym ustawy o ochronie danych osobowych. Rzecznik zwrócił 
się o zbadanie niniejszej sprawy oraz poinformowanie o dokonanych 
ustaleniach. 

90. Ministra Obrony Narodowej (RPO-552919-I/07) z dnia 21 
czerwca 2007 r. – w sprawie Raportu o żołnierzach i pracownikach 
Wojskowych Służb Informacyjnych. 

Do Rzecznika zwracają się osoby kwestionujące umieszczenie 
w Raporcie WSI ich nazwisk i informacji o prowadzonej przez nich nie-
zgodnej z prawem działalności wykraczającej poza sprawy obronności 
państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych RP. Ujawnia to problem braku 
odpowiedniego środka prawnego pozwalającego na zakwestionowanie 
informacji zawartych w tym Raporcie. Jedynie oficerowie WSI ubiega-
jący się o pracę w nowych służbach składający oświadczenie dotyczą-
ce wykonywanej pracy mogli odnieść się do stanowiska Komisji We-
ryfikacyjnej. Nie było to możliwe w przypadku osób nieskładających 
oświadczeń. Osoby te dowiadywały się, że zostały uznane za łamiące 
prawo i działające na szkodę interesów RP z treści samego Raportu, 
czyli wówczas, gdy informacja ta dotarła do opinii publicznej. Zda-
niem Rzecznika należałoby rozważyć wprowadzenie środka prawnego 
– dostępnego osobom wymienionym w Raporcie – który pozwalałby na 
kwestionowanie ustaleń Komisji Weryfikacyjnej. W przypadku, gdyby
środek ten doprowadził do zmiany ustaleń poczynionych przez Ko-
misję, konieczne byłoby ogłoszenie tych zmian w oficjalnym organie
publikacyjnym (Monitorze Polskim). 

91. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (RPO-
-561635-I/07) z dnia 21 czerwca 2007 r. – w sprawie sytuacji sióstr 
zakonnych znajdujących się w domu zakonnym betanek w Kazimie-
rzu Dolnym.

W związku z informacjami pojawiającymi się w mediach o prze-
dłużającym się konflikcie wśród sióstr betanek, Rzecznik zwrócił się
z prośbą o zbadanie sprawy oraz poinformowanie o dokonanych usta-
leniach.
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92. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo-
łecznej (RPO-561467-III/07) z dnia 21 czerwca 2007 r. – w spra-
wie niezgodnej z obowiązującymi przepisami praktyki ograniczania 
wysokości kwoty zasiłku pogrzebowego. 

Rzecznik z niepokojem odebrał informacje prasowe na temat ogra-
niczania wysokości kwoty zasiłku pogrzebowego, wypłacanego przez 
ZUS z tytułu śmierci osób samotnych, będących pensjonariuszami 
domów pomocy społecznej. Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 
17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych w razie poniesienia kosztów pogrzebu przez inną osobę niż 
członek rodziny, pracodawcę, dom pomocy społecznej, gminę, powiat, 
osobę prawną kościoła lub związku wyznaniowego, zasiłek pogrzebowy 
przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie 
wyższej jednak niż kwota zasiłku pogrzebowego, tj. obecnie 5418,28 
zł. Z treści artykułu prasowego wynikało, że na podstawie zalecenia 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wypłata tego zasiłku ma się 
odbywać według stawek obowiązujących w danej gminie. Na terenie 
właściwości miejscowej Oddziału ZUS w Słupsku wypłaca się zasiłek 
pogrzebowy w wysokości jedynie 850 zł. 

Obowiązujący stan prawny w zakresie wypłaty zasiłków pogrzebo-
wych nie stwarza podstaw prawnych do takiego limitowania kwoty 
wypłaty zasiłku pogrzebowego w stosunku do ubezpieczonych i świad-
czeniobiorców ZUS. W ocenie Rzecznika takie pozaustawowe działa-
nia naruszają zasady państwa prawnego. 

93. Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (RPO-
-561651-III/07) z dnia 21 czerwca 2007 r. – w sprawie zatrudnia-
nia osób niepełnosprawnych. 

Rzecznik zwrócił się o przedstawienie analizy skuteczności rozwią-
zań ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ukierunkowanych na 
zwiększenie zainteresowania pracodawców z otwartego rynku pracy 
zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. 

94. Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (RPO-524946-
-III/06) z dnia 22 czerwca 2007 r. – w sprawie ustalania wysokości 
emerytury w miejsce renty z tytułu niezdolności do pracy. 

Na przykładzie sprawy indywidualnej skierowanej do Rzecznika 
można stwierdzić, że organy rentowe realizują uchwałę Sądu Naj-
wyższego z dnia 15.02.2006 r. (II UZP 16/05) jedynie na wniosek 
ubezpieczonego o ponowne podjęcie sprawy. W ocenie Rzecznika nie 
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jest to prawidłowa praktyka. W uchwale tej Sąd Najwyższy uznał, że 
ubezpieczony pobierający rentę z tytułu niezdolności do pracy, który 
we wniosku o emeryturę nie zgłosił żądania ustalenia podstawy wy-
miaru na nowo, a uczynił to dopiero po uprawomocnieniu się decyzji 
przyznającej świadczenie emerytalne, zachowuje prawo do obliczenia 
emerytury zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17.12.1998 r. 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Je-
żeli ubezpieczony nie dokona wyboru jednego z wariantów ustalania 
podstawy wymiaru emerytury, to powinnością organu rentowego jest 
obliczenie należnej emerytury według obu wariantów przewidzianych 
w art. 21 ust. 1 ustawy emerytalnej i przyznanie emerytury w wysoko-
ści wariantu korzystniejszego. 

Rzecznik zwrócił się o rozważenie podjęcia przez organy rentowe 
działań weryfikujących z urzędu decyzje odmawiające ustalenia eme-
rytury od nowej podstawy w miejsce renty na podstawie art. 111 usta-
wy emerytalnej. 

95. Prezesa Rady Ministrów (RPO-547814-I/06) z dnia 25 
czerwca 2007 r. – w sprawie niewykonywania orzeczeń Trybunału 
Konstytucyjnego.

Rzecznik, nawiązując do wcześniejszego wystąpienia z dnia 
19.03.2007 r. poinformował Prezesa Rady Ministrów o wystąpieniach, 
jakie skierował w tym roku do poszczególnych członków Rady Mini-
strów wnosząc o podjęcie prac mających na celu zapewnienie wdro-
żenia orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Rzecznik zwrócił się w tej 
sprawie dwukrotnie do Ministra Sprawiedliwości (RPO-547814-I/06 
z dnia 18.04.2007 r., RPO-558900-II/06 z dnia 14.05.2007 r.), do 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPO-524252-III/06 z dnia 
16.03.2007 r., RPO-390054-VIII/01 z dnia 15.03.2007 r.), a także do 
Szefa Służby Celnej (RPO-451191-IX/03 z dnia 29.01.2007 r.). Ilość 
niewykonanych wyroków i skierowanych w związku z tym wystąpień 
świadczy nie tylko o skali problemu. Wskazuje także, że działania na-
prawcze w zakresie legislacji prowadzone są nie tylko z opóźnieniem, 
ale i w sposób opieszały. Rzecznik zwrócił się o spowodowanie przy-
spieszenia działań w tym zakresie w poszczególnych resortach. 

96. Marszałka Sejmu RP (RPO-559455-I/07) z dnia 25 czerwca 
2007 r. – w sprawie możliwości zorganizowania debaty sejmowej na 
temat sytuacji i problemów osób homoseksualnych w Polsce. 

W odpowiedzi na niepokojące sygnały dotyczące naruszania przez 
państwa Unii Europejskiej praw osób homoseksualnych, Parlament 
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Europejski w dniu 26.04.2007 r. uchwalił Rezolucję przeciwko ho-
mofobii w Europie. W rezolucji podkreślono, że obowiązkiem państw 
członkowskich Unii Europejskiej jest ochrona praw człowieka przysłu-
gujących mieszkańcom Europy, a na przywódcach politycznych ciąży 
odpowiedzialność za przyczynianie się do tworzenia klimatu tolerancji 
i równości. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Marszałka 
Sejmu RP o rozważenie zorganizowania sejmowej debaty na temat sy-
tuacji i problemów osób homoseksualnych w Polsce. Zasygnalizowane 
przez Parlament Europejski problemy nie powinny pozostać niezau-
ważone, a poświęcona im debata sejmowa przyczyni się do realizacji 
zapisanej w Konstytucji RP idei demokratycznego państwa prawa. 

97. Prezesa Stowarzyszenia „Kampania Przeciw Homofobii”, 
do wiadomości Marszałka Sejmu RP (RPO-560530-I/07) z dnia 25 
czerwca 2007 r. – w sprawie przechowywanych w zasobach archiwal-
nych IPN materiałów operacyjnych akcji „Hiacynt”. 

W nawiązaniu do przesłanego do wiadomości Rzecznika pisma 
z dnia 29.05.2007 r., skierowanego do Marszałka Sejmu RP, Rzecznik 
przedstawił wyjaśnienia dotyczące możliwości ujawniania materia-
łów operacyjnych akcji „Hiacynt” znajdujących się w zasobach archi-
walnych IPN. W ocenie Rzecznika przechowywanie tych materiałów 
w zasobach archiwalnych IPN nie stanowi samoistnego zagrożenia dla 
praw osób, których one dotyczą. Okoliczność legalizującą przecho-
wywanie przedmiotowych danych stanowić może konieczność ich za-
chowania na potrzeby badań naukowych. Należy jednak podkreślić, 
że z uwagi na prawo każdego do prawnej ochrony życia prywatnego, 
ewentualne opublikowanie wyników takich badań nie może następo-
wać w sposób umożliwiający identyfikację osób, których dane zostały 
przetworzone. Z tych samych powodów niedopuszczalne jest, w ocenie 
Rzecznika, upublicznienie materiałów dotyczących życia seksualnego 
osób inwigilowanych przez służby bezpieczeństwa, a w szczególności 
udostępnianie takich danych poprzez umożliwienie wglądu do nich 
przez nieokreślony krąg podmiotów. Rzecznik podkreślił, że koniecz-
ność zagwarantowania prawa do prywatności osobom, przeciwko któ-
rym kierowane były działania funkcjonariuszy organów bezpieczeń-
stwa państwa, nie może pociągać za sobą obowiązku zniszczenia ma-
teriałów znajdujących się w archiwum IPN. 

98. Prezesa Rady Ministrów (RPO-538977-VI/06) z dnia 28 
czerwca 2007 r. – w sprawie problemu opodatkowania pomocy fi-
nansowej świadczonej osobom ubogim.



78

Opodatkowaniu podlega pomoc udzielana przez organizacje chary-
tatywne osobom potrzebującym, a także przez osoby fizyczne (m.in.
pomoc polegająca na przekazywaniu osobom ubogim nie sprzedanej 
żywności przez producentów, wysyłanie SMS-ów, których koszt po-
noszony przez wysyłającego operator sieci zobowiązuje się przekazać 
na rachunek, na którym gromadzone są pieniądze na cel dobroczyn-
ny). Do wskazanego problemu należy również zaliczyć opodatkowanie 
bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez adwokatów lub radców 
prawnych osobom ubogim. Wystąpienia Rzecznika, jak i wystąpienie 
Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” sygnalizujące po-
trzebę generalnego uregulowania problemu nie znalazły dotąd uzna-
nia w Ministerstwie Finansów. Rzecznik zwrócił się do Prezesa Rady 
Ministrów o rozważenie potrzeby wydania odpowiedniej dyspozycji 
w tej materii. 

99. Marszałka Sejmu RP (RPO-562342-I/07) z dnia 28 czerwca 
2007 r. – w sprawie konieczności pilnej nowelizacji ustawy z dnia 
18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bez-
pieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów 
(ustawy lustracyjnej). 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11.05.2007 r. w sprawie 
o sygn. akt K 2/07 uznał co do zasady zgodność przeprowadzania 
lustracji z Konstytucją, kwestionując jednak szereg rozwiązań usta-
wowych, m.in. zgodność z Konstytucją RP wzorów oświadczeń lustra-
cyjnych. 

Brak zgodnego z Konstytucją wzoru oświadczenia lustracyjnego 
czyni lustrację w chwili obecnej praktycznie niewykonalną, a także 
– i to przesądza o konieczności zajęcia w tym zakresie stanowiska przez 
Rzecznika – uniemożliwia osobom pomówionym publicznie o fakt pra-
cy lub służby w organach bezpieczeństwa komunistycznego państwa 
możliwości wszczęcia postępowania przed sądem lustracyjnym, tym 
samym pozbawiając je efektywnej ochrony prawnej. W tej sytuacji oso-
by te mogą dochodzić swoich praw tylko na drodze cywilnej w procesie 
o ochronę dóbr osobistych lub karnej na zasadach ogólnych. 

Ponadto Rzecznik poruszył, omawianą w środkach masowego prze-
kazu, kwestię możliwości przekazania przedstawicielom mediów opra-
cowanej w IPN tzw. „listy 500” zawierającej nazwiska osób pełniących 
ważne funkcje publiczne, których dane znajdują się na liście tajnych 
współpracowników organów bezpieczeństwa PRL. 

W świetle omawianego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w któ-
rym za niezgodny z Konstytucją uznano m.in. art. 52a pkt 5 ustawy 
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z dnia 18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ściga-
nia Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu dotyczący tzw. katalogu 
współpracowników służb bezpieczeństwa komunistycznego państwa, 
praktyki „dzikiej lustracji” muszą budzić zrozumiały sprzeciw. 

100. Ministra Finansów (RPO-555919-I/07) z dnia 28 czerwca 
2007 r. – w sprawie trybu postępowania dyscyplinarnego wobec bie-
głych rewidentów.

Rzecznik zasygnalizował potrzebę podjęcia inicjatywy ustawodaw-
czej zmierzającej do zmiany art. 33 ust. 1 ustawy o biegłych rewiden-
tach i ich samorządzie, w sposób, aby przepis ten dawał możliwość 
wnoszenia odwołania od orzeczeń Krajowego Sądu Dyscyplinarnego 
wydanych w pierwszej instancji wszystkim stronom postępowania. 
Obecnie, mimo że stronami w postępowaniu dyscyplinarnym są oskar-
życiel, obwiniony i pokrzywdzony, przepis ten daje możliwość wnosze-
nia odwołania jedynie obwinionemu i Rzecznikowi Dyscyplinarnemu, 
pozbawiając takiej możliwości pokrzywdzonego. Omawiany przepis 
narusza konstytucyjną zasadę równości oraz prawo każdej ze stron 
do zaskarżania orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Po-
nadto zasady i tryb postępowania dyscyplinarnego zostały określone 
w regulaminie, a więc w akcie o charakterze wewnętrznym, który nie 
należy do źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Niezbędne jest 
podjęcie stosownych działań, tak aby kwestie te zostały uregulowanie 
w akcie mającym moc prawa powszechnie obowiązującego. 

101. Ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPO-527889-III/06) 
z dnia 28 czerwca 2007 r. – w sprawie zasad wygaszania stosunków 
pracy w związku z przeprowadzaną reformą administracji publicznej. 

Konstrukcją wygaśnięcia stosunków pracy, a więc ich ustania 
z mocy prawa z upływem oznaczonego czasu, posłużono się ostatnio 
w ustawie z dnia 29.07.2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku 
ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej 
oraz ustawie z dnia 9.06.2006 r. – Przepisy wprowadzające ustawę 
o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojsko-
wego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego. W przyjmowanych 
regulacjach ustawowych wygaśniecie stosunków pracy nie znajduje 
zastosowania wobec pracowników, którym przed datą wygaśnięcia za-
proponowano nowe warunki płacy lub pracy, jeżeli zostały one przy-
jęte. W skargach kierowanych do Rzecznika szczególną krytykę powo-
duje brak przyznania rekompensat finansowych związanych z wyga-
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śnięciem stosunku pracy. Zastąpienie przewidzianej w pragmatykach 
pracowniczych instytucji rozwiązania stosunku pracy z powodu likwi-
dacji urzędu lub jego reorganizacji instytucją wygaśnięcia stosunku 
pracy doprowadziło większość grup pracowniczych objętych regulacją 
powyższych ustaw do utraty uprawnień wynikających z tych pragma-
tyk, na przykład prawa do wynagrodzenia rocznego przewidzianego 
dla pracowników jednostek sfery budżetowej, prawa do świadczenia 
przedemerytalnego, prawa do wcześniejszej emerytury. Należałoby 
dokonać wszechstronnej analizy dotychczasowych zasad wygaszania 
stosunków pracy w związku z przeprowadzaną reformą administracji 
publicznej, zwłaszcza pod kątem zapewnienia odpowiedniego stan-
dardu ochrony uprawnień zwalnianych pracowników. 

102. Prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (RPO-
-562387-I/07) z dnia 28 czerwca 2007 r. – w sprawie publikacji 
prasowych dotyczących listu zakonnicy ze zgromadzenia betanek z 
domu zakonnego w Kazimierzu nad Wisłą i dziennikarskiego przecie-
ku tzw. „listy 500”.

Rzecznik, zaniepokojony publikacją w gazecie „Fakt” rzekomego 
listu zakonnicy ze zgromadzenia betanek, a także informacjami po-
dawanymi w szeregu gazet w sprawie tzw. „listy 500”, zwrócił się o 
przedstawienie stanowiska w przedmiocie opisanych publikacji, któ-
rych wydźwięk może przynieść przykre konsekwencje dla wielu osób. 
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III. KASACJE DO SĄDU NAJWYŻSZEGO. 
PRZYSTĄPIENIA DO POSTĘPOWAŃ PRZED SĄDAMI 

POWSZECHNYMI

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

RPO-548103-II/07 z dnia 20 kwietnia 2007 r. – kasacja na rzecz 
Mieczysława D. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego. 

Rzecznik zarzucił zaskarżonemu wyrokowi naruszenie art. 17 § 
1 pkt 6 Kpk polegające na skazaniu oskarżonego za czyny opisane 
w części dyspozytywnej orzeczenia, mimo że ich karalność uległa 
przedawnieniu, co obligowało sąd do umorzenia postępowania w tym 
zakresie. W konsekwencji Rzecznik wniósł o uchylenie wyroku w za-
skarżonej części i umorzenie postępowania w tym zakresie z powodu 
przedawnienia karalności oraz uchylenie orzeczenia o wymierzeniu 
skazanemu kary łącznej. 

RPO-549317-II/07 z dnia 30 kwietnia 2007 r. – kasacja na rzecz 
Mirosławy S. od wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy 
wyrok Sądu Rejonowego.

Rzecznik zarzucił zaskarżonemu wyrokowi rażące i mogące mieć 
istotny wpływ na jego treść naruszenie art. 7 Kpk, art. 433 § 1 Kpk 
i art. 457 § 3 Kpk, polegające na niepełnym rozważeniu zarzutów sfor-
mułowanych w apelacji oskarżonej dotyczących strony podmiotowej 
zarzucanego jej działania, co w konsekwencji doprowadziło do zaak-
ceptowania przez sąd dokonujący instancyjnej kontroli, dowolnej oce-
ny materiału dowodowego dokonanej przez sąd pierwszej instancji, 
a w następstwie tego uznania apelacji za oczywiście bezzasadną i utrzy-
mania zaskarżonego wyroku w mocy. Rzecznik wniósł o uchylenie za-
skarżonego wyroku oraz utrzymanego w mocy orzeczenia Sądu Rejono-
wego i uniewinnienie oskarżonej od popełnienia przypisanego jej czynu. 

RPO-538802-II/06 z dnia 14 maja 2007 r. – kasacja od prawo-
mocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego na rzecz Grzegorza Z. 

Rzecznik zarzuca temu wyrokowi rażące i mogące mieć wpływ na 
treść orzeczenia naruszenie art. 479 § 1 Kpk w związku z art. 132 
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§ 2 Kpk i art. 6 Kpk polegające na rozpoznaniu sprawy przez sąd 
meriti pod nieobecność oskarżonego i na wydaniu wyroku zaocznego, 
w sytuacji gdy oskarżony nie był prawidłowo powiadomiony o termi-
nie rozprawy, co w rezultacie doprowadziło do naruszenia jego prawa 
do obrony. Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i prze-
kazanie sprawy Sądowi Rejonowemu do ponownego rozpoznania. 

RPO-553158-II/07 z dnia 14 maja 2007 r. – kasacja na rzecz 
Kerstin S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymujące-
go w mocy wyrok Sądu Rejonowego. 

Rzecznik zarzuca temu orzeczeniu rażące i mogące mieć istotny 
wpływ na jego treść naruszenie art. 109 § 2 Kpw w związku z art. 
433 § 2 Kpk i art. 107 § 3 Kpw polegające na braku rozważenia oraz 
ustosunkowania się w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku do wszyst-
kich istotnych zarzutów i wniosków podniesionych w apelacji obrońcy 
obwinionej. Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i prze-
kazanie sprawy do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwo-
ławczym. 

RPO-546774-II/06 z dnia 17 maja 2007 r. – kasacja na rzecz 
Kamila M. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego

Rzecznik zarzucił zaskarżonemu wyrokowi rażące naruszenie art. 
79 § 1 pkt 1 Kpk, polegające na zaniechaniu wyznaczenia oskarżo-
nemu obrońcy z urzędu, pomimo tego, że w chwili czynu opisanego 
w punkcie drugim orzeczenia był on nieletni, a więc w sytuacji, kiedy 
udział obrońcy w postępowaniu karnym był obligatoryjny, co stanowi 
bezwzględną przyczynę odwoławczą określoną w art. 439 § 1 pkt 10 
Kpk. Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie 
sprawy Sądowi Rejonowemu do ponownego rozpoznania.

RPO-539899-II/06 z dnia 23 maja 2007 r. – kasacja na rzecz 
Róży J. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego.

Rzecznik zarzucił zaskarżonemu wyrokowi rażące naruszenie pra-
wa materialnego, to jest art. 305 ust. 3 w związku z ust. 1 tego prze-
pisu ustawy – Prawo własności przemysłowej, polegające na uznaniu 
Róży J. za winną popełnienia przypisanego jej czynu, mimo braku 
w jej działaniu znamion przestępstwa określonego w tym przepisie, 
co miało istotny wpływ na treść zaskarżonego orzeczenia. Rzecznik 
wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i uniewinnienie oskarżonej 
od popełnienia przypisanego jej czynu.
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RPO-547576-II/06 z dnia 23 maja 2007 r. – kasacja na rzecz 
Tadeusza K. od wyroku Sądu Okręgowego, utrzymującego w mocy 
wyrok Sądu Rejonowego.

Rzecznik zarzucił powyższemu wyrokowi naruszenie art. 77 § 8 
ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych polegające na tym, że 
w składzie orzekającym Sądu Okręgowego uczestniczyła Sędzia Sądu 
Rejonowego, bez uprzedniej właściwej zgody Kolegium tego Sądu, co 
stanowi bezwzględną przyczynę odwoławczą wskazaną w art. 439 § 1 
pkt 2 Kpk, a także rażące i mogące mieć istotny wpływ na jego treść 
naruszenie przepisów postępowania, to jest art. 6 Kpk, art. 117 § 1 
i 2 Kpk, art. 450 § 3 Kpk, art. 453 § 2 i 3 Kpk polegające na rozpozna-
niu sprawy przez Sąd drugiej instancji pod nieobecność oskarżonego, 
który nie był prawidłowo powiadomiony o terminie rozprawy, co naru-
szyło jego prawo do obrony.

Rzecznik wniósł o dopuszczenie dowodu z treści oryginału za-
wiadomienia o terminie rozprawy odwoławczej oraz z treści wpisu 
z protokołu posiedzenia Kolegium Sądu Okręgowego – dla wykaza-
nia okoliczności objętych zarzutami kasacyjnymi, a także o uchylenie 
zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu do 
ponownego rozpoznania.

RPO-554023-II/07 z dnia 29 maja 2007 r. – kasacja na rzecz Da-
riusza M. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego. 

Rzecznik zarzucił temu orzeczeniu naruszenie art. 5 § 1 pkt 9 Kpw 
w związku z art. 17 § 3 Kpw poprzez błędne przyjęcie, iż zakres dzia-
łania Straży Miejskiej w W. obejmował – na podstawie przepisu § 17 
rozporządzenia MSWiA z dnia 30.12.2002 r. w sprawie kontroli ruchu 
drogowego, kontrolę ruchu drogowego polegającą na używaniu urzą-
dzeń samoczynnie rejestrujących przekroczenie dozwolonej prędkości 
i w konsekwencji uznanie, iż Komendant Straży Miejskiej był upraw-
niony do występowania z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykro-
czenia polegające na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości, podczas 
gdy kontrola przepisu § 17 powołanego rozporządzenia przeprowa-
dzona zgodnie z dyspozycją art. 178 ust. 1 Konstytucji RP powinna 
była doprowadzić sąd do odstąpienia od jego zastosowania. Rzecznik 
wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i umorzenie postępowania 
w stosunku do Dariusza M. z powodu braku skargi uprawnionego 
oskarżyciela i ustania karalności przypisanego mu wykroczenia. 

RPO-557255-II/07 z dnia 5 czerwca 2007 r. – kasacja na rzecz 
Jerzego S. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego. 
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Rzecznik zarzucił temu orzeczeniu naruszenie art. 5 § 1 pkt 9 Kpw 
w związku z art. 17 § 3 Kpw poprzez błędne przyjęcie, iż zakres dzia-
łania Straży Miejskiej w R. obejmował – na podstawie przepisu § 17 
rozporządzenia MSWiA z dnia 30.12.2002 r. w sprawie kontroli ruchu 
drogowego, kontrolę ruchu drogowego polegającą na używaniu urzą-
dzeń samoczynnie rejestrujących przekroczenie dozwolonej prędkości 
i w konsekwencji uznanie, iż Komendant Straży Miejskiej był upraw-
niony do występowania z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykro-
czenia polegające na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości, podczas 
gdy kontrola przepisu § 17 powołanego rozporządzenia przeprowa-
dzona zgodnie z dyspozycją art. 178 ust. 1 Konstytucji RP powinna 
była doprowadzić sąd do odstąpienia od jego zastosowania. Rzecznik 
wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i umorzenie postępowania 
w stosunku do Jerzego S. z powodu braku skargi uprawnionego 
oskarżyciela i ustania karalności przypisanego mu wykroczenia. 

RPO-554253-II/07 z dnia 15 czerwca 2007 r. – kasacja na rzecz 
Łukasza B. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymują-
cego w mocy wyrok Sądu Rejonowego.

Rzecznik zarzuca temu orzeczeniu rażące naruszenie prawa proce-
sowego, a mianowicie art. 433 § 1 Kpk w związku z art. 440 Kpk pole-
gające na tym, że sąd drugiej instancji rozpatrując apelacje oskarżo-
nego oraz jego obrońcy, niezależnie od granic zaskarżenia i podniesio-
nych zarzutów, utrzymał w mocy rażąco niesprawiedliwe orzeczenie 
sądu drugiej instancji, które zapadło z rażącym naruszeniem prawa 
materialnego, to jest art. 64 § 2 Kk, poprzez zastosowanie tego przepi-
su mimo braku przesłanek do przyjęcia, że oskarżony popełnił zarzu-
cane mu czyny w warunkach recydywy specjalnej wielokrotnej. 

RPO-553599-II/07 z dnia 15 czerwca 2007 r. – kasacja na rzecz 
Wardana G. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymują-
cego w mocy wyrok Sądu Rejonowego.

Rzecznik zarzuca temu orzeczeniu rażące naruszenie prawa pro-
cesowego, co mogło mieć istotny wpływ na jego treść, to jest art. 450 
§ 3 Kpk poprzez błędne uznanie przez sąd drugiej instancji, iż za-
wiadomienie o terminie rozprawy odwoławczej zostało prawidłowo 
doręczone oskarżonemu, podczas gdy w rzeczywistości zostało ono 
nieprawidłowo przesłane na adres, pod którym Wardan G. już nie 
przebywał, co w konsekwencji doprowadziło do naruszenia przysługu-
jącego mu prawa do obrony, określonego w art. 6 Kpk. 
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RPO-556041-II/07 z dnia 22 czerwca 2007 r. – kasacja na rzecz 
Jana D. od prawomocnego wyroku Sądu Najwyższego – Izby Wojsko-
wej z dnia 6.04.1982 r. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Śląskiego 
Okręgu Wojskowego z dnia 15.02.1982 r. 

Rzecznik zarzuca temu wyrokowi rażące i mogące mieć istotny 
wpływ na jego treść naruszenie art. 1 Kk przez błędne przyjęcie, iż 
przypisany oskarżonemu czyn z art. 309 § 1 d. Kk był społecznie 
niebezpieczny, podczas gdy w rzeczywistości nie wykazywał on cech 
społecznego niebezpieczeństwa stanowiącego konstytutywny element 
przestępstwa. 

Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego uznał Jana D. za winnego tego, 
że w dniu 16.12.1981 r. w Katowicach pełniąc służbę w zmilitaryzowa-
nym pułku manewrowym KW MO w Katowicach, podczas akcji zwią-
zanej ze strajkiem na terenie Kopalni „Wujek” nie wykonał rozkazu 
dowódcy plutonu (nie ochraniał wskazanego mu pojazdu służbowego 
oddalając się z miejsca jego parkowania), tj. popełnienia przestęp-
stwa z art. 309 § 1 d. Kk. Sąd pierwszej instancji skazał Jana D. na 
karę jednego roku pozbawienia wolności. Wojskowy Sąd Garnizonowy 
w Katowicach zwolnił warunkowo skazanego z odbycia reszty kary 
pozbawienia wolności z dniem 20.10.1982 r.

Czyn Jana D. polegający na niewykonaniu rozkazu był w ocenie 
Rzecznika reakcją na wprowadzenie stanu wojennego i naruszanie 
praw związkowych. Przed wcieleniem w dniu 13.12.1981 r. do służby 
w organach MO, Jan D. był zatrudniony w Hucie „Batory” jako suw-
nicowy. Był również członkiem NSZZ „Solidarność”. Już na pierwszej 
odprawie w dniu wcielenia w szeregi MO stwierdził, że stan wojenny 
został wprowadzony wbrew interesom narodu, co zostało ujęte w mel-
dunku z dnia 17.12.1981 r. Argumenty te świadczą o tym, że moty-
wem działania Jana D. była chęć uniknięcia udziału w akcji mającej 
na celu stłumienie protestu górników. Rzecznik wniósł o uniewinnie-
nie Jana D. od popełnienia przypisanego mu czynu. 

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

RPO-455885-II/03 z dnia 17 sierpnia 2005 r. – kasacja na rzecz 
Józefa B., Jana G., Kazimierza R., Edwarda C., Wincentego H., Ta-
deusza D., Stefana G. i Kazimierza G. od wyroku Sądu Najwyższego 
z 1972 r. zmieniającego wyrok Sądu Wojewódzkiego z 1962 r. (Infor-
macja 7-9/2005, str. 56). 

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 1.03.2007 r., sygn. akt III KK 
301/05). 
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RPO-525079-II/06 z dnia 5 lipca 2006 r. – kasacja na rzecz Jac-
ka K. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego (Infor-
macja 7-9/2006, str. 84). 

Kasacja oddalona (postanowienie z dnia 24.04.2007 r., sygn. akt 
IV KK 276/06). 

RPO-456836-II/03 z dnia 29 sierpnia 2006 r. – kasacja na rzecz 
Horsta T., Pawła S., Jana F., Gotharda D. i Hansa B. od postanowie-
nia Najwyższego Sądu Wojskowego z 1953 r. utrzymującego w mocy 
wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego (Informacja 7-9/2006, str. 86).

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 1.03.2007 r., sygn. akt III KK 
340/06). 

RPO-538265-II/06 z dnia 15 września 2006 r. – kasacja na nie-
korzyść Ryszarda W., Marka H. i Witolda L. od prawomocnego wyro-
ku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego 
(Informacja 7-9/2006, str. 87). 

Kasacja oddalona (postanowienie z dnia 31.05.2007 r., sygn. akt 
III KK 373/06). 

RPO-491535-II/06 z dnia 21 września 2006 r. – kasacja na rzecz 
Erwina P. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego z 1974 r. 
utrzymującego w mocy wyrok Sądu Powiatowego (Informacja 7-9/
2006, str. 89). 

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 8.03.2007 r., sygn. akt V KK 
344/06). 

RPO-523711-II/06 z dnia 30 października 2006 r. – kasacja na 
rzecz Damiana P. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego zmie-
niającego wyrok Sądu Rejonowego (Informacja 10-12/2006, str. 94). 

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 10.01.2007 r., sygn. akt IV 
KK 426/06). 

RPO-500656-II/05 z dnia 28 listopada 2006 r. – kasacja od prawo-
mocnego wyroku Sądu Okręgowego z 2003 r., w zakresie w jakim oddalił 
wniosek Jerzego S. o odszkodowanie (Informacja 10-12/2006, str. 96). 

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 26.04.2007 r., sygn. akt IV 
KK 475/06). 

RPO-477972-II/04 z dnia 7 grudnia 2006 r. – kasacja na rzecz 
Alfreda K., Henryka N. i Zygmunta C. od prawomocnego wyroku Sądu 
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Wojewódzkiego z 1960 r. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Powiato-
wego (Informacja 10-12/2006, str. 97). 

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 25.04.2007 r., sygn. akt III 
KK 474/06).

RPO-542537-II/06 z dnia 7 grudnia 2006 r. – kasacja na nieko-
rzyść skazanych od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego zmie-
niającego wyrok Sądu Okręgowego (Informacja 10-12/2006, str. 97). 

Kasacja oddalona (postanowienie z dnia 14.03.2007 r., sygn. akt 
II KK 405/06). 

RPO-527103-II/06 z dnia 18 grudnia 2006 r. – kasacja na rzecz 
Michała R. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego – uprawnie-
nia strażników gminnych/miejskich w zakresie kontroli ruchu drogo-
wego (Informacja 10-12/2006, str. 99). 

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 20.03.2007 r., sygn. akt III 
KK 488/06). 

RPO-546348-II/06 z dnia 22 stycznia 2007 r. – kasacja na rzecz 
Stefana Ż. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymujące-
go w mocy wyrok Sądu Rejonowego (Informacja 1-3/2007, str. 92). 

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 24.04.2007 r., sygn. akt IV 
KK 34/07). 

RPO-541209-II/06 z dnia 23 stycznia 2007 r. – kasacja na rzecz 
Mariusza G. od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego (In-
formacja 1-3/2007, str. 92). 

Kasacja uwzględniona (postanowienie z dnia 26.02.2007 r., sygn. 
akt IV KK 35/07). 

RPO-543321-II/06 z dnia 20 lutego 2007 r. – kasacja na rzecz 
Jacka B. od wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok 
Sądu Rejonowego (Informacja 1-3/2007, str. 93). 

Kasacja oddalona (postanowienie z dnia 23.05.2007 r., sygn. akt 
V KK 91/07). 

W okresie objętym Informacją Rzecznik wniósł do Sądu Najwyż-
szego skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego 
orzeczenia:

RPO-545865-III/06 z dnia 20 kwietnia 2007 r. – skarga o stwier-
dzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Apelacyj-
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nego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydanego w sprawie 
o rentę socjalną i ustalającego prawo do tego świadczenia od 
1.01.2006 r. 

Rzecznik zaskarżył ten wyrok w całości zarzucając mu:
– naruszenie prawa materialnego przez niewłaściwe zastosowanie art. 

8 ust. 1 ustawy o rencie socjalnej polegające na przyjęciu, że możliwa jest 
odmowa przyznania renty socjalnej na podstawie tego przepisu osobie, 
wobec której zastosowano środek zabezpieczający w postaci umieszczenia 
w szpitalu dla osób chorych psychicznie, mimo iż przepis ten wyraźnie nie 
wskazuje tej przesłanki określając warunki wypłaty renty socjalnej,

– naruszenie konstytucyjnych praw człowieka i obywatela, tj. wy-
nikającego z art. 67 ust. 1 Konstytucji RP prawa do zabezpieczenia 
społecznego poprzez pozbawienie prawa do renty socjalnej za okres od 
21.07.2005 r. do 31.12.2005 r. 

Pozostałe orzeczenia:
RPO-516857-VIII/05 z dnia 13 marca 2006 r. – skarga do Sądu 

Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego 
wyroku Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 
w sprawie o nagrodę jubileuszową i odprawę pieniężną (Informacja 
1-3/2006, str. 82). 

Skarga oddalona (wyrok z dnia 15.11.2006 r., sygn. akt I BP 12/06). 

RPO-538579-VIII/06 z dnia 9 listopada 2006 r. – skarga do 
Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomoc-
nego wyroku Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecz-
nych wydanego w sprawie z powództwa Haliny K. o odszkodowanie 
za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę (Informacja 
10-12/2006, str. 100). 

Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skargi do rozpoznania (posta-
nowienie z dnia 19.04.2007 r., sygn. akt I BP 1/07). 

RPO-534763-III/06 z dnia 20 grudnia 2006 r. – apelacja do Sądu 
Okręgowego od wyroku Sądu Rejonowego oddalającego odwołanie od 
decyzji KRUS odmawiającej Krystynie S. prawa do zasiłku pogrzebo-
wego (Informacja 10-12/2006, str. 100). 

Apelacja uwzględniona (wyrok z dnia 7.02.2007 r., sygn. akt IV 
Ua 4/07). Sąd zmienił zaskarżony wyrok oraz poprzedzającą go de-
cyzję KRUS i ustalił Krystynie S. prawo do zasiłku pogrzebowego po 
zmarłym synu. 
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IV. PYTANIA PRAWNE DO SĄDU NAJWYŻSZEGO. 
WNIOSKI DO NACZELNEGO SĄDU 

ADMINISTACYJNEGO O WYKŁADNIĘ PRZEPISÓW

W okresie objętym Informacją Rzecznik Praw Obywatelskich skie-
rował następujące wnioski do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie 
zagadnień prawnych oraz wniosek do Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów, 
których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie:

RPO-550431-X/07 z dnia 10 maja 2007 r. – wniosek do Sądu 
Najwyższego w sprawie interpretacji pojęcia „uprawa rolna”. 

Rzecznik, w związku z ujawnionymi rozbieżnościami w wykładni 
art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo łowieckie, wniósł o rozstrzygnięcie 
następującego zagadnienia prawnego: czy uprawę rolną w rozumieniu 
art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo łowieckie stanowią wszelkiego 
typu uprawy prowadzone na gruncie rolnym i stanowiące efekt dzia-
łalności ludzkiej, powiązane z produkcyjną funkcją tego gruntu?

Zgodnie z treścią tego przepisu, dzierżawca lub zarządca obwodu 
łowieckiego obowiązany jest do wynagradzania szkód wyrządzonych 
w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sar-
ny. Zgodnie z poglądem wyrażonym przez Sąd Najwyższy w wyroku 
z dnia 20.01.2005 r. (sygn. akt II CK 361/04) uprawa rolna w rozumie-
niu omawianego przepisu to wszelkiego rodzaju uprawy prowadzone 
na gruncie rolnym, stanowiące efekt działalności ludzkiej i powiązane 
ściśle z produkcyjną funkcją gruntu. Odmienny pogląd prawny wy-
raził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4.07.2002 r. (sygn. akt I CKN 
795/00). Zgodnie z tezą tego wyroku, uprawa sadownicza, z natury 
wieloletnia, z dominującymi zabiegami o charakterze pielęgnacyjnym 
i w postaci zbioru owoców, nie odpowiada stereotypom uprawy rolnej 
i płodów rolnych. Należy w związku z tym przyjąć, iż dzierżawca lub 
zarządca obwodu łowieckiego nie odpowiada za szkody wyrządzone 
w sadach przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny. Rzecznik przy-
chyla się do poglądu prawnego wyrażonego przez Sąd Najwyższy 
w wyroku z dnia 20.01.2005 r. Za szeroką wykładnią pojęcia „uprawa 
rolna” przemawia także wzgląd na potrzebę ochrony prawa własności 
oraz innych praw majątkowych. 
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RPO-544105-IV/06 z dnia 28 maja 2007 r. – wniosek do Sądu 
Najwyższego w sprawie dopuszczalności wypowiedzenia terminowych 
umów dzierżawy (najmu). 

Rzecznik wniósł o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie 
istniejących w orzecznictwie rozbieżności w wykładni i stosowaniu 
przepisu art. 673, 688, 704 oraz 673 w związku z art. 694 Kodek-
su cywilnego, a zawierającej odpowiedź na pytanie: czy przed dniem 
10.07.2001 r. strony mogły zastrzec możliwość wcześniejszego roz-
wiązania za wypowiedzeniem umowy najmu lub dzierżawy zawartej 
na czas oznaczony, w razie zajścia przyczyny określonej w umowie? 
Jakie skutki prawne wywoływała tego rodzaju klauzula?

Mimo, że problem ten został obecnie unormowany w sposób nie 
budzący zasadniczych wątpliwości, wciąż pozostaje nierozstrzygnięta 
kwestia oceny wypowiedzenia dokonanego przed nowelizacją Kodeksu 
cywilnego. O aktualności problemu świadczy liczba skarg napływają-
cych do Biura na niespójne orzecznictwo w tego rodzaju sprawach. 

Dominujący kierunek wykładni art. 673 (przed nowelizacją), art. 
688 oraz art. 704 Kodeksu cywilnego opowiada się za całkowitą niedo-
puszczalnością wypowiadania terminowych umów dzierżawy (najmu). 
Jednocześnie w orzecznictwie Sądu Najwyższego wyraźnie zarysowała 
się druga linia orzecznicza, zgodnie z którą dopuszczalne jest wpro-
wadzenie do umowy dzierżawy, również zawartej na czas oznaczony, 
możliwości jej wypowiedzenia, w razie zajścia określonej w tej umowie 
przyczyny. 

Przekonujące wydają się argumenty za dopuszczalnością zastrze-
gania – także przed dniem 10.07.2001 r. – w terminowych umowach 
dzierżawy (najmu) możliwości wcześniejszego ich wypowiedzenia, 
w razie zajścia przyczyn określonych w umowie. 

Poruszona kwestia rodzi problem skuteczności zawieranych umów. 
Potrzeba zapewnienia obywatelom pewności co do ich praw i obo-
wiązków cywilnych wymaga precyzyjnego wskazania, z jakiego rodza-
ju konsekwencjami muszą się liczyć w razie zastrzeżenia w umowie 
klauzuli umożliwiającej wcześniejsze wypowiedzenie. 

RPO-529523-I/06 z dnia 12 czerwca 2007 r. – wniosek do Na-
czelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozbieżności w orzecznic-
twie dotyczących procedury weryfikacji wyników egzaminu konkurso-
wego na aplikację radcowską w 2005 r.

Rzecznik wniósł o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnie-
nie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności 
w orzecznictwie poprzez rozstrzygnięcie zagadnienia: czy w świe-
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tle art. 7 ust. 1 i 12 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o zmianie ustawy 
– Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw oraz art. 33 ust. 2 
i 3, art. 339 ust. 2 i 3 oraz art. 3310 ust. 1 ustawy z dnia 6.07.1982 r. 
o radcach prawnych w związku z art. 7 ust. 27 wym. wyżej ustawy 
z dnia 30.06.2005 r., okręgowe izby radców prawnych przy naborze na 
aplikację radcowską w 2005 r. – przy braku trybu odwoławczego od wy-
ników konkursu – uprawnione były w ramach postępowania o wpis na 
listę aplikantów radcowskich, w zakresie zgłaszanych zastrzeżeń, do we-
ryfikacji wyników egzaminu konkursowego, czy też należało to do kom-
petencji Zespołu ds. przygotowania pytań na aplikację radcowską.

Ustawa z 30.06.2005 r. nie przewidywała trybu odwoławczego od 
wyników egzaminu konkursowego na aplikację w 2005 r. Niektóre 
rady okręgowych izb radców prawnych, bądź komisje konkursowe 
uznały za zasadne zastrzeżenia kandydatów i wpisywały te osoby na 
listę aplikantów. Wpisom sprzeciwił się Minister Sprawiedliwości, co 
doprowadziło do wniesienia skarg do Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego w Warszawie. Sąd wydał wyroki, w których oddalił skargi 
na decyzje Ministra Sprawiedliwości stwierdzając, że weryfikacji wyni-
ków egzaminu mógł dokonać tylko zespół przygotowujący pytania na 
aplikację. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał także 
odmienny wyrok, w analogicznej sytuacji faktycznej i prawnej, uchy-
lający decyzję Ministra Sprawiedliwości sprzeciwiającą się wpisowi na 
listę. W ocenie Rzecznika organem uprawnionym do oceny poprawno-
ści wyniku egzaminu była Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych. 

Sąd Najwyższy podjął następujące uchwały w sprawie pytań praw-
nych wniesionych przez Rzecznika Praw Obywatelskich: 

RPO-529052-IV/06 z dnia 3 listopada 2006 r. – w sprawie sądu 
właściwego do wznowienia postępowania na innej podstawie niż okre-
ślone w art. 401 oraz art. 401 (1) k.p.c. (Informacja 10-12/2006, str.).

Wniosek uwzględniony (uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 
3.04.2007 r., sygn. akt III CZP 137/06). Sąd Najwyższy podjął na-
stępującą uchwałę: „Sąd drugiej instancji, który oddalił apelację, jest 
sądem orzekającym ostatnio co do istoty sprawy w rozumieniu art. 
405 zdanie drugie k.p.c., właściwym do wznowienia postępowania na 
podstawach określonych w art. 403 k.p.c.”

RPO-513156-IV/05 z dnia 9 listopada 2006 r. – w sprawie wąt-
pliwości dotyczącej wygaśnięcia praw majątkowych osób trzecich, 
które obciążały wody państwowe (Informacja 10-12/2006, str. ).



92

Wniosek częściowo uwzględniony (uchwała z dnia 18.04.2007 r., 
sygn. akt III CZP 139/06). Sąd Najwyższy podjął następującą uchwa-
łę: „Prawo rybołówstwa obciążające wody państwowe na podstawie 
art. 16 ukazu z dnia 2 marca (19 lutego) 1864 r. o urządzeniu wło-
ścian nie wygasło z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 maja 
1962 r. – Prawo wodne. Nie może być ono jednak wykonywane od dnia 
wejścia w życie ustawy z dnia 7 marca 1932 r. o rybołówstwie
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V. SKARGI DO WOJEWÓDZKICH SĄDÓW 
ADMINISTRACYJNYCH, SKARGI KASACYJNE 

DO NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO 
ORAZ PRZYSTĄPIENIA DO POSTĘPOWAŃ 

PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI I SĄDAMI 
ADMINISTRACYJNYMI 

W okresie objętym Informacją Rzecznik Praw Obywatelskich skie-
rował następujące skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych 
oraz skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego:

RPO-422964-IV/02 z dnia 3 kwietnia 2007 r. – skarga do Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na bezczynność 
Wojewody Mazowieckiego. 

Rzecznik wniósł o zobowiązanie Wojewody Mazowieckiego do wy-
dania postanowienia w sprawie rozpoznania zażalenia Instytutu Cen-
trum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk 
na postanowienie Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 27.02.2006 r. 
w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji z dnia 25.01.2002 r., 
w terminie wyznaczonym przez sąd. 

RPO-553717-XI/07 z dnia 16 kwietnia 2007 r. – skarga do Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na decyzję Samo-
rządowego Kolegium Odwoławczego odmawiającą przyznania pani 
Dorocie C. zasiłku pielęgnacyjnego z tytułu niepełnosprawności dla 
dziecka poniżej 16 roku życia. 

Rzecznik zarzucił zaskarżonej decyzji naruszenie art. 16 ust. 5 
w związku z art. 3 pkt 7 ustawy o świadczeniach rodzinnych poprzez 
przyjęcie, że Ośrodek Szkolno-Wychowawczy jest instytucją zapew-
niającą całodobowe utrzymanie swoim wychowankom w ciągu roku 
szkolnego. Rzecznik wniósł o uchylenie decyzji. 

RPO-482929-X/04 z dnia 19 kwietnia 2007 r. – skarga do Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na uchwałę Nr XVIII/204/2000 
Rady Miasta Gniezna z dnia 16.06.2000 r. w sprawie ustalenia opłat za 
parkowanie pojazdów w Strefie Ograniczonego Postoju w Gnieźnie. 
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Zaskarżonej uchwale Rzecznik zarzucił rażące naruszenie art. 94 
Konstytucji RP i wniósł o stwierdzenie jej nieważności. Stosownie do 
art. 94 Konstytucji RP, organy samorządu terytorialnego, na podsta-
wie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty 
prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. 
Wynika stąd, że przepisy prawa miejscowego mogą być stanowione wy-
łącznie na podstawie i w granicach upoważnień w ustawie. Ten wa-
runek nie został spełniony w przedmiotowej sprawie, gdyż powołany 
w zaskarżonej uchwale przepis art. 13 ust. 2 pkt 4 ustawy o drogach 
publicznych – w brzmieniu obowiązującym w czerwcu 2000 r. – nie 
zawierał upoważnienia do wprowadzenia przez radę gminy opłat za par-
kowanie, a jedynie przewidywał możliwość pobierania takich opłat. 

Zaskarżona uchwała została uchylona na mocy postanowień § 3 uchwa-
ły Nr XL/396/2002 Rady Miasta Gniezna z dnia 27.09.2002 r. w sprawie 
opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych 
w Gnieźnie, jednakże do Rzecznika wpływają skargi obywateli, którzy pod 
rządami kwestionowanej uchwały zostali obciążeni karami pieniężnymi z 
tytułu nieziszczenia opłaty za parkowanie i wspomniane kary są obecnie 
dochodzone przez Biuro Strefy Parkowania w Gnieźnie w drodze egzekucji 
administracyjnej. Dopóki sąd administracyjny nie stwierdzi nieważności 
zaskarżonej uchwały, żadna z ukaranych osób nie może skutecznie pod-
nieść zarzutu w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wyka-
zując nieistnienie obowiązku zapłaty kary pieniężnej. 

RPO-543356-XI/06 z dnia 26 kwietnia 2007 r. – skarga do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na decyzję Samorzą-
dowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję wydaną 
z upoważnienia Prezydenta Miasta przez Zastępcę Dyrektora Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznaniu zaliczki alimentacyjnej. 

Rzecznik zarzucił zaskarżonej decyzji naruszenie art. 8 ust. 2 pkt 
1 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz za-
liczce alimentacyjnej poprzez przyjęcie, że wysokość dochodu upraw-
niającego do zaliczki alimentacyjnej w zwiększonej wysokości odnosi 
się do dochodu rodziny bez przeliczenia na jednego członka rodziny 
i wniósł o uchylenie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
oraz poprzedzającej ją decyzji wydanej przez Zastępcę Dyrektora Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

RPO-544388-IV/06 z dnia 4 czerwca 2007 r. – skarga do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na bezczynność Wo-
jewody Małopolskiego.
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Rzecznik zarzuca rażące naruszenie art. 35 § 3 k.p.a. przez przekro-
czenie terminów do załatwienia sprawy w postępowaniu administra-
cyjnym i wnosi o zobowiązanie Wojewody Małopolskiego do wydania 
decyzji administracyjnej w sprawie rozpoznania wniosku o potwier-
dzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości 
poza obecnymi granicami RP, w terminie wyznaczonym przez sąd. 

RPO-557211-IV/07 z dnia 22 czerwca 2007 r. – skarga do Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Mini-
stra Środowiska z dnia 20.02.2007 r. zezwalającą na płoszenie oraz 
niszczenie siedlisk i ostoi objętych ścisłą ochroną gatunków ptaków 
podczas budowy obwodnicy Augustowa, w terminie od dnia 1 marca 
do dnia 31 lipca każdego roku obowiązywania zezwolenia. 

Rzecznik zarzucił tej decyzji naruszenie art. 56 ust. 7 pkt 5 ustawy 
o ochronie przyrody poprzez niespełnienie przesłanki warunkującej 
wydanie przedmiotowego zezwolenia, art. 6 ustawy – Kodeks postępo-
wania administracyjnego poprzez wydanie decyzji zawierającej braki 
w treści rozstrzygnięcia oraz art. 7 w związku z art. 80 ustawy – Ko-
deks postępowania administracyjnego poprzez zaniechanie podjęcia 
wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu fak-
tycznego. Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji. 

RPO-555205-XI/07 z dnia 5 kwietnia 2007 r. – skarga kasacyjna 
od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odda-
lającego skargę Agnieszki P. na decyzję Samorządowego Kolegium Od-
woławczego utrzymującą w mocy decyzję Dyrektora Ośrodka Pomocy 
Społecznej o odmowie przyznania prawa do zaliczki alimentacyjnej. 

Brak umowy między Polską a USA, na podstawie której istniałaby moż-
liwość uznawania i wykonywania wyroków zasądzających alimenty unie-
możliwił stronie postępowania wszczęcie egzekucji alimentów od dłużnika 
zamieszkałego na terenie USA. Wierzycielka zwracała się za pośrednictwem 
polskiego sądu do właściwego biura na terenie USA o ustalenie adresu 
dłużnika, jednak podjęte działania nie przyniosły zamierzonego rezultatu. 
Rzecznik zarzucił zaskarżonemu wyrokowi naruszenie art. 10 ust. 1a ustawy 
o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimenta-
cyjnej poprzez przyjęcie, iż zaświadczenie o bezskuteczności działań związa-
nych z wyegzekwowaniem należnych na mocy prawomocnego wyroku sądu 
polskiego świadczeń alimentacyjnych nie jest informacją sądu okręgowego 
o stanie egzekucji w rozumieniu w/w przepisu. Rzecznik wniósł o uchyle-
nie w całości zaskarżonego wyroku oraz decyzji Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego.
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RPO-464129-X/04 z dnia 10 maja 2007 r. – skarga kasacyjna od 
wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w spra-
wie odmowy udzielenia cudzoziemcowi, obywatelowi Armenii, zgody 
na pobyt tolerowany na terytorium RP.

Rzecznik zarzucił zaskarżonemu wyrokowi naruszenie art. 145 § 
1 pkt 1 lit. c oraz art. 153 ustawy – Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi, w części oddalającej skargę Rzecznika, 
które to naruszenie miało istotny wpływ na wynik sprawy, a także 
obrazę art. 1 § 2 ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych. 
Rzecznik wniósł o uchylenie przedmiotowego orzeczenia w części 
rozstrzygającej o braku przesłanek do udzielenia Panu Armanowi K. 
zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP. Wojewódzki Sąd Ad-
ministracyjny nie podzielił zarzutów podnoszonych przez Rzecznika. 
W ocenie sądu organy obydwu instancji dokonały wszechstronnej 
oceny okoliczności sprawy na podstawie analizy całokształtu mate-
riału dowodowego. 

Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił do postępowań przed 
Naczelnym Sądem Administracyjnym:

RPO-503394-VI/05 z dnia 27 kwietnia 2007 r. – przystąpienie 
do postępowania ze skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej od 
wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchylającego decyzję 
Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie interpretacji co do zakresu 
oraz sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. 

Rzecznik przedstawił stanowisko, iż stanowiąca podstawę skargi 
kasacyjnej wykładnia art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towa-
rów i usług jest błędna, w konsekwencji czego skarga kasacyjna nie 
ma usprawiedliwionych podstaw i podlega oddaleniu (art. 184 Prawa 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). 

RPO-529523-I/06 z dnia 10 maja 2007 r. – przystąpienie do po-
stępowania ze skargi kasacyjnej Ministra Sprawiedliwości od wyroku 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie Mał-
gorzaty K. w przedmiocie wpisu na listę aplikantów radcowskich.

Rzecznik wnosi o oddalenie skargi kasacyjnej Ministra Sprawiedli-
wości jako bezzasadnej. 

Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił do postępowań przed 
organami administracji:
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RPO-554055-X/07 z dnia 10 maja 2007 r. – sprzeciw od decy-
zji Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3.04.2006 r., zezwalającej Bur-
mistrzowi Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy na usunięcie 
z pasa drogowego ul. Królowej Aldony ośmiu klonów srebrzystych. 

RPO-554055-X/07 z dnia 11 maja 2007 r. – sprzeciw do Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego od decyzji Prezydenta m.st. War-
szawy z dnia 17.11.2006 r. zezwalającej Dzielnicy Praga – Południe 
m.st. Warszawy na usunięcie z pasa drogowego ul. Królowej Aldony 
w Warszawie jedenastu klonów srebrzystych. 

Wydane orzeczenia i decyzje:

RPO-528661-IV/06 z dnia 10 kwietnia 2006 r. – skarga kasacyjna 
do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie oddalającego skargę na decyzję Głów-
nego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwier-
dzenia nieważności decyzji nakazującej doprowadzenie do poprzedniego 
stanu użytkowania poddasza. (Informacja 4-6/2006, str. 87).

Skarga kasacyjna uwzględniona (wyrok z dnia 9.05.2007 r., sygn. 
akt II OSK 707/06). 

RPO-529458-VI/06 z dnia 25 kwietnia 2006 r. – skarga kasacyj-
na do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Gliwicach odrzucającego skargę na decy-
zję Izby Skarbowej w przedmiocie ulgi płatniczej – rozłożenia na raty 
zaległości podatkowej ze względu na nieuzupełnienie braków formal-
nych skargi (nieuiszczenie wpisu sądowego), w zakreślonym przez sąd 
terminie 7 dni. (Informacja 4-6/2006, str. 88).

Skarga kasacyjna uwzględniona (postanowienie z dnia 
12.04.2007 r., sygn. akt I FSK 278/07). 

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 de-
cyzję Prezydenta Miasta z dnia 8.09.2005 r. i odmawiającą Agnieszce S. 
zaliczki alimentacyjnej na dziecko. (Informacja 4-6/2006, str. 90).

Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 18.04.2007 r., sygn. akt IV 
SA/Po 460/06). 
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RPO-464129-X/04 z dnia 20 września 2006 r. – skarga do Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Rady do 
Spraw Uchodźców w części dotyczącej odmowy udzielenia cudzoziemco-
wi, obywatelowi Armenii, zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP. 
(Informacja 7-9/2006, str. 99).

Skarga oddalona (wyrok z dnia 5.03.2007 r., sygn. akt V SA/Wa 
1657/06). 

RPO-524626-IV/06 z dnia 7 listopada 2006 r. – skarga do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na bezczynność Wojewo-
dy Łódzkiego. (Informacja 10-12/2006, str. 108).

Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 21.03.2007 r., sygn. akt II 
SAB/Łd 55/06). 

RPO-534395-IV/06 z dnia 8 grudnia 2006 r. – skarga do Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na bezczynność 
Burmistrza Gminy.

Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 7.05.2007 r., IV SAB/Wa 1/07). 

RPO-526607-VI/06 z dnia 15 grudnia 2006 r. – wniosek do Pre-
zesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wszczęcie postę-
powania w sprawie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsu-
mentów w rozumieniu art. 23a ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów przez TP S.A. wobec nieudzielania konsumentom rze-
telnej, prawdziwej i pełnej informacji o zarejestrowanych połączeniach 
i należnościach w każdej fakturze VAT wystawionej za każdy okres 
rozliczeniowy. (Informacja 10-12/2006, str. 110).

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (24.05.2007 
r.) poinformował, że – w jego ocenie – nie znajduje uzasadnienia zasadność 
wszczęcia przez Prezesa Urzędu postępowania w sprawie praktyk naru-
szających zbiorowe interesy konsumentów dotyczącego stanu faktycznego 
przedstawionego w zawiadomieniu Rzecznika z dnia 15.12.2006 r. 

Jednocześnie Prezes Urzędu dostrzega możliwość zakwestio-
nowania postanowienia § 33 ust. 3 regulaminu świadczenia usług 
telekomunikacyjnych, w tym usługi powszechnej przez TP SA 
o treści: „TP może doliczyć do faktury za bieżący okres rozliczenio-
wy wartość usług z poprzednich okresów rozliczeniowych, jeżeli 
opłaty te w wysokości zgodnej z cennikami TP nie zostały uwzględ-
nione w fakturach za te okresy – bez dodatkowego powiadomienia, 
zgodnie z wymaganiami przepisów podatkowych” w drodze wystą-
pienia przez Prezesa Urzędu z powództwem do Sądu Okręgowego 
w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
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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 następujące wnioski do Trybunału Konstytucyjnego:

RPO-361796-IV/00 z dnia 2 kwietnia 2007 r. – w sprawie finanso-
wania tzw. ratowniczych prac archeologicznych (sygn. akt K 20/07). 

Rzecznik skierował wniosek o stwierdzenie niezgodności art. 31 ust. 
1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z art. 64 ust. 1 
i 3 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 73 Konstytucji RP. 

Obecnie ciężar opłacenia koniecznych badań archeologicznych spo-
czywa na inwestorze, a więc na ogół na właścicielu bądź użytkowni-
ku wieczystym nieruchomości, której obszar pokrywa się z obszarem 
stanowiska archeologicznego. Na tę osobę przerzucony został ponadto 
obowiązek pokrycia wszelkich kosztów związanych z udokumentowa-
niem przeprowadzonych badań. Według Rzecznika jest to zbyt daleko 
idąca ingerencja w prawa majątkowe, zwłaszcza w prawo własności. 
Uwagę zwraca to, że państwo zostało zwolnione z partycypowania 
w kosztach badań archeologicznych i ich dokumentacji. Tymczasem 
to właśnie organy władzy publicznej są adresatami obowiązku zapew-
nienia dostępu do dóbr kultury (art. 73 konstytucji RP). 

RPO-533987-III/06 z dnia 12 kwietnia 2007 r. – w sprawie za-
sad ustalania okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub 
w szczególnym charakterze. 

Rzecznik wniósł o stwierdzenie niezgodności art. 1 pkt 16 w związku 
z art. 26 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych 
ustaw w zakresie, w jakim z mocą wsteczną uniemożliwia uwzględnie-
nie przy ustalaniu okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub 
w szczególnym charakterze okresów niewykonywania pracy, za które 
pracownik otrzymał wynagrodzenie lub świadczenia z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa przypadające w okresie 
od 15.11.1991 r. do 30.06.2004 r. z art. 2 Konstytucji RP.
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RPO-552925-I/07 z dnia 20 kwietnia 2007 r. – w sprawie lu-
stracji.

Idea lustracji i rozliczenia z przeszłością nie może być kwestiono-
wana. Nie można jednak zaakceptować niektórych rozwiązań nowej 
ustawy sprzecznych z zasadami demokratycznego państwa prawa. 
Ustawodawca bardzo szeroko określił krąg osób zobowiązanych do 
złożenia oświadczenia lustracyjnego, który nie daje się precyzyjnie 
ustalić. Ustawa nie zapewnia tym osobom rozpoznania sprawy w roz-
sądnym terminie. 

Obowiązek lustracyjny nałożony na osoby prywatne, które nie wy-
konują władzy publicznej, nie jest konieczny w demokratycznym pań-
stwie prawnym. Konsekwencją niezłożenia oświadczenia jest zakaz 
pełnienia funkcji publicznej przez 10 lat, co w przypadku tych osób 
oznacza zakaz wykonywania zawodu. Stwarza to wątpliwości co do 
zgodności przyjętych rozwiązań z konstytucyjną zasadą ochrony ży-
cia prywatnego. Niezłożenie w terminie oświadczenia lub stwierdze-
nie przez sąd tzw. kłamstwa lustracyjnego w przypadku dziennikarzy 
spowoduje zakaz wykonywania zawodu i publikowania przez okres 
10 lat, co jest sprzeczne z konstytucyjną wolnością słowa. Natomiast 
pozbawienie w analogicznej sytuacji naukowców prawa publikowania 
wyników badań naukowych przez 10 lat, stanowi nie dającą się za-
akceptować ingerencję w konstytucyjną wolność badań naukowych. 
Niezłożenie w terminie oświadczenia przez sędziego grozi pozbawie-
niem urzędu przez sąd dyscyplinarny, mimo iż art. 180 Konstytucji 
stanowi, że może to nastąpić jedynie na mocy orzeczenia sądu. 

Biuro Lustracyjne IPN zostało upoważnione do decydowania 
o umieszczeniu danych osobowych w katalogu współpracowników 
organów bezpieczeństwa. Osoby, których dane osobowe znajdą się 
w katalogu mają prawo wystąpić do sądu lustracyjnego, jednak orze-
czenie stwierdzające, że osoba ta nie była współpracownikiem, nie 
spowoduje wykreślenia opublikowanych informacji z katalogu IPN. 

RPO-548579-VII/07 z dnia 24 kwietnia 2007 r. – w sprawie wy-
konywania tymczasowego aresztowania wobec kobiet w ciąży. 

Przepisy Kodeksu postępowania karnego nie wyłączają stosowania 
tymczasowego aresztowania w stosunku do kobiet w ciąży. Również 
przepisy Kodeksu karnego wykonawczego regulujące wykonywanie 
tymczasowego aresztowania nie określają w sposób szczególny sytu-
acji prawnej kobiet w ciąży. Z art. 213 k.k.w. wynika jednie, iż w przy-
padkach określonych w Kodeksie postępowania karnego tymczasowe 
aresztowanie wykonuje się poza aresztem śledczym w zakładzie lecz-
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niczym wskazanym przez organ, do którego dyspozycji tymczasowo 
aresztowany pozostaje. Przepis ten odsyła do art. 260 k.p.k. stanowią-
cego, że jeżeli stan zdrowia tego wymaga, tymczasowe aresztowanie 
może być wykonywane tylko w postaci umieszczenia w odpowiednim 
zakładzie leczniczym. Sam fakt, iż kobieta znajduje się w ciąży, bez 
względu na stan jej zdrowia, obliguje władze publiczne, w tym władzę 
ustawodawczą, do zapewnienia jej szczególnej opieki zdrowotnej. Dla-
tego nie można uznać, że wymóg taki realizuje przepis art. 260 k.p.k. 
dotyczący wszystkich osób posiadających status oskarżonego. 

Ponadto § 33 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 13.01.2004 r. w sprawie czynności administracyjnych związa-
nych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środ-
ków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności oraz dokumen-
towania tych czynności stanowi, że do aresztu śledczego nie podlega 
przyjęciu kobieta od 28 tygodnia ciąży. Regulacja ta nie mieści się 
w granicach upoważnienia ustawowego, które nie zawierało umoco-
wania dla Ministra Sprawiedliwości do określenia w rozporządzeniu 
zasad przyjmowania do aresztu śledczego. W przypadku uwzględnie-
nia wniosku Rzecznik postuluje odroczenie wejścia w życie wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego na okres dziewięciu miesięcy, aby możli-
we było dokonanie odpowiednich zmian ustawodawczych. 

RPO-548443-VIII/07 z dnia 28 maja 2007 r. – w sprawie zasad 
przekazywania przez NFZ środków finansowych świadczeniodawcom 
na wzrost wynagrodzeń. 

Rzecznik wniósł o stwierdzenie niezgodności art. 3 ust. 1 ustawy 
o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost 
wynagrodzeń w zakresie, w jakim dotyczy świadczeniodawców, którzy 
zawarli umowy na część I półrocza 2006 r. bądź po zakończeniu wska-
zanego półrocza – z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji RP. 

W skargach do Rzecznika pojawia się zarzut, że przyjęte w art. 3 
ust. 1 ustawy zasady wzrostu kwot zobowiązania NFZ wobec świad-
czeniodawców, dyskryminują niektórych z nich. Kwota zobowiązania 
wzrasta w stosunku do podwojonej kwoty zobowiązania w umowach 
zawartych na rok 2006 za okres I półrocza 2006 r. według stanu na 
dzień 30.06.2006 r. Ustawodawca nie przewidział odrębnej zasady 
ustalania wzrostu kwoty zobowiązania dla świadczeniodawców, któ-
rzy zawarli z NFZ umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 
część I półrocza 2006 r. 

W przypadku kontraktu obowiązującego przez niepełne I półrocze 
2006 r. podstawą naliczenia kwoty wzrostu zobowiązania jest podwo-
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jona, faktyczna wartość kontraktu obowiązującego w I półroczu 2006 
r. Powoduje to, że w odniesieniu do tej grupy świadczeniodawców 
wzrost kwoty zobowiązania NFZ może być nawet kilkakrotnie niższy, 
a w skrajnych przypadkach (zawarcie kontraktu np. w dniu 1.07.2006 
r.) może w ogóle nie nastąpić. Wprowadzone rozwiązanie budzi istotne 
wątpliwości z punktu widzenia zgodności z zasadą równości wobec 
prawa i zasadą niedyskryminacji. 

Regulacja zawarta w art. 3 ust. 1 ustawy w kwestionowanym za-
kresie nie służy realizacji celu ustawy, tj. wzrostu wynagrodzeń per-
sonelu medycznego. Ponadto wprowadzone zróżnicowanie nie służy 
realizacji zasady sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji RP). 

RPO-551675-II/07 z dnia 1 czerwca 2007 r. – w sprawie upraw-
nień Centralnego Biura Antykorupcyjnego do stosowania środków 
przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek i prowadnic. 

Rzecznik wniósł o stwierdzenie, że przepisy § 6 ust. 1 i 2 rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 17.11.2006 r. w sprawie środków 
przymusu bezpośredniego stosowanych przez funkcjonariuszy CBA 
są niezgodne z art. 15 ust. 3 ustawy o Centralnym Biurze Antykorup-
cyjnym, a tym samym z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP oraz z art. 41 
ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. 

W § 2 ust. 1 rozporządzenia powtórzona została generalna podsta-
wa stosowania wszystkich środków przymusu bezpośredniego zawar-
ta w art. 15 ust. 1 ustawy o CBA – funkcjonariusz CBA może stosować 
środki przymusu bezpośredniego po bezskutecznym wezwaniu osoby, 
wobec której środki te miałyby być użyte, do zachowania zgodnego 
z prawem i uprzedzeniu o możliwości zastosowania tych środków. Tyl-
ko wyjątkowo można odstąpić od wezwania do zachowania zgodnego 
z prawem i uprzedzenia o zastosowaniu środków przymusu bezpo-
średniego, jeśli zwłoka w zastosowaniu środka przymusu groziłaby 
niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia ludzkiego bądź mienia. 

Rzecznik zaskarżył § 6 rozporządzenia, przewidujący w ust. 1, iż środ-
ki przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek lub prowadnic można 
stosować wobec osób skazanych, tymczasowo aresztowanych lub za-
trzymanych w celu udaremnienia ucieczki albo zapobieżenia czynnej 
napaści lub czynnemu oporowi. Przepis ten wykracza poza ramy zakre-
ślone przez ustawę o CBA. Kajdanki i prowadnice stosuje się ponadto 
na polecenie sądu lub prokuratora lub wobec osób podejrzanych lub 
oskarżonych o popełnienie przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu 
albo skazanych za takie przestępstwo (§ 6 ust. 2 rozporządzenia). Także 
i to rozwiązanie wykracza poza ramy przyjęte w ustawie. 
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RPO-556890-VI/07 z dnia 11 czerwca 2007 r. – w sprawie wy-
mogów dotyczących instruktorów jazdy.

Rzecznik wniósł o stwierdzenie niezgodności art. 105 ust. 2 pkt 6 
ustawy – Prawo o ruchu drogowym w części zawierającej zwrot „lub 
wykroczenie” z zasadą zaufania obywateli do państwa i prawa wyni-
kającą z art. 2 Konstytucji RP oraz z art. 32 i art. 65 ust. 1 w związku 
z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. 

Do Rzecznika wpływają skargi od instruktorów szkolących osoby 
ubiegające się o uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi. 
Skarżący kwestionują rozwiązania prawne pozwalające na skreślenie 
ich z ewidencji instruktorów w razie ukarania wyrokiem sądu za wy-
kroczenie przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego. Istota zarzu-
tów dotyczy tego, iż w sytuacji niedotrzymania przez funkcjonariuszy 
Policji przewidzianych prawem terminów do ukarania sprawcy wykro-
czenia drogowego mandatem karnym, sprawa jest kierowana na drogę 
postępowania sądowego. Wówczas zainteresowani ponoszą nie tylko 
majątkowe koszty nienależytej organizacji pracy Policji (konieczność 
zwrotu kosztów postępowania sądowego na rzecz Skarbu Państwa), 
lecz również dotkliwe konsekwencje w postaci skreślenia z ewidencji 
instruktorów. 

Kwestionowane rozwiązanie różnicuje sprawców wykroczeń prze-
ciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym przyjmując jako kryterium 
zróżnicowania przesłankę w postaci ukarania wyrokiem sądowym. 
Sprawca wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego, 
jeśli został ukarany mandatem w postępowaniu mandatowym, będzie 
mógł zostać wpisany do ewidencji instruktorów (bądź też nie zostanie 
z niej skreślony), natomiast sprawca wykroczenia, który za tożsame 
wykroczenie został ukarany wyrokiem sądu, nie uzyska stosownego 
wpisu (bądź też zostanie obligatoryjnie skreślony z ewidencji instruk-
torów). 

Ponadto krytykowana regulacja w istotny sposób ingeruje w wol-
ność wyboru i wykonywania zawodu. 

Trybunał Konstytucyjny wydał następujące orzeczenia w spra-
wie wniosków złożonych przez Rzecznika: 

RPO-420078-VIII/02 z dnia 26 października 2004 r. – w spra-
wie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. (Informacja 10-12/
2004, str. 85).

Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 28.03.2007 r., sygn. akt K 
40/04).
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RPO-511174-IX/05 z dnia 13 października 2005 r. – w sprawie 
ograniczenia prawa do ustanowienia obrońcy w postępowaniu dyscypli-
narnym wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji i Służby Celnej.  
(Informacja 10-12/2005, str. 93).

Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 19.03.2007 r., sygn. akt K 
47/05). 

RPO-522854-VI-06 z dnia 21 sierpnia 2006 r. – w sprawie mono-
polu przedsiębiorstwa państwowego w zakresie sporządzania planów 
urządzenia lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych. (Infor-
macja 7-9/2006, str. 103).

Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 26.03.2007 r., sygn. akt K 
29/06). 

RPO-513178-II/05 z dnia 15 stycznia 2007 r. – w sprawie upraw-
nień straży gminnej (miejskiej) do wykonywania czynności z zakresu 
kontroli ruchu drogowego (Informacja 1-3/2007, str. 106). 

Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 22.03.2007 r., sygn. akt U 
1/07).

W zakresie objętym Informacją Rzecznik przystąpił do nastę-
pujących skarg konstytucyjnych:

RPO-553031-IV/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r. – zgłoszenie 
udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Zbigniewa 
S. dotyczącej ograniczenia prawa do sądu (brak wymogu uzasadnie-
nia orzeczenia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania) 
(sygn. akt SK 7/07). 

Rzecznik przedstawił następujące stanowisko: art. 3989 § 2 zdanie 
2 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego jest niezgodny z art. 2 w 
związku z art. 45 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. 

Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 27.06.2007 r., 
sygn. akt SK 7/07), ze względu na zbędność orzekania. Trybunał 
orzekł o niezgodności tego przepisu w wyroku z dnia 30.05.2007 r. 
w sprawie o sygn. SK 68/06. 

RPO-554362-IV/07 z dnia 10 maja 2007 r. – zgłoszenie udziału 
w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Czesławy i Tadeusza 
O. dotyczącej ograniczenia prawa do sądu (brak wymogu uzasadnie-
nia orzeczenia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania) 
(sygn. akt SK 8/07). 
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Rzecznik przedstawił następujące stanowisko: art. 3989 § 2 zdanie 
2 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego jest niezgodny z art. 2 
w związku z art. 45 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. 

Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 27.06.2007 r., 
sygn. akt SK 8/07), ze względu na zbędność orzekania. Trybunał 
orzekł o niezgodności tego przepisu w wyroku z dnia 30.05.2007 r. 
w sprawie o sygn. SK 68/06. 

RPO-544368-IV/06 z dnia 11 maja 2007 r. – zgłoszenie udziału 
w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Janusza S. dotyczącej 
ograniczenia prawa do sądu (brak wymogu uzasadnienia orzeczenia o od-
mowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania) (sygn. akt SK 14/07). 

Rzecznik przedstawił następujące stanowisko: art. 3989 § 2 zdanie 
2 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego jest niezgodny z art. 2 
w związku z art. 45 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. 

RPO-555977-I/07 z dnia 31 maja 2007 r. – zgłoszenie  
 w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Dariusza R. (sygn. 
akt SK 10/07). 

W sprawie skargi konstytucyjnej, do której przystąpił Rzecznik:

RPO-548933-I/07 z dnia 14 marca 2007 r. – zgłoszenie udziału 
w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Stanisława S. (sygn. 
akt SK 3/07). 

Rzecznik przedstawił w dniu 9.05.2007 r. następujące stanowisko: 
art. 114 § 6 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych w zakre-
sie, w jakim pozbawia obwinionego możliwości wniesienia do sądu 
dyscyplinarnego zażalenia na postanowienie rzecznika dyscyplinarne-
go dotyczące umorzenia postępowania dyscyplinarnego jest niezgodny 
z art. 78 zdanie 1, a także z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. 

Zgodnie z dyspozycją art. 78 Konstytucji RP każda ze stron ma pra-
wo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. 
Wyjątki od tej zasady oraz tryb zaskarżania określa ustawa. Ustawo-
dawca w art. 114 § 6 Prawa o ustroju sądów powszechnych zdecydo-
wał, że w przypadku umorzenia postępowania dyscyplinarnego przez 
rzecznika dyscyplinarnego, organowi który złożył wniosek o wszczęcie 
postępowania dyscyplinarnego i właściwemu kolegium służy prawo 
wniesienia zażalenia do sądu dyscyplinarnego, jednakże prawa tego 
pozbawił obwinionego. Skoro więc ustawodawca możliwość zaskar-
żenia tego rodzaju postanowienia przewidział w ogóle, to przyznanie 
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tego prawa tylko niektórym podmiotom należy uznać za sprzeczne 
z dyspozycją art. 78 zdanie 1 Konstytucji RP. Rozwiązanie takie naru-
sza także konstytucyjną zasadę równości określoną w art. 32 ust. 1. 

W sprawie będącej przedmiotem niniejszej skargi konstytucyjnej, 
sędzia, któremu zarzucono popełnienie przewinienia dyscyplinarnego 
został pozbawiony możliwości wykazania, że umorzenie postępowania 
dyscyplinarnego z powodu znikomej społecznej szkodliwości zarzu-
canego mu czynu narusza jego interes, ponieważ w jego przekonaniu 
żadnego przewinienia dyscyplinarnego nie popełnił. 

Trybunał Konstytucyjny wydał następujące orzeczenia w spra-
wie skarg konstytucyjnych, do których przystąpił Rzecznik:

RPO-540136-VI/06 z dnia 18 października 2006 r. – zgłosze-
nie udziału  w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki 
„Browary Grudziądz” sp. z o.o. dotyczącej niezgodnego z Konstytucją 
zróżnicowania w zakresie uprawnienia do obniżenia należnego podat-
ku akcyzowego (Informacja 10-12/2006, str. 118).

Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 30.05.2007 r., 
sygn. akt SK 67/06) ze względu na niedopuszczalność wydania wy-
roku. Wskazując jako wzorce kontroli konstytucyjnej art. 32 ust. 1 
w związku z art. 84 Konstytucji i argumentując, że zaskarżony przepis 
naruszył, wynikające z tych przepisów Konstytucji, zasadę równości 
i zasadę sprawiedliwości opodatkowania skarżąca nie wykazała, jakie 
jej prawo konstytucyjne zostało naruszone. 

RPO-540403-IV/06 z dnia 31 października 2006 r. – zgłosze-
nie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Marii 
D. dotyczącej prawa do sądu (brak wymogu pisemnego uzasadnienia 
postanowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania) 
(Informacja 10-12/2006, str. 118). 

Skarga konstytucyjna uwzględniona (wyrok z dnia 30.05.2007 r., 
sygn. akt SK 68/06). 
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VII. OPINIE I STANOWISKA RZECZNIKA PRAW 
OBYWATELSKICH

W okresie objętym Informacją Rzecznik zwrócił się do: 

1. Sekretarza Stanu w MSWiA (RPO-214968-II/96) z dnia 2 
kwietnia 2006 r. – w sprawie niektórych przepisów ustawy o Policji. 

Rzecznik przedstawił propozycje rozwiązań prawnych wymagających 
uwagi podczas prac nad nową ustawą o Policji. W wystąpieniu zwrócił 
uwagę na uregulowania, które Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 
12.12.2005 r. (sygn. akt K 32/04) uznał za zgodne z Konstytucją. Zda-
niem Rzecznika przepis art. 19 ust. 16 ustawy o Policji powinien jedno-
znacznie wskazywać, że po zakończeniu kontroli operacyjnej oraz ustaniu 
zagrożeń dla realizacji celów postępowania, nie tylko podejrzany (oskarżo-
ny) był informowany o prowadzonej kontroli, ale także inna osoba, w sto-
sunku do której kontrolę prowadzono, lecz następnie nie przedstawiono 
jej zarzutów ani nie skierowano aktu oskarżenia. Odnosząc się do art. 20 
ust. 17 Rzecznik stwierdził, że w świetle zasady domniemania niewinno-
ści, konsekwencją uniewinnienia oskarżonego lub bezwarunkowego umo-
rzenia postępowania winno być bezzwłoczne usunięcie zgromadzonych o 
nim informacji ze zbiorów danych. Przepis art. 16 regulujący zasady uży-
cia środków przymusu bezpośredniego powinien wskazywać także – jako 
podstawę do ich zastosowania – konieczność udaremnienia ucieczki lub 
zapobieżenia czynnej napaści lub czynnemu oporowi ze strony osób ska-
zanych, tymczasowo aresztowanych lub zatrzymanych. Art. 25 ust. 1 sta-
nowi, że służbę w Policji może pełnić obywatel polski. Stosownie do art. 41 
ust. 1 pkt 5 policjanta zwalnia się ze służby w przypadkach zrzeczenia się 
obywatelstwa polskiego lub nabycia obywatelstwa innego państwa. Prze-
pisy te powinny zostać doprecyzowane, aby nie budziły wątpliwości inter-
pretacyjnych. Rzecznik zwrócił uwagę na niedookreśloność i sprzeczność z 
zasadą domniemania niewinności przepisu art. 41 ust. 2 pkt 8 i 9 dotyczą-
cego podstaw zwolnienia policjanta. Przekazał również uwagi odnoszące 
się do art. 135f ust. 3 i 4 ustawy o Policji (postępowanie dyscyplinarne). 

2. Redaktora Naczelnego Tygodnika „Angora” (RPO-561963-I/07) 
z dnia 24 czerwca 2007 r. – w sprawie obowiązku noszenia mundur-
ków szkolnych przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. 
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W tygodniku „Angora” z dnia 24.06.2007 r. ukazał się list czy-
telnika, w którym zwrócono się do Rzecznika Praw Obywatelskich 
o podjęcie działań mających na celu kontrolę konstytucyjności przepi-
sów wprowadzających obowiązek noszenia przez uczniów jednolitych 
strojów w szkołach podstawowych i gimnazjach. Rzecznik przekazał 
Redaktorowi Naczelnemu tygodnika kopię odpowiedzi, jakiej udzielił 
w tej sprawie Rzecznikowi Praw Ucznia. 

W ocenie Rzecznika wprowadzenie tego obowiązku jest ogranicze-
niem konstytucyjnie usprawiedliwionym. Służy zapewnieniu warunków 
bezpieczeństwa i porządku w procesie wychowawczo-dydaktycznym, 
jak i zapobiega stwarzaniu różnic wśród uczniów ze względu na zamoż-
ność rodziców. Rzecznik dostrzega jednocześnie mankamenty związa-
ne z wprowadzeniem do szkół przepisów dotyczących jednolitego stroju 
uczniów. Przede wszystkim wprowadzenie takiego wymogu, nakładają-
cego na rodziców obciążenia finansowe, powinno uwzględniać sytuację 
najuboższych rodzin. Rzecznik będzie monitorował wywiązywanie się 
Ministerstwa Edukacji Narodowej z obietnicy dofinansowania strojów 
dla uczniów z rodzin o trudnej sytuacji materialnej. Zdaniem Rzecznika 
dyrektorzy szkół powinni obligatoryjnie zasięgać opinii rady rodziców co 
do sposobu realizacji obowiązku noszenia jednolitego stroju. Ponadto 
Rzecznik wyraził przekonanie, iż jednolite stroje uczniów spełnią funkcje 
wychowawcze tylko pod warunkiem, że będą stwarzać poczucie przyna-
leżności do grupy, a nie poczucie tłamszenia indywidualności. 

3. Przewodniczącego Sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej do roz-
patrzenia ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (RPO-562403-II/07) 
z dnia 25 czerwca 2007 r. – w sprawie stanowiska Rzecznika o projekcie 
nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (druk nr 1070). 

Projekt ustawy dotyczy stworzenia pracodawcom możliwości uzy-
skania w Krajowym Rejestrze Karnym informacji o osobach, które 
były skazane za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i oby-
czajności na szkodę małoletnich lub przestępstwo z użyciem przemo-
cy, a których zatrudnienie miałoby być związane z wychowaniem, le-
czeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi. 

W odpowiedzi na zaproszenie do współpracy nad tym projektem 
Rzecznik stwierdził, iż przedstawiona nowelizacja nie spełni – w jego 
ocenie – podstawowego celu wskazanego w uzasadnieniu projektu, to 
znaczy nie zapewni lepszej ochrony dzieci. Nowelizacja miała na celu 
wprowadzić w życie bezdyskusyjnie słuszną ideę, jednak ze względu 
na liczne uchybienia, niespójność z obowiązującymi przepisami, nale-
ży ją zaopiniować negatywnie. 



109

VII. REAKCJE NA WCZEŚNIEJSZE WYSTĄPIENIA 
RZECZNIKA

1. RPO-514592-II/05 z dnia 24 października 2006 r. – w spra-
wie niemożności wznowienia postępowania karnego skarbowego na 
korzyść interwenienta (Informacja 10-12/2006, str. 42). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
(1.06.2007 r.) podzielił pogląd o potrzebie znacznie szerszej 
nowelizacji przepisów dotyczących wznowienia postępowa-
nia, niż wynikałoby to tylko z potrzeby usunięcia wad art. 
540 § 2 k.p.k., wskazanych przez Trybunał Konstytucyjny 
w wyroku z dnia 7.09.2006 r., sygn. SK 60/05. W Mini-
sterstwie Sprawiedliwości, trwają prace nad kształtem in-
stytucji wznowienia postępowania karnego. 

2. RPO-548572-I/07 z dnia 18 stycznia 2007 r. – w sprawie uzy-
skiwania przez nauczycieli zwolnienia od pracy na czas niezbędny do 
obchodzenia świąt (Informacja 1-3/2007, str. 28).

Podlaski Kurator Oświaty (4.05.2007 r.) poinformo-
wała, że kurator oświaty nie ma kompetencji do wprowa-
dzania dni wolnych od pracy i nauki w dniach innych niż 
przewidziane w ogłaszanym corocznie przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej kalendarzu organizacji roku szkol-
nego. Niektóre szkoły w województwie podlaskim przyjęły 
w swoich statutach zapisy o wprowadzeniu dni świątecz-
nych według kalendarza juliańskiego jako wolnych od za-
jęć szkolnych, które będą odpracowane, co jest zgodne 
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 18.04.2002 r. w sprawie organizacji roku szkolne-
go. Najlepszym rozwiązaniem jest podjęcie decyzji przez 
radę pedagogiczną i zapisanie jej w statucie szkoły. Wy-
chodząc naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej, Pod-
laski Kurator Oświaty zaprosiła w dniu 21.02.2007 r. dy-
rektorów szkół, do których uczęszcza ponad 30% uczniów 
wyznania prawosławnego, w celu wypracowania wspólne-
go stanowiska w tej sprawie oraz propozycji zmian legi-
slacyjnych. Ustalone propozycje rozwiązań przesłano do 
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Ministerstwa Edukacji Narodowej z prośbą o ich uwzględ-
nienie w toku obecnie trwających zmian legislacyjnych 
dotyczących organizacji roku szkolnego. 

3. RPO-548865-XI/07 z dnia 23 stycznia 2007 r. – w sprawie 
potrzeby ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych 
(Informacja 1-3/2007, str. 32).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki 
Społecznej – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełno-
sprawnych (04.06.2007 r.) poinformował, że po analizie 
postanowień Protokołu Fakultatywnego zdecydowano 
o powstrzymaniu się od jego podpisania. Ponowne roz-
ważenie możliwości podpisania przez Polskę Protokołu 
mogłoby zostać podjęte po jego wejściu w życie, gdy bę-
dzie znana praktyka jego stosowania, a zwłaszcza kie-
runki interpretacji postanowień Konwencji przez Komi-
tet do spraw Praw Osób Niepełnosprawnych. Podpisanie 
Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w dniu 
30.03.2007 r. przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
stanowi wyraz woli politycznej dla jej przyszłej ratyfikacji.
Przed podjęciem decyzji w sprawie ratyfikacji Konwencji
konieczny będzie przegląd ustawodawstwa krajowego 
w celu ustalenia zmian niezbędnych dla uzyskania peł-
nej zgodności prawa krajowego z postanowieniami Kon-
wencji oraz określenia związanych z tym skutków finan-
sowych. 

4. RPO-546532-VIII/06 z dnia 29 stycznia 2007 r. – w sprawie 
podstawy prawnej oraz zakresu przedmiotowego rozporządzenia Mi-
nistra Zdrowia z dnia 20.10.2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy 
i lekarzy dentystów (Informacja 1-3/2007, str. 37).

Minister Zdrowia (02.04.2007 r.) podziela stanowisko 
przedstawione przez Rzecznika. W projekcie najbliższej 
nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, 
planowanej na I połowę 2007 r., przygotowano zmiany 
mające na celu usunięcie powstałych nieprawidłowości. 

5. RPO-547687-III/06 z dnia 5 lutego 2007 r. – w sprawie za-
sad podlegania ubezpieczeniu chorobowemu przez osoby prowadzące 
działalność pozarolniczą, w tym działalność gospodarczą (Informacja 
1-3/2007, str. 44). 
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Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki 
Społecznej (16.04.2007 r.) poinformował, że w uzasadnio-
nych przypadkach ZUS może na wniosek ubezpieczonego 
wyrazić zgodę na opłacenie składki po terminie. Wnioski 
w tej sprawie rozpatrywane są przez dyrektorów właści-
wych oddziałów ZUS. W 2006 r. pozytywnie rozpatrzono 
88,9 % wniosków. W każdym przypadku, w którym zain-
teresowany kwestionuje okresy podlegania ubezpieczeniu 
chorobowemu wydawana jest decyzja, od której przysłu-
guje odwołanie do sądu. Podsekretarz Stanu poinformo-
wał, że nie widzi w obecnym stanie prawnym i faktycznym, 
uzasadnienia do występowania z inicjatywą zmiany ustawy 
z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
w kierunku proponowanym przez Rzecznika. 

6. RPO-540784-X/06 z dnia 13 lutego 2007 r. – w sprawie roz-
bieżności przepisów rozporządzeń Ministra Środowiska (Informacja 
1-3/2007, str. 50).

Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowi-
ska (12.06.2007 r.) poinformował, że w związku z wystą-
pieniem Rzecznika podjęto prace legislacyjne dotyczą-
ce zmiany rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
23.01.2003 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadze-
nia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub 
energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią 
tramwajową, lotniskiem, portem tylko w zakresie sub-
stancji, w celu harmonizacji metod pomiarowych wskaź-
ników dotyczących ścieków. 

7. RPO-551342-III/07 z dnia 19 lutego 2007 r. – w sprawie eme-
rytur pomostowych (Informacja 1-3/2007, str. 59).

Minister Pracy i Polityki Społecznej (5.04.2007 r.) po-
dziękowała za wnikliwą ocenę kwestii emerytur pomosto-
wych. Stwierdziła jednocześnie, że poglądy Rzecznika oraz 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej w kwestii emerytur 
pomostowych są zbieżne. W najbliższym czasie Rzecznik 
otrzyma założenia do ustawy o emeryturach pomostowych. 

8. RPO-551681-VII/07 z dnia 20 lutego 2007 r. – w sprawie 
stosowania i wykonywania tymczasowego aresztowania (Informacja 
1-3/2007, str. 59).
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Zastępca Prokuratora Generalnego (13.04.2007 r.) 
poinformował, że co do zasady instytucja tymczasowego 
aresztu jest stosowana w Polsce prawidłowo, a wielokrot-
nie nawet zbyt powściągliwie w stosunku do potrzeb po-
stępowań karnych prowadzonych w niektórych sprawach. 
Kierunki praktyki stosowania tymczasowego aresztowania 
w postępowaniach przygotowawczych nakreślone zostały 
w wytycznych Prokuratora Generalnego z dnia 7.02.2006 r., 
które zostały przekazane do wiadomości Rzecznika. 

Zdaniem Ministra nie ma obecnie potrzeby wprowa-
dzenia unormowań, które poprzez określenie na zasadzie 
wyjątku wyższych górnych granic tymczasowego areszto-
wania, faktycznie usankcjonowałyby występujące obec-
nie przypadki długotrwałych tymczasowych aresztowań. 
Obowiązujące przepisy przewidują takie granice, a ich 
przekroczenie jest uzależnione od wystąpienia nadzwy-
czajnych okoliczności zaistniałych w toku postępowania 
karnego. Podjęto szereg działań legislacyjnych, które mają 
na celu przyspieszenie postępowania karnego, a w konse-
kwencji skrócenie okresu tymczasowego aresztowania. 

9. RPO-513894-IV/05 z dnia 26 lutego 2007 r. – w sprawie ko-
nieczności wzmocnienia pozycji prawnej członków spółek wodnych 
(Informacja 1-3/2007, str. 64).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 
(6.06.2007 r.) poinformował, że rola i charakter spółki 
wodnej, określone w ustawie – Prawo wodne, zasadniczo 
różnią się od roli i charakteru spółek prawa handlowe-
go. Podejmowanie próby uregulowania statusu prawne-
go członka spółki wodnej przez analogię do wspólników 
spółek prawa handlowego, mogłoby godzić w cel i istotę 
funkcjonowania spółki wodnej, która co do zasady nie 
działa w celu osiągnięcia zysku, ale wykonuje określone 
w ustawie – Prawo wodne zadania w dziedzinie gospoda-
rowania wodami. 

Ministerstwo nie przewiduje aktualnie dokonywa-
nia zmian w ustawie – Prawo wodne zmierzających do 
wzmacniania pozycji prawnej członka spółki wodnej. Pro-
blematyka poruszona w wystąpieniu Rzecznika będzie 
brana pod uwagę w przypadku ewentualnych prac legi-
slacyjnych nad nowelizacją ustawy – Prawo wodne. 
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10. RPO-489470-VI/04 z dnia 27 lutego 2007 r. – w sprawie za-
sad opodatkowania menedżerów (Informacja 1-3/2007, str. 68).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
(30.03.2007 r.) poinformował, że wyodrębnienie w usta-
wie o podatku dochodowym od osób fizycznych w kata-
logu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, 
przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, 
kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym cha-
rakterze – przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek 
tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodar-
czej, nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przy-
chodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, 
lecz działalność wykonywana osobiście, o której mowa 
w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy. Bez znaczenia pozostaje 
forma prawna, w jakiej podatnik prowadzi działalność 
gospodarczą. 

11. RPO-547545-VI/06 z dnia 27 lutego 2007 r. – w sprawie 
zróżnicowanej kwalifikacji prawnopodatkowej sprzedaży miejsc po-
stojowych znajdujących się w garażu budynków mieszkalnych (Infor-
macja 1-3/2007, str. 65). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
(14.05.2007 r.) poinformował, że na podstawie art. 146 
ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy o podatku od towarów i usług 
w okresie do 31.12.2007 r. obniżoną do 7 % stawkę po-
datku od towarów i usług stosuje się w odniesieniu do 
obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części 
z wyłączeniem lokali użytkowych. Przez obiekty budow-
nictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkal-
ne rodzinne stałego zamieszkania. Zgodnie z przepisami 
ustawy o podatku od towarów i usług dostawa miejsc ga-
rażowych lub miejsc postojowych nie korzysta z preferencji 
w postaci obniżonej stawki podatku od towarów i usług. 
Miejsca te traktowane są jako lokal użytkowy i podlegają 
opodatkowaniu stawką podstawową, o której mowa w art. 
41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. 22%. 
W ramach trwających obecnie prac nad definicją budow-
nictwa społecznego analizowane są różne warianty uregu-
lowania na drodze ustawowej problemu opodatkowania 
tzw. pomieszczeń przynależnych do lokalu.



114

12. RPO-551982-VI/07 z dnia 28 lutego 2007 r. – w sprawie pro-
blemów wynikających z opóźnionego publikowania umów o unikaniu 
podwójnego opodatkowania (Informacja 1-3/2007, str. 68).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
(27.04.2007 r.) odnosząc się do możliwości stosowania 
umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawar-
tej przez Polskę z Republiką Federalną Niemiec w dniu 
14.05.2003 r. w odniesieniu do dochodów osiąganych 
przez rezydentów polskich od dnia 1.01.2005 r. stwierdził, 
że jej postanowienia powinny być stosowane do docho-
dów osiągniętych od dnia 1.01.2005 r. Wynika to wprost 
z postanowień umowy. Postanowienia Konwencji zawartej 
pomiędzy Rządem RP a Rządem Królestwa Szwecji 
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania podpisanej 
w Sztokholmie w dniu 19.11.2004 r., powinny być sto-
sowane w odniesieniu do dochodów uzyskanych od dnia 
1.01.2006 r. Wynika to wprost z postanowień Konwencji. 

Jednocześnie Podsekretarz Stanu podzielił pogląd 
Rzecznika o potrzebie nowelizacji ustawy o umowach mię-
dzynarodowych w celu wyeliminowania sytuacji, w której 
umowa, która powinna być stosowana z początkiem roku 
kalendarzowego jest publikowana w Dzienniku Ustaw 
w ciągu tego roku. Ministerstwo Finansów wystąpiło do 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jako organu właści-
wego w sprawie, z prośbą o rozważenie możliwości podję-
cia takiej inicjatywy. 

13. RPO-518547-VIII/05 z dnia 5 marca 2007 r. – w sprawie po-
trzeby wprowadzenia jasnych regulacji prawnych dotyczących prawa do 
świadczenia przedemerytalnego osób, które rozwiązały umowę o pracę  
z przyczyn dotyczących pracodawcy (Informacja 1-3/2007, str. 70).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki 
Społecznej (05.04.2007 r.) poinformowała, że w ustawie 
o świadczeniach przedemerytalnych ustawodawca kon-
sekwentnie odmawia możliwości uzyskania świadczenia 
przedemerytalnego osobom posiadającym możliwość dal-
szego prowadzenia działalności gospodarczej, kontynuacji 
pracy zarobkowej czy uzyskiwania dochodu. Świadczenia 
przedemerytalne z powodu ograniczonych możliwości bu-
dżetu państwa są bardzo niewielkie. Z uwagi na krótszy 
okres składkowy, emerytury osób pobierających zasiłki 
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i świadczenia przedemerytalne byłyby wyraźnie niższe od 
przeciętnych emerytur. Z kolei pracodawcy są zaintereso-
wani istnieniem ułatwień w uzyskiwaniu świadczeń przed-
emerytalnych, gdyż mogliby dzięki temu obniżyć swoje 
koszty, a także nie płacić np. odprawy emerytalnej. 

W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy stworzone zostały preferencje mające sprzyjać 
zatrudnieniu osób powyżej 50 roku życia. Rząd będzie 
podejmował dalsze działania w tym kierunku. Będzie to 
korzystniejsze dla pracowników niż świadczenia przed-
emerytalne. Jednocześnie Sekretarz Stanu zapewniła, że 
w przypadku, gdy rząd zdecyduje się wprowadzać zmiany 
w ustawie o świadczeniach przedemerytalnych, sugestie 
Rzecznika zostaną ponownie przeanalizowane. 

14. RPO-544677-VI/06 z dnia 5 marca 2007 r. – w sprawie prze-
pisów ograniczających konkurencję na rynku usług pocztowych (In-
formacja 1-3/2007, str. 71).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo-
ści (17.04.2007 r.) poinformował, że projektowane obec-
nie zmiany przepisów Kodeksu postępowania cywilnego 
obejmują częściowo kwestie podniesione przez Rzeczni-
ka. W świetle projektowanego nowego brzmienia art. 131 
§ 1 k.p.c. doręczenia sądowe będą mogły być dokony-
wane także za pośrednictwem operatorów niebędących 
operatorem publicznym. Argumenty przedstawione przez 
Rzecznika przeciwko utrzymywaniu dotychczasowej po-
zycji Poczty Polskiej w zakresie doręczania pism w postę-
powaniu sądowym wymagają dogłębnej analizy i uzgod-
nienia z zainteresowanymi podmiotami, w szczególności 
z Ministrem Transportu. 

15. RPO-552730-X/07 z dnia 6 marca 2007 r. – w sprawie im-
plementacji dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej statusu 
uchodźcy (Informacja 1-3/2007, str. 71).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw We-
wnętrznych i Administracji (18.04.2007 r.) potwierdził, 
że w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na te-
rytorium RP nie ma przepisów regulujących instytucję 
uchylania przyznanego statusu uchodźcy. Nie oznacza 
to jednak, że organ administracji właściwy w sprawach 
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uchodźców nie ma możliwości wzruszenia decyzji przy-
znających status uchodźcy. Są to bowiem decyzje w ro-
zumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego 
i jako takie podlegają przepisom tego Kodeksu. Przepisy 
dyrektywy 2004/83/WE są wdrażane do polskiego pra-
wa poprzez projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu 
cudzoziemcom ochrony na terytorium RP oraz niektórych 
innych ustaw. Projekt został przekazany do rozpatrzenia 
przez Komitet Europejski Rady Ministrów. Przepis art. 14 
ust. 4 dyrektywy przewiduje możliwość cofnięcia, uchyle-
nia lub odmowy odnowienia statusu uchodźcy, natomiast 
zgodnie z przepisem art. 14 ust. 5 dyrektywy przesłan-
ki, które mogą stanowić podstawę cofnięcia lub uchyle-
nia statusu uchodźcy mogą być także podstawą odmowy 
przyznania tego statusu. Przepisy te mają charakter fakul-
tatywny, co oznacza, że od uznania państwa zależy, czy 
zostaną wprowadzone do krajowego porządku prawnego. 
Przyjęcie rozwiązań przewidzianych w tych przepisach 
spowodowałoby wprowadzenie do polskiego prawa przepi-
sów pozostających w sprzeczności z postanowieniami Kon-
wencji dotyczącej statusu uchodźców sporządzonej w Ge-
newie dnia 28.07.1951 r. Oznaczałoby to naruszenie art. 
9 Konstytucji RP, zgodnie z którym Rzeczpospolita Polska 
przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego.

16. RPO-540909-II/06 z dnia 6 marca 2007 r. – w sprawie spo-
sobu traktowania osób tymczasowo aresztowanych (Informacja 1-3/
2007, str. 72).

Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
(23.04.2007 r.) poinformowała, że termin wykonania za-
biegu operacyjnego został wyznaczony zgodnie z obowią-
zującymi przepisami. Zastosowanie wobec lekarki kajda-
nek na ręce i nogi na czas konwojowania do przychodni 
mieszczącej się poza budynkiem Aresztu Śledczego może 
budzić wątpliwości. Przeprowadzona kontrola wykazała 
zaniedbanie polegające na nieudzielaniu konwojującym 
funkcjonariuszom instruktażu, do czego zobowiązuje 
§ 109 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 
31.10.2003 r. w sprawie sposobów ochrony jednostek or-
ganizacyjnych Służby Więziennej. Wobec winnych zanie-
dbań zostały wyciągnięte konsekwencje służbowe. 
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Nadużywanie stosowania środków przymusu bezpo-
średniego nie było przedmiotem analizy w Ministerstwie 
Sprawiedliwości. Każdorazowe stosowanie przymusu 
bezpośredniego podlega natomiast nadzorowi, ocenie 
i kontroli, stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 20.11.1996 r. w sprawie szczegółowych warunków 
stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz uży-
cia broni palnej lub psa służbowego przez funkcjonariu-
szy Służby Więziennej oraz sposobu postępowania w tym 
zakresie. Dotychczasowe wyniki nadzoru i kontroli nie 
wskazują, że dochodzi do nadużywania tych środków. 

17. RPO-528594-VIII/06 z dnia 8 marca 2007 r. – w sprawie 
pracowników północnokoreańskich świadczących pracę w Polsce (In-
formacja 1-3/2007, str. 74).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki 
Społecznej (10.04.2007 r.) poinformowała, że z przeka-
zanej przez Wojewodę Pomorskiego informacji o wyni-
kach kontroli legalności pobytu i pracy obywateli północ-
nokoreańskich na terenie Stoczni Gdańskiej S.A. wynika, 
że firma zatrudniająca obywateli północnokoreańskich 
świadczy usługi eksportowe na rzecz Stoczni Gdańskiej. 
Na dzień kontroli, tj. 23.11.2006 r. pracę wykonywało 
28 obywateli północnokoreańskich, w tym 26 spawaczy 
i 2 tłumaczy języka koreańskiego. Wszyscy posiadali wy-
magane prawem zezwolenia na pracę na terytorium RP 
wydane przez Wojewodę Pomorskiego. Oznacza to, że nie 
stwierdzono naruszenia przepisów ustawy o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy. Kontrolę przepro-
wadzili inspektorzy Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
wraz z funkcjonariuszami Straży Granicznej. W 2006 r. 
podczas realizowanych przez wojewodów kontroli legalno-
ści wykonywanej pracy przez cudzoziemców stwierdzono 
1718 przypadków nielegalnego wykonywania pracy przez 
cudzoziemców z 37 państw, ale ani jednego przypadku 
nielegalnego wykonywania pracy przez obywateli północ-
nokoreańskich. 

18. RPO-548777-X/07 z dnia 8 marca 2007 r. – w sprawie do-
stępu do świadczeń opieki zdrowotnej dla dzieci chorych na cukrzycę 
(Informacja 1-3/2007, str. 74).
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
(8.06.2007 r.) poinformował, że testy diagnostyczne do 
szybkich oznaczeń glukozy we krwi znajdują się w wyka-
zie chorób przewlekłych i są finansowane ze środków po-
zostających w dyspozycji NFZ. Poszerzenie wykazu cho-
rób przewlekłych o nowe leki i wyroby medyczne wyma-
ga wypełnienia określonej procedury. Wnioski o objęcie 
refundacją testów do oznaczania glukozy, które ostatnio 
wpłynęły do Ministerstwa Zdrowia zostaną rozpatrzone 
przy nowelizacji wykazów leków refundowanych. 

Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia przyjęło na lata 
2006-2008 Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Pol-
sce. Program ten zakłada finansowanie z budżetu Mini-
stra Zdrowia m.in. następujących zadań: promocja pro-
blematyki cukrzycy i zdrowego trybu życia w mediach, 
opracowanie ujednoliconego programu szkoleniowego dla 
lekarza rodzinnego, opracowanie programu edukacyjne-
go dla nauczycieli i opiekunów dzieci, opracowanie kon-
cepcji wdrożenia i funkcjonowania Rejestru chorych na 
cukrzycę i Rejestru wieku rozwojowego.

19. RPO-482678-II/05 z dnia 12 marca 2007 r. – w sprawie 
utrudnień w dostępie osób niepełnosprawnych do budynków sądów 
(Informacja 1-3/2007, str. 77).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo-
ści (25.04.2007 r.) poinformowała, że jednostki resortu 
sprawiedliwości w dużej części zlokalizowane są w obiek-
tach wybudowanych przed II wojną światową będących 
pod ochroną konserwatora zabytków, gdzie wprowadze-
nie zmian mających na celu usunięcie barier architekto-
nicznych napotyka na znaczne trudności i ograniczenia. 
Obiekty nowo wybudowane zostały zrealizowane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i nie posiadają barier archi-
tektonicznych. 

20. RPO-542378-VIII/06 z dnia 13 marca 2007 r. – w sprawie zwro-
tu nienależnie pobranej rekompensaty (Informacja 1-3/2007, str. 77).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Pań-
stwa (30.04.2007 r.) poinformował, że w procesie wypłat 
rekompensat realizowanych w oparciu o ustawę z dnia 
6.03.1997 r. o zrekompensowaniu okresowego niepod-
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wyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektó-
rych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent nastą-
piły wypłaty dla osób, które nie były uprawnione do tego 
świadczenia albo otrzymały je w zawyżonej wysokości. 
Nienależne wypłaty rekompensat były konsekwencją błę-
dów popełnionych przez jednostki spisowe, na etapie two-
rzenia list osób uprawnionych. Błędy wynikały z wadliwej 
interpretacji ustawy. MSWiA, będące administratorem 
bazy danych osób uprawnionych, wystosowało pisma do 
wszystkich Pełnomocników Wojewodów ds. Rekompensat 
obligujące ich do zweryfikowania list uprawnionych i wy-
kreślania osób nieuprawnionych do świadczeń rekompen-
sacyjnych. Pełnomocnicy mieli obowiązek powiadamiania 
osób nieuprawnionych, które podjęły już rekompensatę 
pieniężną o konieczności zwrotu gotówki na wskazany ra-
chunek bankowy. 

W ocenie służb prawnych Ministerstwa Skarbu Pań-
stwa, dotychczasowa praktyka Ministerstwa w zakresie 
dochodzenia zwrotów nienależnie pobranych rekompen-
sat pieniężnych jest prawidłowa. Ministerstwo stoi na 
stanowisku, że obowiązek zwrotu rekompensat wygasa 
jedynie w stosunku do osób, które spełniają przesłanki 
art. 409 Kodeksu cywilnego, tj. jeśli uzyskaną korzyść zu-
żyły lub utraciły w taki sposób, że nie są już wzbogacone. 
Prośby osób fizycznych kierowane do Ministerstwa Skar-
bu Państwa o umorzenie nienależnie pobranej rekompen-
saty rozpatrywane są z uwzględnieniem konkretnej sytu-
acji prawnej w danej sprawie. 

21. RPO-547812-II/06 z dnia 14 marca 2007 r. – w sprawie po-
trzeby wprowadzenia obowiązku informowania pokrzywdzonych, na 
ich wniosek, o przebiegu postępowania karnego oraz o wyroku sądo-
wym (Informacja 1-3/2007, str. 78).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo-
ści (22.05.2007 r.) poinformował, że o ile w postępowa-
niu przygotowawczym pokrzywdzony jest z mocy prawa 
stroną i przysługują mu wszystkie stosowne uprawnie-
nia procesowe (art. 299 k.p.k.), to w postępowaniu sądo-
wym zyskuje status strony, jeśli występuje w charakterze 
oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego lub 
powoda cywilnego. Ofiara może być zainteresowana uzy-
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skaniem określonej informacji na temat postępowania są-
dowego (w szczególności wyroku), z różnych powodów nie 
wyrażając równocześnie życzenia przyjęcia roli strony. 

Dlatego też w projekcie nowelizacji Kodeksu postępo-
wania karnego, opracowanym w Ministerstwie Sprawie-
dliwości, w art. 6 dodano § 2 nakładający na organy pro-
cesowe dodatkowy obowiązek pouczenia pokrzywdzonego 
o przysługujących mu prawach. W art. 157 wprowadzono 
obowiązek bezpłatnego wydania pokrzywdzonemu na jego 
żądanie odpisu każdego orzeczenia, a także jego uzasad-
nienia (jeżeli zostało sporządzone) oraz odpisu orzeczenia 
kończącego postępowanie w danej instancji, wydanego 
w sprawie rozpoznawanej z wyłączeniem jawności ze 
względu na ważny interes państwa (bez uzasadnienia). 
Projekt art. 157 § 4 przewiduje, że nie można odmówić 
pokrzywdzonemu zezwolenia na sporządzenie odpisu 
protokołu czynności, w której uczestniczył lub miał pra-
wo uczestniczyć, jak również dokumentu pochodzącego 
od niego lub sporządzonego z jego udziałem. 

Nowelizacja przewiduje nowy rozdział 32a „Zabezpie-
czenie z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowie-
dzialności cywilnej”. Instytucja ta tworzy mechanizm 
prowadzący do poprawy sytuacji osoby pokrzywdzonej 
przestępstwem, która doznała szkody majątkowej, lub 
w szczególności, uszczerbku zdrowotnego, w wyniku 
czynu sprawcy, którego skutki są objęte obowiązkowym 
ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, lub takim 
obowiązkowym ubezpieczeniem objęte być powinny. Pro-
jekt nowelizacji został skierowany na posiedzenie Komi-
tetu Rady Ministrów. 

22. RPO-549608-XI/07 z dnia 15 marca 2007 r. – w sprawie 
sposobu obliczania dochodu rodziny wielodzietnej przy ustalaniu pra-
wa do zasiłku rodzinnego (Informacja 1-3/2007, str. 78).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-
ki Społecznej (6.04.2007 r.) potwierdziła, że argumenty 
wskazane przez Rzecznika należy uznać za zasadne. Obo-
wiązujący stan prawny jest faktycznie mniej korzystny 
dla rodzin wielodzietnych. 

Dyrektor Departamentu Świadczeń Rodzinnych 
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 
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(4.06.2007 r.) w uzupełnieniu wcześniejszej odpowiedzi 
poinformowała, że w dniu 24.05.2007 r. Sejm RP uchwa-
lił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych 
oraz ustawy o podatku rolnym. Ustawa oczekuje obecnie 
na podpis Prezydenta RP. Przedmiotem zmian jest m.in. 
art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Przy-
znanie zasiłku rodzinnego pomimo przekroczenia kry-
terium dochodowego będzie możliwe w przypadku, gdy 
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę (a nie jak do-
tychczas łączny dochód wszystkich członków rodziny) lub 
dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą 
daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego 
o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniż-
szemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, 
na który jest ustalany. Wprowadzona zmiana jest realiza-
cją postulatu Rzecznika. 

23. RPO-519662-VI/05 z dnia 19 marca 2007 r. – w sprawie 
umarzania zaległości podatkowych z tytułu sprzedaży akcji przez pra-
cowników Banku Handlowego S.A. (Informacja 1-3/2007, str. 82).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
(19.04.2007 r.) poinformował, że obecnie przed sądami 
powszechnymi toczą się sprawy o zapłatę odszkodowania 
z powództwa osób, które zapłaciły podatek od dochodu 
uzyskanego ze sprzedaży akcji wraz z odsetkami, które 
to osoby, w wielu przypadkach, bezskutecznie zaskarża-
ły decyzje organów podatkowych przed sądami admini-
stracyjnymi. Powództwo sprowadza się do żądania zapła-
ty odszkodowania równego zapłaconym odsetkom wraz 
z oprocentowaniem liczonym od daty wniesienia pozwu. 
Minister Finansów ani podległe mu jednostki organizacyj-
ne nie mają możliwości realizacji roszczeń wynikających ze 
złożonych wniosków o wypłatę odszkodowań, tj. wypłaty 
odszkodowań w związku z zapłaconym podatkiem docho-
dowym od osób fizycznych wraz z odsetkami za zwłokę. 

Minister Skarbu Państwa (28.05.2007 r.) poinfor-
mował, że wyroki w najwcześniej wniesionych do sądu 
sprawach z powództw pracowników Banku Handlowego 
S.A. były wyrokami zasądzającymi odszkodowania od 
Skarbu Państwa – Ministra Skarbu Państwa. Obecnie 
jednak zapadają wyroki zasądzające odszkodowania od 
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Skarbu Państwa – Ministra Finansów, jak również wyro-
ki oddalające powództwa ze względu na podniesiony za-
rzut przedawnienia bądź bezzasadności roszczenia. Linia 
orzecznictwa w tym zakresie nie może być zatem uznana 
za jednolitą. Stąd też nie wszystkie sprawy będą mogły 
być rozwiązane w polubownym trybie. Ponadto ostatecz-
na decyzja odnośnie zmiany trybu realizacji roszczeń kie-
rowanych przeciwko Skarbowi Państwa należy wyłącznie 
do Prokuratorii Generalnej. Niemniej jednak, uznając za-
sadność stanowiska Rzecznika, Minister Skarbu Państwa 
poinformował, że zostaną w tej sprawie przeprowadzone 
konsultacje z Prezesem Prokuratorii Generalnej Skarbu 
Państwa, jak również analiza możliwości przyjęcia polu-
bownej drogi w toczących się i przyszłych sprawach tzw. 
akcji pracowniczych Banku Handlowego S.A. 

24. RPO-476278-III/04 z dnia 19 marca 2007 r. – w sprawie ko-
nieczności realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego 
zmiany warunków wyboru ubezpieczenia społecznego przez rolników 
prowadzących działalność gospodarczą (Informacja 1-3/2007, str. 83).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Roz-
woju Wsi (30.05.2007 r.) poinformował, że na mocy 
przepisów ustawy z dnia 2.04.2004 r. o zmianie ustawy 
o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz zmianie nie-
których innych ustaw wprowadzono do systemu ubez-
pieczenia społecznego rolników regulacje mające na celu 
„uszczelnienie” tego systemu, tak aby mogli z niego ko-
rzystać jedynie rolnicy, dla których działalność rolnicza 
stanowi jedyne lub główne źródło utrzymania. 

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 13.03.2006 r., każdy rolnik wyłączony z ubezpiecze-
nia społecznego rolników na podstawie art. 5 ust. 2 wymie-
nionej ustawy z powodu prowadzenia pozarolniczej działal-
ności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych 
uzyskał możliwość powrotu do ubezpieczenia społecznego 
rolników z okresem wstecznym tj. od dnia 1.10.2004 r. 
W wyroku z dnia 18.07.2006 r. Trybunał ponownie od-
niósł się do przepisów ustawy z dnia 2.05.2004 r. uznając 
za niezgodne z Konstytucją kryterium wysokości podatku 
od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 
2003 r. W związku z tym rolnicy wyłączeni z ubezpieczenia 
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społecznego rolników od 1.10.2004 r. z powodu przekro-
czenia kwoty podatku dochodowego od pozarolniczej dzia-
łalności gospodarczej za rok 2003 mogli ponownie ubiegać 
się o powrót do ubezpieczenia w KRUS. 

KRUS informowała osoby, których dotyczyła weryfi-
kacja z września 2004 r. o możliwości złożenia wniosku 
o ponowne rozpatrzenie sprawy o podleganie ubezpie-
czeniu społecznemu rolników. Od 2005 r. KRUS co-
rocznie przeprowadza weryfikację uprawnień do podle-
gania ubezpieczeniu społecznemu rolników. W związku 
z powyższym brak jest podstaw do nowelizacji przepisów 
ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników w związku 
z wymienionymi orzeczeniami Trybunału. 

25. RPO-554470-II/07 z dnia 20 marca 2007 r. – w sprawie po-
trzeby zbadania zasadności i legalności czynności podjętych przez Po-
licję w trakcie zatrzymania syna pana Włodzimierza Cz. (Informacja 
1-3/2007, str. 84).

Komendant Stołeczny Policji (13.04.2007 r.) poinfor-
mował, że sprawa przedstawiona w wystąpieniu Rzeczni-
ka była przedmiotem czynności wyjaśniających przepro-
wadzonych w Wydziale Kontroli KSP, w wyniku których 
nie stwierdzono nieprawidłowości w czynnościach podję-
tych przez Policję. 

26. RPO-551342-III/07 z dnia 21 marca 2007 r. – w sprawie 
emerytur pomostowych (Informacja 1-3/2007, str. 84).

Wiceprezes Rady Ministrów (6.04.2007 r.) poinfor-
mował, że kwestie poruszone w wystąpieniu Rzecznika 
pozostają w centrum zainteresowań Międzyresortowego 
Zespołu do Spraw Nadzoru Ubezpieczeń Społecznych. 
Konieczne jest szybkie wypracowanie rozwiązań dotyczą-
cych zarówno emerytur pomostowych, jak i organizacji 
wypłat emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych 
funduszach emerytalnych. Projekt ustawy dotyczący 
wypłaty świadczeń ze środków zgromadzonych w otwar-
tych funduszach emerytalnych powinien zostać skiero-
wany do Sejmu do końca I półrocza 2007 r. Natomiast 
w dniu 22.03.2007 r. przyjęto założenia do projektu ustawy 
o emeryturach pomostowych. Obecnie prowadzone są 
prace nad przygotowaniem projektu tej ustawy. 
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27. RPO-543561-VII/06 z dnia 21 marca 2007 r. – w sprawie 
przepisu regulaminu zakładu karnego wprowadzającego zakaz posia-
dania w celi sprzętu audiowizualnego, komputerowego bądź innych 
przedmiotów (Informacja 1-3/2007, str. 85).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
(23.04.2007 r.) poinformowała, że w związku z pismem 
Biura Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 15.12.2006 r. 
w przedmiotowej sprawie, Biuro Prawne Centralnego Za-
rządu Służby Więziennej w piśmie z dnia 12.01.2007 r. 
podzieliło pogląd, że przepis art. 110a § 2 k.k.w. nie daje 
dyrektorowi zakładu karnego możliwości wprowadzenia 
w porządku wewnętrznym generalnego zakazu posiadania 
gier elektronicznych w całym zakładzie karnym. W związ-
ku z powyższym zwrócono się do dyrektora okręgowego 
Służby Więziennej w Gdańsku z poleceniem dokonania 
zmiany porządku wewnętrznego wymienionej w wystą-
pieniu Rzecznika jednostki penitencjarnej w ten sposób, 
aby zawarte w nim uregulowania były zgodne z obowią-
zującymi przepisami. Ponadto zwrócono się do wszyst-
kich dyrektorów okręgowych Służby Więziennej z pismem 
przypominającym o obowiązku bieżącego dokonywania 
przeglądów i analizy porządków wewnętrznych obowią-
zujących w podległych jednostkach penitencjarnych, pod 
względem zgodności z obowiązującymi przepisami. W pi-
śmie tym wskazano, że w przypadku stwierdzenia uchy-
bień w tym zakresie należy dokonać ich modyfikacji.

28. RPO-554487-VIII/07 z dnia 22 marca 2007 r. – w sprawie spo-
ru zbiorowego między Związkiem Nauczycielstwa Polskiego a rządem. 
(Informacja 1-3/2007, str. 85).

Minister Edukacji Narodowej (19.04.2007 r.) poinformo-
wał, że kwestie postulowane przez ZNP nie mogą obecnie pod-
legać mediacji, gdyż wiele z nich jest już zamkniętych, jak np. 
wzrost wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli na rok 
2007, który został już określony w ustawie budżetowej. Mini-
sterstwo będzie dążyć do tego, aby w założeniach do budżetu 
państwa na 2008 r. Rząd RP przyjął 5% realny wzrost wyna-
grodzeń nauczycieli. W przypadku pojawienia się innych kwe-
stii spornych otwierających drogę do mediacji, Ministerstwo 
będzie miało na uwadze osobę Rzecznika Praw Obywatelskich 
w roli mediatora. 
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29. RPO-554706-VII/07 z dnia 23 marca 2007 r. – w sprawie 
działań podejmowanych wobec osób nie powracających do zakładów 
karnych z udzielonych przepustek i przerw w odbywaniu kary pozba-
wienia wolności (Informacja 1-3/2007, str. 86).

Dyrektor Generalny Służby Więziennej 
(06.04.2007 r.) poinformował, że przepisy w sposób bar-
dzo dokładny określają obowiązek powiadamiania Policji, 
sądu oraz, w niektórych przypadkach, prokuratora o nie-
stawieniu się skazanego do odbycia kary, o ucieczce lub 
niezgłoszeniu się po przepustce. 

Problematyka powiadamiania właściwych instytucji o 
niezgłoszeniu się skazanych do odbywania kary, w tym 
również po przepustkach i przerwach w wykonaniu kary 
pozbawienia wolności oraz o ucieczkach jest jednym z za-
gadnień poddawanych ocenie w trakcie kontroli przepro-
wadzanych przez CZSW i dyrektorów okręgowych Służby 
Więziennej w podległych jednostkach penitencjarnych. W 
wyniku tych kontroli nie stwierdzono przypadków niepo-
wiadamiania, odnotowano jedynie jednostkowe przypadki 
opóźnienia w wysyłaniu powiadomień. Przy stwierdzeniu 
uchybień podejmuje się odpowiednie środki zaradcze. 

Komendant Główny Policji (12.04.2007 r.) poinfor-
mował, że Policja w każdym przypadku wobec osób nie 
powracających w terminie do zakładów karnych, których 
zachowanie wyczerpuje znamiona przestępstwa określo-
nego w art. 242 § 2 i 3 Kodeksu karnego, wszczyna postę-
powanie przygotowawcze. Funkcjonariusze Policji w przy-
padku ujawnienia osoby, która nie powróciła do zakładu 
karnego dokonują tzw. zatrzymania penitencjarnego na 
zasadzie i w trybie art. 15 ust. 1 pkt 2a ustawy o Policji. 

30. RPO-544677-VI/06 z dnia 23 marca 2007 r. – w sprawie 
przepisów ograniczających konkurencję na rynku usług pocztowych 
(Informacja 1-3/2007, str. 86). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
(17.04.2007 r.) poinformował, że art. 45 ustawy – Pra-
wo pocztowe stanowi, że potwierdzenia nadania przesył-
ki rejestrowanej lub przekazu pocztowego wydane przez 
placówkę operatora publicznego mają moc dokumentu 
urzędowego. Norma prawna wyrażona w art. 45 ustawy 
– Prawo pocztowe determinuje regulacje w zakresie nada-
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wania pism w ustawie – Ordynacja podatkowa, jak rów-
nież w Kodeksie postępowania cywilnego, karnego oraz 
administracyjnego. Zgodnie z art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji 
podatkowej termin uważa się za zachowany, jeżeli przed 
jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce 
pocztowej operatora publicznego albo złożone w polskim 
urzędzie konsularnym. Przepis art. 12 § 6 pkt 2 Ordy-
nacji podatkowej wprowadza domniemanie zachowania 
terminu w przypadku nadania pisma przed jego upływem 
w placówce pocztowej operatora publicznego. W tym przy-
padku nadawca pisma może fakt i datę wysłania pisma 
udowodnić dokumentem urzędowym. 

Nie oznacza to jednak, że nadanie pisma w placówce 
pocztowej operatora niepublicznego prowadzi do przekro-
czenia terminu, jeżeli adresat (organ podatkowy) otrzy-
ma je po upływie terminu. W takim przypadku ciężar 
udowodnienia faktu i daty nadania pisma spoczywa na 
nadawcy pisma, który nie będzie mógł jednak udowodnić 
tych okoliczności dokumentem urzędowym oraz nie bę-
dzie mógł powołać się na domniemanie prawne wynikają-
ce z art. 12 § 6 pkt 2 ustawy – Ordynacja podatkowa.

Minister Transportu (27.04.2007 r.) poinformował, 
że niektóre przepisy dotyczące doręczeń pism sądowych 
i urzędowych stanowią, że oprócz poczty, rozumianej 
jako państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicz-
nej „Poczta Polska”, także inni operatorzy pocztowi mogą 
doręczać tego typu pisma. W większości przepisów do-
tyczących doręczeń pism sądowych i urzędowych inni 
operatorzy pocztowi nie posiadają uprawnień w zakresie 
tego typu doręczeń. Przyjęto, że tryb doręczenia przesyłek 
sądowych i urzędowych jest szczególną regulacją realiza-
cji usługi powszechnej. Powyższe rozwiązanie jest podyk-
towane ochroną interesów obywateli, którzy chcą mieć 
pewność, że operator pocztowy wykona powierzoną mu 
usługę. W chwili obecnej inni operatorzy pocztowi nie są 
w stanie zapewnić świadczenia usług na takim poziomie, 
jak Poczta Polska. 

Obecne rozwiązania są zgodne z przepisami prawa 
wspólnotowego. Trwają prace nad tzw. trzecią dyrektywą 
pocztową, która przewiduje pełne otwarcie na konkuren-
cję rynku pocztowych usług powszechnych w 2009 roku. 
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Wprowadzenie zmian postulowanych przez Rzecznika bę-
dzie można rozważyć w ramach dyskusji nad projektem 
rozwiązań związanych z implementacją w/w dyrektywy. 

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego  
(17.04.2007 r.) poinformował, że ograniczenia dotyczące 
przesyłek ważących mniej niż 50 gramów obowiązują do koń-
ca 2008 r. Wynika to z przepisów dyrektywy 97/67/WE. 

Nie wydaje się, aby przed utratą mocy obowiązującej 
tej dyrektywy, to jest przed dniem 1 stycznia 2009 r. re-
alne było złamanie monopolu Poczty Polskiej na doręcza-
nie przesyłek o wadze do 50 gramów, a w tych granicach 
wagowych mieści się większość przesyłek sądowych oraz 
znowelizowanie art. 45 Prawa pocztowego, przyznającego 
moc dokumentu urzędowego, potwierdzeniom nadania 
wystawionym przez Pocztę Polską i art. 46 ust. 2 tejże 
ustawy, powierzającej Poczcie Polskiej obowiązek wy-
konywania zadań operatora publicznego. Nie ma prze-
szkód do podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do 
powierzenia wykonywania zadań operatora publicznego 
również innym podmiotom, jak i do jednolitego rozwiąza-
nia przepisów ustaw procesowych w zakresie doręczania 
pism sądowych. 

31. RPO-536185-VI/06 z dnia 27 marca 2007 r. – w sprawie prze-
biegu prac nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 18.08.2003 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ru-
chu niektórych pojazdów na drogach (Informacja 1-3/2007, str. 87).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transpor-
tu (2.05.2007 r.) poinformował, że nowe rozporządzenie 
w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu nie-
których pojazdów na drogach znajduje się obecnie w uzgod-
nieniach międzyresortowych. Wejście w życie tego rozporzą-
dzenia planowane jest na koniec drugiego kwartału 2007 r. 

32. RPO-541862-X/06 z dnia 27 marca 2007 r. – w sprawie pro-
cederu nielegalnego wwozu na terytorium Polski odpadów z niektó-
rych państw europejskich (Informacja 1-3/2007, str. 88). 

Zastępca Prokuratora Generalnego (5.04.2007 r.) po-
informował, że problem nielegalnego wwozu na terytorium 
RP odpadów pochodzących z Niemiec, Austrii oraz Holan-
dii pozostaje w stałym zainteresowaniu Prokuratury Kra-
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jowej. W latach 2004-2006 w prokuraturach zarejestro-
wano 23 sprawy, których przedmiotem było nielegalne 
sprowadzanie z Niemiec do kraju i składowanie odpadów 
niebezpiecznych i komunalnych tj. czyny z art. 183 § 1 
i 2 Kodeksu karnego. W okręgu apelacyjnym szczecińskim 
w sposób wzorcowy zorganizowano działania zmierzają-
ce do bardziej efektywnego ścigania sprawców tych czy-
nów. W okręgach szczecińskim i gorzowskim wypracowa-
no formy współpracy między organami ścigania i innymi 
podmiotami, w których zakresie kompetencji pozostaje 
ujawnianie takich zdarzeń. Pismem z dnia 9.01.2007 r. 
zobowiązano pozostałych prokuratorów apelacyjnych do 
podjęcia równorzędnych działań. 

 33. RPO-552094/07/I z dnia 27 marca 2007 r. – w sprawie 
danych ujawnionych w raporcie o Wojskowych Służbach Informacyj-
nych (kontynuacja wystąpienia z dnia 22.02.2007 r.) (Informacja 1-
-3/2007, str. 88).

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
(30.04.2007 r.) wydał postanowienie o przekazaniu sprawy 
do merytorycznego rozpoznania przez Rzecznika Praw Oby-
watelskich. W dniu 29.06.2007 r. Zastępca Generalnego In-
spektora Ochrony Danych Osobowych wydał postanowienie 
utrzymujące w mocy postanowienie z 30.04.2007 r. 

34. RPO-555334-VI/07 z dnia 29 marca 2007 r. – w sprawie 
zwolnień z opłat abonamentowych (Informacja 1-3/2007, str. 89).

Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
(11.06.2007 r.) poinformowała, że Krajowa Rada umorzy, 
na wniosek osób zobowiązanych do uiszczenia opłat, ich za-
ległości w całości wraz z odsetkami. Krajowa Rada na posie-
dzeniach w maju br. przyjęła stanowisko, iż konieczna jest 
zmiana art. 12 ustawy o opłatach abonamentowych, wska-
zująca na zachowanie zwolnienia od opłat abonamentowych 
przez osoby, którym przysługiwało zwolnienie od tych opłat 
na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem 
w życie tej ustawy, bez konieczności składania dodatkowego 
oświadczenia i potwierdzania nabytych uprawnień. Pismo 
w tej sprawie przekazano w dniu 1.06.2007 r. Ministrowi 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
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35. RPO-551904-X/07 z dnia 29 marca 2007 r. – w sprawie opóź-
nień w realizacji programu „Natura 2000” (Informacja 1-3/2007, str. 89).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 
– Główny Konserwator Przyrody (19.06.2007 r.) poin-
formował, że opóźnienia w realizacji Europejskiej Sieci 
Ekologicznej Natura 2000 wynikają z faktu, że stworzo-
na w 2003 r. propozycja obszarów kwalifikujących się do 
sieci Natura 2000 oparta była o dane niezweryfikowane
w terenie. W 2006 r. podjęto decyzję o rozpoczęciu prac 
inwentaryzacyjnych. W wyniku ostatnio prowadzonych 
prac przesłano do Komisji Europejskiej listę 38 obszarów 
specjalnej ochrony ptaków i listę 63 specjalnych obsza-
rów ochrony siedlisk. Łącznie w latach 2004-2007 Pol-
ska zaproponowała utworzenie na swoim terytorium 107 
obszarów specjalnej ochrony ptaków i 286 specjalnych 
obszarów ochrony siedlisk. 

36. RPO-529191-II/06 z dnia 30 marca 2007 r. – w sprawie 
leków dostępnych na rynku, które mogą być wykorzystywane przez 
sprawców przestępstw do obezwładniania swoich ofiar (Informacja 
1-3/2007, str. 91).

Główny Inspektor Farmaceutyczny (13.04.2007 r.) 
podkreśliła, że substancje lub produkty lecznicze zawie-
rające substancje psychotropowe lub środki odurzające 
podlegają w Polsce kontroli, co sprawia, że nie są łatwo 
dostępne dla przeciętnego odbiorcy. Wskazuje to na fakt, 
że środki używane przez przestępców prawdopodobnie 
pochodzą z nielegalnych źródeł, kradzieży lub przemy-
tu. Główny Inspektor Farmaceutyczny nadzoruje legalny 
obrót produktami leczniczymi zawierającymi w składzie 
substancje kontrolowane. W związku z powyższym nie jest 
w posiadaniu danych na temat zjawiska sygnalizowanego 
przez Rzecznika. Danymi w tym zakresie może dyspono-
wać Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz 
organy ścigania. Jednocześnie Główny Inspektor Farma-
ceutyczny zadeklarowała chęć nawiązania współpracy 
z odpowiednimi instytucjami w przedmiotowym zakresie. 

Wiceprezes Urzędu Rejestracji Produktów Lecz-
niczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobój-
czych (25.04.2007 r.) poinformowała, że w kompeten-
cjach Urzędu nie leży ocena i zbieranie danych o stosowa-
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niu produktów leczniczych niezgodnie z zatwierdzonymi 
wskazaniami, w tym w celach przestępczych. Urząd dys-
ponuje jedynie informacjami o niekorzystnych reakcjach 
stwierdzonych u chorych, którym dobrej jakości produkt 
leczniczy podano w prawidłowy sposób. 



CZĘŚĆ 2
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WYBÓR SPRAW INDYWIDUALNYCH

RPO-427863-II/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Henryk K., kwe-

stionując między innymi zasadność prawomocnego postanowienia 
prokuratora Prokuratury Rejonowej w S. z dnia 31 maja 2006 roku 
o umorzeniu postępowania przygotowawczego w sprawie dotyczącej nie-
umyślnego spowodowania śmierci oraz uprzedniego narażenia Pani Lu-
cyny K. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu – tj. o czyny z art. 155 k.k. i art. 160 § 2 k.k. 

Postępowanie powyższe w zakresie spowodowania śmierci wymie-
nionej zostało umorzone wobec braku danych dostatecznie uzasad-
niających popełnienie przestępstwa, a w pozostałym zakresie wobec  
stwierdzenia, że  nie popełniono przestępstwa z art. 160 § 2 k.k.

 W związku z zaistniałą sytuacją Rzecznik wystąpił do Prokura-
tora Apelacyjnego w W. z wnioskiem o zbadanie akt postępowania, 
w trybie nadzoru służbowego, przekazując ujawnione nieprawidłowo-
ści oraz zastrzeżenia odnośnie badanej sprawy. 

Przede wszystkim Rzecznik zauważył, iż uzyskana pierwotnie spe-
cjalistyczna opinia sądowo-lekarska z dnia 12 marca 2004 roku - zde-
cydowanie wskazywała, że opieka nad Panią Lucyną K. w Domu Po-
mocy Społecznej w S., jak i leczenie w Szpitalu Powiatowym w S. nie 
były prawidłowe, co mogło przyczynić się do jej zgonu. Wnioski bie-
głych świadczyły, iż do odwodnienia organizmu wymienionej doszło 
w trakcie jej pobytu w Domu Pomocy Społecznej w S. w następstwie 
niedostatecznej podaży płynów i nieprawidłowego nadzoru nad ilością 
przyjmowanych przez nią płynów. Zdaniem Rzecznika, treść opinii 
stanowiła poważną przesłankę obligującą prowadzących śledztwo do 
rzetelnej weryfikacji tej kwestii, w aspekcie wykluczenia zaistnienia
przestępstwa określonego w art. 160 § 2 k.k. 

Rzecznik dostrzegł również, że nie wyjaśniono dostatecznie wystę-
pujących w sprawie rozbieżności, w kwestii rzeczywistego terminu 
podjęcia decyzji o potrzebie skierowania Pani Lucyny K. na leczenie 
szpitalne w sierpniu 2001 roku i wynikających z tego konsekwencji 
dla stanu jej zdrowia..

Pan Henryk K. dodatkowo podnosił, iż 10 sierpnia 2001 roku uzy-
skał informacje od sąsiada o konieczności skontaktowania się z siostrą 
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w sprawie pogrzebu matki. Powyższe okoliczności wymieniony utoż-
samiał z nieprawidłowym i bezprawnym zachowaniem osób mających 
sprawować opiekę w Domu Pomocy Społecznej nad jego matką, łącząc 
je nawet z celowym działaniem zmierzającym do jej uśmiercenia.

W ocenie Rzecznika, w tych warunkach koniecznym było staran-
ne procesowe zweryfikowanie kwestii rzeczywistej daty wystawienia
skierowania do szpitala i szczegółowego sposobu jego dostarczenia 
do Domu Pomocy Społecznej w S. W wystąpieniu Rzecznik szczegó-
łowo wskazał na możliwe do zrealizowania przedsięwzięcia dowodowe 
w tym względzie. 

Ponadto w tym zakresie, według Rzecznika, w znacznej części 
z przyczyn niezależnych od biegłych dotychczasowe opinie specjali-
styczne były niepełne i wymagały uzupełnienia. 

W wystąpieniu podkreślono, iż w tak trudnych sprawach specjali-
styczna opinia biegłych, winna być zwieńczeniem przeprowadzonych 
uprzednio dowodów, gdyż tylko wówczas biegli dysponując pełnym 
materiałem dowodowym, mogą formułować właściwe wnioski. Potwier-
dzeniem słuszności tej konstatacji jawiła się nawet niniejsza sprawa, 
bowiem kategoryczne opinie biegłych, co do nieprawidłowości opie-
ki nad Panią Lucyną K. uległy pewnej modyfikacji, po zrealizowaniu
dalszych dowodów. Nie mniej jednak dotychczasowa formuła opinii 
biegłych, nie udzieliła jednoznacznych i wyczerpujących odpowiedzi 
na zredagowane przez prokuratora pytania.

Niezależnie od powyższego, według Rzecznika, konieczne było uzu-
pełnienie oceny biegłych wobec chociażby takich zagadnień.

W ocenie Rzecznika, brak istotnych ustaleń dowodowych, uniemoż-
liwiał właściwą ocenę prawno - karną badanego przypadku i podjęcie 
prawidłowej decyzji procesowej w przedmiotowej sprawie. W konse-
kwencji tej konstatacji, zdaniem Rzecznika, umorzenie śledztwa było 
przedwczesne, zwłaszcza, iż w obliczu opisanych niejasności senten-
cja postanowienia o umorzeniu w zakresie czynu z art. 160 § 2 k.k., 
autorytatywnie stwierdzała fakt nie popełnienia przestępstwa.

Według Rzecznika dostrzeżone mankamenty  postępowania unie-
możliwiały prawidłową i kompleksową ocenę analizowanej sprawy 
i w dniu 31 maja 2006 roku nie dawały podstaw do umorzenia śledztwa.

Dnia 15 marca 2007 roku do wiadomości Rzecznika wpłynęła od-
powiedź z Prokuratury Apelacyjnej w W. Podzielono w pełni poglądy 
Rzecznika, iż umorzenie śledztwa było przedwczesne, a postępowanie 
wymaga uzupełnienia. W związku z tym poinformowano Rzecznika, 
że zobowiązano Prokuraturę Okręgową w P. do spowodowania podję-
cia na nowo, w trybie art. 327 § 1 k.p.k., postępowania w niniejszej 
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sprawie i uzupełnienia materiału dowodowego, a następnie dokona-
nie jego ponownej oceny prawnej. 

RPO-504791-II/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się Pani Danuta Sz., 

która kwestionowała prawidłowość i zasadność końcowych rozstrzy-
gnięć procesowych prokuratury, w inicjowanych przez nią sprawach, 
z których jedna dotyczyła sfałszowania podpisów na fakturach VAT, 
w tym także podrobienia jej podpisu. Postępowanie przygotowawcze 
w tej kwestii prowadzone było w Prokuraturze Rejonowej w Sz. i za-
kończono je umorzeniem. Podstawą rozstrzygnięcia było stwierdzenie, 
że nie popełniono czynu zabronionego. 

Podejmując się zbadania zasadności zastrzeżeń zainteresowanej, 
Rzecznik uzyskał z Prokuratury Rejonowej w Sz. akta sygnalizowa-
nych przez nią postępowań. 

Analiza zgromadzonych materiałów spowodowała, że akta zosta-
ły przez Rzecznika wraz z pisemnym wystąpieniem z dnia 20 marca 
2006 roku, przesłane Prokuratorowi Apelacyjnemu w Sz., w celu ich 
zbadania w trybie nadzoru służbowego, pod kątem oceny zasadności 
końcowych rozstrzygnięć procesowych oraz rozważenia decyzji o pod-
jęciu na nowo tych postępowań, w trybie art. 327 § 1 k.p.k.

W efekcie reakcji Rzecznika, prokuratorzy Prokuratury Okręgowej 
w Sz. spowodowali wykonanie uzupełniających czynności dowodo-
wych, w trybie art. 327 § 3 k.p.k. 

Kolejnym pismem z dnia 4 października 2006 roku Naczelnik 
I Wydziału Postępowania Przygotowawczego wspomnianej Prokuratury 
Okręgowej przekazał do Rzecznika stanowisko tejże Prokuratury – spro-
wadzające się do stwierdzenia, iż zrealizowane przedsięwzięcia uzupeł-
niające omawiane postępowania przygotowawcze – nie dały podstaw do 
dokonania odmiennej oceny materiału dowodowego z punktu widzenia 
możliwości wzruszenia postanowienia – w trybie art. 327 § 1 k.p.k.

 W wyniku powtórnego zbadania akt, Rzecznik nie podzielił prezen-
towanej argumentacji Prokuratury Okręgowej w Sz., gdyż była ona nie 
satysfakcjonująca, zwłaszcza w aspekcie ugruntowanych oraz utrwalo-
nych poglądów doktryny i orzecznictwa w odniesieniu do przestępstwa 
podrobienia podpisu – tj. przestępstwa określonego w art. 270 § 1 k.k. 

 Rzecznik zauważył bowiem, iż bezsprzecznie dokument jest pod-
robiony 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 prze-
stępstwo z art. 270 kk.  Dla bytu tego przestępstwa jest przy tym 
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obojętne, czy ktoś poniósł przez to szkodę, czy też nie. (por. wyrok 
Sądu Najwyższego z dnia 9 września 2002 roku V KKN 29/01 LEX 
nr 55220, podobnie wyrok z dnia 25 października 1979 r. sygn. II KR 
10/79 – OSNPG z 1980 r. nr 11 poz. 127). 

W ocenie Rzecznika, umorzenie powyższego postępowania przy-
gotowawczego w oparciu o autorytatywne stwierdzenie, iż nie popeł-
niono przestępstwa z art. 270 § 1 k.k. - było więc nieuzasadnione, 
nieprawidłowe i nietrafne. Tym bardziej, iż niespójna i wewnętrznie 
sprzeczna była argumentacja uzasadnienia Sądu z sentencją posta-
nowienia, którym utrzymano w mocy rozstrzygnięcie Prokuratora. 
W orzeczeniu tym z jednej strony wskazywano, iż nie popełniono po-
wyższego czynu, a z drugiej podkreślano brak możliwości wykrycia 
jego sprawcy. Podobna argumentacja znalazła się także we wspo-
mnianym piśmie prokuratora Prokuratury Okręgowej w Sz. z dnia 
4 października 2006 roku.

Tymczasem w toku postępowania pobrano próbki pisma Pani Da-
nuty Sz. i przesłuchano osoby związane z wystawieniem omawianych 
faktur. Nie pobierano jednak od nich próbek pisma, ani też nie podję-
to żadnych działań zmierzających do uzyskania specjalistycznej oraz 
fachowej oceny możliwości przeprowadzenia badań identyfikacyjnych
pisma. W efekcie, zdaniem Rzecznika, nie w pełni wyczerpano ini-
cjatywę dowodową w zakresie ujawnienia sprawcy, bądź sprawców 
podrobienia dokumentu, okoliczności tych zdarzeń oraz celu takiego 
działania.     

Wobec powyższego, w dniu 20 lutego 2007 roku Rzecznik skiero-
wał kolejne pisemne wystąpienie do Prokuratora Apelacyjnego w Sz., 
wnioskując o ponowne zbadanie akt opisywanej sprawy Prokurato-
ra Rejonowego w Sz. i pisemne odniesienie się do uwag zawartych 
w swym wystąpieniu. 

Dnia 19 marca 2007 roku do wiadomości Rzecznika wpłynęła infor-
macja z Prokuratury Apelacyjnej w Sz. Z jej treści wynika, że podzie-
lono argumenty prezentowane w wystąpieniu Rzecznika i polecono 
Prokuratorowi Okręgowemu w Sz. spowodowanie podjęcia na nowo 
umorzonego postępowania oraz wykonanie w Prokuraturze Rejonowej 
w Sz. niezbędnych czynności procesowych. 

RPO-546637-II/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Bogdan Ch. ża-

ląc się na sposób zakończenia prowadzonego przez Prokuraturę Rejo-
nową w W. postępowania przygotowawczego dotyczącego zaistniałego 
w dniu 3 grudnia 2005 r. w W. wypadku drogowego, w trakcie którego 
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kierujący samochodem osobowym marki BMW potrącił wyżej wymie-
nionego, który doznał obrażeń ciała powodujących rozstrój jego zdro-
wia na czas powyżej 7 dni tj. o czyn z art. 177 § 1 Kk.

Prokurator Rejonowy po przeprowadzeniu postępowania przygo-
towawczego w tej sprawie postanowieniem z dnia 27 lutego 2006 r. 
umorzył przedmiotowe postępowanie wobec braku ustawowych zna-
mion czynu zabronionego, a powyższa decyzja została utrzymana 
w mocy postanowieniem Sądu Rejonowego w W. z dnia 5 października 
2006 r. Wystąpienie do Prokuratora Apelacyjnego w W., poprzedzone 
dokonaną przez Rzecznika analizą akt przedmiotowego postępowania, 
wskazujące na przedwczesne zakończenie tej sprawy, bez wyjaśnienia 
wszystkich istotnych kwestii, w tym kwestii dotyczącej ścigania się 
przez kierującego pojazdem z innym samochodem, tuż przed potrą-
ceniem pieszego, spowodowało wydanie polecenia uzupełnienia po-
wyższego postępowania w trybie art. 327 § 3 k.p.k. o wskazane przez 
Rzecznika czynności procesowe.

RPO-511856-II/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się Pani Edyta O. żaląc 

się na sposób zakończenia prowadzonego przez Prokuraturę Rejono-
wą w W. postępowania przygotowawczego dotyczącego zaistniałego 
w dniu 1 listopada 2004 r. w W. wypadku drogowego, w którym kie-
rujący samochodem osobowym marki Honda zderzył się z samocho-
dem osobowym marki Zastawa kierowanym przez wyżej wymienioną, 
w wyniku czego doznała ona obrażeń ciała powodujących naruszenie 
czynności narządów jej ciała na okres powyżej 7 dni tj. o czyn z art. 
177 § 1 k.k.

Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynikało w sposób nie 
budzący wątpliwości, że Pani Edyta O. doznała obrażeń ciała (w po-
staci skręcenia kręgosłupa szyjnego) w rozumieniu art. 157 § 1 k.k., 
a kierowca samochodu Honda stworzył zagrożenie bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym poprzez wyprzedzanie pojazdu, którym kierowała 
Pani Edyta O. na skrzyżowaniu.

Z analizy akt sprawy wynikało także, iż Prokurator Rejonowy w W. 
umorzył przedmiotowe postępowanie przygotowawcze na podstawie 
art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. wobec braku cech przestępstwa, a nie na 
podstawie art. 17 § 1 pkt 5 k.p.k. wobec faktu, że sprawca zdarzenia 
zmarł po zaistniałym zdarzeniu, lecz zgon ten nie miał związku z za-
istniałym wypadkiem.

Rzecznik uznając, że umorzenie przedmiotowego postępowania 
przygotowawczego było całkowicie zasadne, lecz powinno ono nastą-



138

pić wobec innej podstawy prawnej, pismem z dnia 8 listopada 2005 
r. zwrócił się do Prokuratora Apelacyjnego w W., przedstawiając pod 
rozwagę powyższe sugestie.

Prokurator Okręgowy w W. w odpowiedzi na wspomniane wystą-
pienie pismem z dnia 20 lutego 2006 r. poinformował Rzecznika, iż 
zgromadzony w powyższej sprawie materiał dowodowy nie pozwolił na 
uznanie przedstawionych wątpliwości za zasadne, a decyzję Prokura-
tora Rejonowego uznał za słuszną.

Rzecznik po dokonaniu ponownej analizy akt przedmiotowej sprawy 
zwrócił się do Biura Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajo-
wej i przedstawił swoje wnioski odnośnie wydanej decyzji merytorycznej.

W wystąpieniu powyższym Rzecznik podkreślił, że Komenda Re-
jonowa Policji w W. w dniu 18 sierpnia 2005 r. skierowała do Sądu 
Rejonowego w W. Wydział V Grodzki wniosek o ukaranie Pani Edyty 
O. w związku z zaistniałym zdarzeniem za czyn z art. 86 § 1 k.w.

Natomiast z informacji nadesłanych z wyżej wymienionego Sądu 
wynikało, że Sąd ten wyrokiem z dnia 6 kwietnia 2006r uniewinnił 
Panią Edytę O. od popełnienia zarzucanego jej czynu.

Z odpowiedzi nadesłanej z Prokuratury Krajowej pismem z dnia 20 
lipca 2006r. wynikało, że wnioski Rzecznika zostały uznane za zasad-
ne, a Prokuratorowi Rejonowemu w W. polecono uzupełnienie przed-
miotowego postępowania w trybie art. 327 § 3 k.p.k.

Następnie z informacji nadesłanych z Prokuratury Rejonowej w W. 
wynikało, że powyższe postępowanie zostało podjęte na nowo i wyko-
nywane są w jego toku nowe czynności procesowe w tym, dopuszczo-
no dowód z opinii biegłego z zakresu ruchu drogowego.

Z odpowiedzi nadesłanej z Prokuratury Rejonowej w W. w przed-
miotowej sprawie wynika, że postępowanie to zostało umorzone na 
zasadzie art. 17 § 1 pkt 5 k.p.k wobec śmierci sprawcy czynu.

RPO-533058-II/05
Do Rzecznika zwrócił się Pan Kryspin K. ze skargą dotyczącą postę-

powania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę Rejono-
wą w P. w sprawie dokonanego w dniu 15 marca 2006 r. w G. z tere-
nu posesji zaboru, celem przywłaszczenia samochodu marki BMW tj. 
o czyn z art. 278 § 1 k.k. 

Rzecznik dokonał analizy przedmiotowych akt, z których wynikało, 
że Prokurator Rejonowy po przeprowadzeniu postępowania przygo-
towawczego w tej sprawie postanowieniem z dnia 31 lipca 2006 r. 
umorzył powyższe postępowanie wobec braku znamion czynu zabro-
nionego w zaistniałym zdarzeniu.
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Rzecznik, nie znajdując podstaw do negowania zasadności powyż-
szej decyzji merytorycznej, zwrócił się do Prokuratora Okręgowego 
w W. poddając pod rozwagę, czy postępowanie prowadzącego niniej-
sze dochodzenie z odebranym od Pana Kryspina K. pojazdem było 
proceduralnie w pełni prawidłowe.

Z analizy akt przedmiotowej sprawy wynikało, że Prokurator Rejo-
nowy w prowadzonym postępowaniu zasadnie wydał postanowienie 
o żądaniu wydania rzeczy i przeszukania, a Pan Kryspin K. skorzystał 
z przysługującego mu prawa złożenia zażalenia na te czynności.

Prokurator Rejonowy rozporządzając zatrzymanym pojazdem, 
a więc oddając go na przechowanie nie poparł już jednak tej czynności 
stosowną decyzją procesową, która podlegałaby odrębnemu zaskar-
żeniu.

Z analizy akt przedmiotowej sprawy wynikało również, że samo-
chód marki BMW został ostatecznie zwrócony. Prokurator Rejonowy 
czynności tej nie poprzedził jednak stosowną decyzją procesową, na 
którą Pan Kryspin K. także miałby prawo złożyć zażalenie.

Rzecznik w przedmiotowym wystąpieniu pokreślił, że fakt nieuzna-
nia powyższego pojazdu za dowód rzeczowy w rzeczywistości pozbawił 
Pana Kryspina K. prawa skorzystania z zażalenia na decyzję o zwró-
ceniu tego auta.

Prokurator Okręgowy w W. pismem z dnia 23 marca 2007r. po-
informował Rzecznika, że jego uwagi zawarte w wystąpieniu należy 
uznać za w pełni zasadne, a Prokuratorowi Rejonowemu w P. zwróco-
no uwagę na konieczność podjęcia stosownych działań, celem unik-
nięcia w przyszłości podobnych uchybień.

RPO-524412-II/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się Pani Alina J., wska-

zując między innymi na przewlekłość postępowania prowadzonego 
w Prokuraturze Rejonowej w K. i umorzenie śledztwa w sprawie nie-
umyślnego spowodowania śmierci Pana Dominika P. – 23-letniego 
pacjenta między innymi  Szpitala w K. – tj. o czyn z art. 155 k.k. 
Stwierdzonym powodem zgonu wymienionego było nagłe zatrzymanie 
krążenia krwi. 

Powyższe postępowanie karne umorzono wobec stwierdzenia braku 
ustawowych znamion czynu zabronionego. 

Akta wspomnianej sprawy zostały zbadane przez Rzecznika, a ich 
analiza wykazała istotne braki postępowania dowodowego.

 W związku z zaistniałą sytuacją Rzecznik wystąpił do Prokuratora 
Apelacyjnego w K. z wnioskiem o zbadanie akt postępowania, w trybie 
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nadzoru służbowego, przekazując ujawnione nieprawidłowości oraz 
zastrzeżenia.

W ocenie Rzecznika, w pełni zasadne były uwagi Pani Aliny J. od-
nośnie przewlekłości postępowania. Mianowicie po przesłuchaniu po-
krzywdzonej i kilku świadków oraz zgromadzeniu dokumentacji me-
dycznej dotyczącej leczenia Pana Dominika P., w dniu 31 maja 2001 
roku wydano postanowienie o zawieszeniu przedmiotowego śledztwa. 
Decyzję powyższą motywowano potrzebą uzyskania kompleksowej opi-
nii Zakładu Medycyny Sądowej. Natomiast postanowienie o powołaniu 
biegłych lekarzy sądowych Akademii Medycznej w W. zostało wydane 
dopiero w dniu 15 czerwca 2004 roku. Co więcej, zdaniem Rzeczni-
ka, mimo długotrwałości niniejszego postępowania zarówno prokura-
torom, jak i sądowi umknęły z pola widzenia pewne istotne okolicz-
ności mogące rzutować na prawidłowość oceny całości zdarzenia, 
a tym samym trafność merytorycznego rozstrzygnięcia. Wprawdzie, jak 
zauważył Rzecznik, upływ czasu ze względu na przedawnienie karalno-
ści uniemożliwił już ewentualne podjęcie działań prokuratorskich np. 
w zakresie występku z art. 160 § 3 k.k, nadal jednak istniała konieczność 
rzetelnej i kompleksowej weryfikacji  zdarzenia i jego oceny, w aspekcie
czynów zabronionych opisanych w art. 155 k.k, bądź art. 160 § 2 k.k.   

Uważna lektura dotychczasowego materiału sprawy wskazywała, iż 
w dniu 23 kwietnia 2000 roku, po przyjęciu Dominika P. do Szpitala 
w K., celem diagnostyki chorego, wykonano badania laboratoryjne. 
Wyniki tych badań znajdowały się w zabezpieczonej dla potrzeb ni-
niejszej sprawy oryginalnej historii choroby wymienionego pacjenta. 
Znacznie zwiększone wartości, odbiegające od przyjętych norm me-
dycznych odnotowano wówczas między innymi w zakresie badań bi-
lirubiny całkowitej i kinazy fosfokreatyninowej - CPK. Fakt ten do-
strzegł powołany w sprawie biegły specjalista medycyny ratunkowej,  
wskazując, iż norma dla badań CPK wynosi od  10 do 80 u/l, zaś dla 
bilirubiny całkowitej norma zawiera się pomiędzy 3,0 do 18,8 µmol/l. 
Tymczasem wyniki badań laboratoryjnych Dominika P. odnośnie bi-
lirubiny całkowitej w dniu 23.04.2000r. wykazały poziom 44,6 µmol/
l, a wartości enzymu kinazy fosfokreatyninowej – CPK przekraczały 
normę kilkadziesiąt razy i wynosiły odpowiednio w dniu 23.04.2000 
r. - 4787 IU/L, a dnia następnego – tj. 24.04.2000 r. – 4571 IU/L. 
Kwestia podwyższonego poziomu bilirubiny, AST i kinazy kreatyny, 
zwróciła także uwagę biegłej w dziedzinie kardiologii. Również biegła 
z zakresu psychiatrii - prezentując wywody własnej opinii zauważała 
potrzebę weryfikacji podwyższonych wskaźników przytaczanych już 
badań laboratoryjnych. 
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W toku śledztwa powyższa kwestia mająca kapitalne znaczenie dla 
właściwej oceny prawno-karnej badanego zdarzenia, nie została wy-
jaśniona. Brak dociekań prowadzących postępowanie przygotowaw-
cze w tym zakresie, sprawił, iż z przyczyn niezależnych od biegłych 
- dotychczasowe opinie biegłych były niepełne. Nie wiadomo, bowiem, 
czy wspomniane zawyżone, a ujawnione w szpitalu wskaźniki badań 
pacjenta były spowodowane  rozwijającą się u niego jednostką choro-
bową niezależną od zachowań lekarzy, lecz przez nich nierozpoznaną, 
czy też wywołały je podane pacjentowi leki.  

Rzecznik w wystąpieniu podkreślił, że wspomniany biegły lekarz 
medycyny ratunkowej w swej opinii lojalnie uprzedził, iż będąc bie-
głym z zakresu medycyny ratunkowej, nie jest w stanie ocenić wstęp-
nego rozpoznania jednostki chorobowej, sposobu leczenia i doboru 
podawanych pokrzywdzonemu lekarstw. Z kolei wnioski biegłego le-
karza psychiatry - wskazującego na potrzebę weryfikacji badań labo-
ratoryjnych - wyraźnie odnosiły się do stanu psychicznego pacjenta 
oraz uprzednio i dużo wcześniej rozpoznanej u niego podczas hospita-
lizacji jednostki chorobowej. Dodatkowo potwierdzały to jednoznacz-
ne zastrzeżenia biegłej w punkcie 3 opinii, gdzie zaznaczyła, iż będąc 
specjalistą – psychiatrą i nie jest w stanie określić przyczyny zatrzy-
mania krążenia.    

Biorąc powyższe pod uwagę, w warunkach niniejszej sprawy – tj. 
zaistniałego skutku w postaci nagłej śmierci Dominika P. w dniu 11 
czerwca 2000 roku, zdaniem Rzecznika, bezwzględnie koniecznym 
było uzyskanie kompleksowej opinii biegłych uwzględniającej także 
wskazane okoliczności. Wobec niewątpliwie złożonego charakteru 
sprawy, rozległości specjalistycznych dziedzin medycznych, wskazane 
byłoby wspólne wypracowanie końcowych wniosków przez dotychcza-
sowych biegłych, bądź ewentualne zasięgnięcie opinii innego zespołu 
biegłych tych samych specjalności. 

Reasumując, według Rzecznika, dostrzeżone mankamenty postępo-
wania uniemożliwiały prawidłową i kompleksową ocenę analizowanej 
sprawy i w dniu 20 lipca 2006 roku nie dawały podstaw do umorzenia 
śledztwa. Tym bardziej, iż przyjęte rozstrzygnięcie oparto na katego-
rycznym stwierdzeniu, iż badane zdarzenie i zachowania personelu 
medycznego nie zawierają znamion czynu zabronionego.

Przedstawiając powyższe stanowisko, Rzecznik podkreślił, iż w ni-
niejszej sprawie zachodzi konieczność rozważenia podjęcia na nowo 
umorzonego postępowania, w trybie art. 327 § 1 k.p.k.

Dnia 17 maja 2007 roku wpłynęła odpowiedź z Prokuratury Apela-
cyjnej w K. Poinformowano Rzecznika, iż w pełni podzielając argumen-
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tację zawartą w wystąpieniu, polecono podjąć na nowo prawomocnie 
umorzone śledztwo i wykonać dalsze czynności zmierzające do wyja-
śnienia prawidłowości leczenia oraz przyczyn śmierci Dominika P. 

RPO-533480-II/06
Pan Kazimierz J. wystąpił do Rzecznika Praw Obywatelskich o zba-

danie sprawy odmowy wszczęcia postępowania karnego dotyczącego 
naruszenia na jego szkodę praw autorskich. Prokurator Rejonowy 
odmówił wszczęcia postępowania przygotowawczego uznając, że wy-
tworzone przez Pana Kazimierza J. modele statków nie są utworami 
w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

       Pismem z dnia 20 listopada 2006 r. Rzecznik wystąpił do Pro-
kuratora Apelacyjnego w Sz. o zbadanie sprawy w ramach nadzoru 
służbowego, przedstawiając swoje uwagi związane z tym postępowa-
niem. Pismo Rzecznika zostało przekazane do ustosunkowania się 
Prokuratorowi Okręgowemu w Sz. Pismem z dnia 22 grudnia 2006 r. 
Prokurator Okręgowy poinformował Rzecznika, że po ponownej anali-
zie akt sprawy, nie znalazł podstaw do wszczęcia postępowania przy-
gotowawczego.

W konsekwencji Rzecznik w dniu 28 lutego 2006 r. wystąpił do 
Dyrektora Biura Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Kra-
jowej  z wnioskiem o rozważenie argumentów Rzecznika odnośnie 
decyzji o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego. Pismo 
Rzecznika zostało przekazane do ustosunkowania się Prokuratoro-
wi Apelacyjnemu w Sz. Prokurator Apelacyjny poinformował Rzecz-
nika, że podziela stanowisko o przedwczesności decyzji Prokuratora 
Rejonowego i wydał polecenie spowodowania wszczęcia postępowania 
przygotowawczego. Ponadto Prokurator Apelacyjny  stwierdził, że nie-
zbędnym jest uzupełnienie materiału dowodowego poprzez ponowne 
przesłuchanie Pana Kazimierza J., przesłuchanie nabywcy modeli 
statków oraz powołanie biegłego w celu dokonania oceny czy modele 
wytworzone przez Pana Kazimierza J. mogą być uznane za utwór.

RPO-557414-II/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Konstanty S. 

w sprawie dotyczącej postępowania przygotowawczego prowadzone-
go przez Prokuraturę Rejonową w S. i sposobu zakończenia przed-
miotowego postępowania, między innymi prowadzonego przeciwko 
Panu Adamowi W. podejrzanemu o to, że w dniu 20 lipca 2006 r. 
w miejscowości Sz. będąc właścicielem gospodarstwa rolnego nie 
dopełnił ciążącego na nim obowiązku w ten sposób, że nie dokonał 
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sprawdzenia prawidłowego uwiązania krów w oborze podczas udo-
ju wieczornego, oraz nie zamknął drzwi wejściowych do obory, ani 
nie zamknął bramy wjazdowej na teren posesji, co spowodowało, że 
jedna z krów zerwała się z uwięzi, wyszła z obory i terenu posesji 
i weszła na drogę wprost pod nadjeżdżający w kierunku północnym 
motocykl kierowany przez  Pana Marcina S., co doprowadziło do zde-
rzenia się motocyklisty ze zwierzęciem, w wyniku czego doznał on 
obrażeń ciała, na skutek których zmarł w szpitalu w dniu 3 sierpnia 
2006r. tj. o czyn z art. 155 k.k.

Prokurator Rejonowy w S. po przeprowadzeniu postępowania przy-
gotowawczego w przedmiotowej sprawie postanowieniem z dnia 30 paź-
dziernika 2006r. umorzył powyższe postępowanie uznając, że zarzuca-
ny podejrzanemu czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. 

Wystąpienie do Prokuratora Okręgowego w S., poprzedzone do-
konaną przez Rzecznika analizą akt przedmiotowego postępowania, 
wskazujące na przedwczesne zakończenie tej sprawy - bez wyjaśnie-
nia wszystkich istotnych kwestii, w tym bez przesłuchania właściwych 
świadków oraz nie wyjaśnienia pomiędzy ich zeznaniami sprzeczności, 
a także nie wykonania oględzin krowy, jak również nie powołania wła-
ściwego biegłego, celem określenia przyczyn i przebiegu zaistniałego 
zdarzenia spowodowało wydanie polecenia uzupełnienia powyższego 
postępowania w trybie art. 327 § 3 k.p.k.

RPO-542100-II/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Jarosław Z., ża-

ląc się na nieprawidłowości jakie – jego zdaniem – zaistniały w toku 
postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę 
Rejonową w Z. i sposób zakończenia przedmiotowego postępowania w 
sprawie spowodowania w dniu 10 grudnia 2003r. w Z. obrażeń ciała 
u wyżej wymienionego w postaci prawostronnego krwiaka podtwar-
dówkowego, co spowodowało wystąpienie choroby realnie zagrażają-
cej jego życiu tj. o czyn z art. 156 § 1 pkt  2 k.k.

Prokurator Rejonowy po przeprowadzeniu postępowania przygoto-
wawczego postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2005 r. umorzył postę-
powanie wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrze-
nie popełnienia przestępstwa. Powyższa decyzja merytoryczna została 
utrzymana w mocy postanowieniem Sądu Rejonowego w Z. z dnia 16 
sierpnia 2006 r.

Wystąpienie do Prokuratora Apelacyjnego w K., poprzedzone do-
konaną przez Rzecznika analizą akt przedmiotowego postępowania, 
wskazujące na przedwczesne zakończenie tej sprawy, bez wyjaśnienia 
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wszystkich istotnych kwestii, w tym kwestii dotyczącej, czy obrażenia, 
jakie stwierdzono u Jarosława Z. nie były następstwem pobicia go 
w Izbie Wytrzeźwień w Z., spowodowało wydanie polecenia uzupełnie-
nia powyższego postępowania w trybie art. 327 § 3 k.p.k. o wskazane 
przez Rzecznika czynności procesowe.

RPO-470379-II/04
Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z urzędu sprawę na podsta-

wie publikacji prasowych. Sprawa dotyczyła powoływania się przez 
biuro detektywistyczne w ofercie reklamowej na możliwość negocjacji 
z decydentami reprezentującymi Sąd Najwyższy i Prokuraturę Gene-
ralną w sprawach prowadzonych przez to biuro. Prokurator umorzył 
postępowanie przygotowawcze uznając, iż w działaniu osób prowa-
dzących biuro detektywistyczne brak jest ustawowych znamion czynu 
zabronionego. W tej sytuacji Rzecznik wystąpił o zbadanie sprawy do 
Dyrektora Biura Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajo-
wej przedstawiając argumenty, wskazujące na popełnienie przez oso-
bę prowadzącą biuro detektywistyczne, przestępstwa z art. 230 § 1 
lub § 2 k.k. Po zapoznaniu się z argumentacją Rzecznika, Dyrektor 
Biura Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej pismem 
z dnia 24 kwietnia 2007 roku poinformował, że podziela stanowisko 
Rzecznika. W konsekwencji zobligował Prokuratora Apelacyjnego 
w W. do spowodowania podjęcia na nowo umorzonego postępowania 
w celu jego kontynuowania.

RPO-549490-III/07
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się ze skargą Pan Łu-

kasz R. Zainteresowany jest studentem Szkoły Języków i Zarządzania 
w Rz. Pan Łukasz R. jest uprawniony do renty rodzinnej po zmar-
łym ojcu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacał mu jednak rentę 
tylko za czas nauki trwającej od września do czerwca, natomiast na 
okres przerwy wakacyjnej wstrzymał jej wypłatę, uważając, że nauka 
nie będzie kontynuowana, traktując te studia jak kurs.

Wskutek interwencji Rzecznika w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, 
Pan Łukasz R. otrzymał wypłatę renty rodzinnej  za okres wakacji.

RPO-545067-III/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się ze skargą Pani Elż-

bieta Z. Zainteresowana utraciła w 2000 r. prawo do renty ustawowej, 
albowiem uznano ją za osobę zdolną do pracy. Na podstawie art. 22 
ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolni-
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ków, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 2 maja 2004 r. jeszcze 
przez rok renta ta była jej wypłacana, a następnie pobierała ona za-
siłek dla bezrobotnych. Gdy na powrót w 2004 r. zaczęła ubiegać się 
o rentę z tytułu niezdolności do pracy, KRUS uznał , że Pani Elżbieta 
Z. i tak nie spełnia ustawowych warunków do renty i odmówił skiero-
wania jej na badanie przez Lekarza Rzeczoznawcę KRUS.

Po podjęciu interwencji przez Rzecznika, KRUS skierował Panią 
Elżbietę Z. na badanie orzecznicze i w dniu 1 lutego 2007 r. uznano ją 
za osobę całkowicie okresowo niezdolną do pracy, a decyzją z dnia 19 
kwietnia 2007 r. przyznano rentę w drodze decyzji wyjątkowej. 

RPO-501665-IV/05
Pan Adam S. zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich ze 

skargą, w której opisał działanie adwokata Zbigniewa K., prowadzą-
cego kancelarię w L. Skarżący zawarł umowę z firmą pośredniczącą
w sprzedaży usług prawnych. Na podstawie tej umowy, adwokat Zbi-
gniew K. reprezentował Adama S. w postępowaniu przed Ubezpiecze-
niowym Funduszem Gwarancyjnym.

Skarżący uzyskał od Funduszu świadczenie w wysokości 80 000 zł 
z tytułu odszkodowania za 93% - owy uszczerbek na zdrowiu, którego 
doznał na skutek wypadku drogowego.

Jednak adwokat przekazał mu kwotę w wysokości jedynie 31 200 zł 
–wyjaśniając jednocześnie, iż pozostała część świadczenia została prze-
znaczona na wynagrodzenie za prowadzenie sprawy oraz podatek od 
towarów i usług. Należy podkreślić, że obsługa prawna dotyczyła wy-
łącznie postępowania przed Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyj-
nym, sprawa ta nie miała swej kontynuacji w postępowaniu sądowym. 

Rzecznik udzielił skarżącemu informacji na temat środków praw-
nych, mogących doprowadzić do uchylenia się od skutków zawar-
tej umowy. Jednak ze względu na rażącą dysproporcję świadczeń, 
a także z uwagi na wyjątkową nieporadność skarżącego, który doznał 
w wypadku znacznego uszczerbku na zdrowiu, Rzecznik podjął także 
działania interwencyjne. W piśmie skierowanym do Rzecznika Dyscy-
plinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w W.  Rzecznik zwrócił się 
o zbadanie, czy w swoich działaniach pełnomocnik nie naruszył § 50 
Zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu, zgodnie z którym 
w sprawach finansowych obowiązuje adwokata w stosunku do klienta 
szczególna skrupulatność. 

Po wielu monitach w tej sprawie – łącznie z pismem skierowanym 
do Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej – Rzecznik Dyscyplinarny 
ORA w W. poinformował, że w dniu 22 lutego 2007 r. zapadło posta-
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nowienie o wszczęciu dochodzenia dyscyplinarnego przeciwko adwo-
katowi Zbigniewowi K. Pełnomocnikowi zarzucono naruszenie § 1 pkt 
2 w zw. z § 23, § 44 i § 50 Zbioru zasad etyki adwokackiej i godności 
zawodu: naruszenie to ma polegać na pozyskaniu pełnomocnictwa 
w sposób sprzeczny z godnością zawodu oraz na przekazaniu „prowi-
zji” w wysokości 50% świadczenia otrzymanego od Ubezpieczeniowego 
Funduszu Gwarancyjnego na rzecz pośrednika, który nie brał udziału 
w postępowaniu przed Funduszem (ani jako pełnomocnik skarżącego, 
ani jako mocodawca adwokata). 

W uzasadnieniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów podkre-
ślono, iż „adwokat Zbigniew K., wykonując zlecenie, nie dopełnił po-
winności jednoznacznego poinformowania klienta o wysokości wyna-
grodzenia i zasadach jego obliczania, w ostatecznym rozrachunku nie 
można też zaakceptować sytuacji, w której wyniku jego postępowania 
otrzymana tytułem odszkodowania kwota w przeważającej części wy-
płacona została na rzecz wynagrodzenia, w tym w znaczącej części 
na rzecz pośrednika w zleceniu (łącznie odszkodowanie pomniejszono 
o 61 %). Wniosek, że w związku ze zleceniem sprawy doszło do kolizji 
z dyspozycją art. 3531 k.c. wydaje się usprawiedliwiony.”

W ostatniej korespondencji, skierowanej do skarżącego Adama 
S., Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował go o uprawnieniach 
przysługujących pokrzywdzonemu w ramach korporacyjnego postę-
powania dyscyplinarnego.   

RPO-228792-VII/96
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynął wniosek Pana Ryszarda 

W., przebywającego w Zakładzie Karnym w Ł., w którym żalił się na 
warunki, w jakich rodziny skazanych oczekują na widzenia. Wskazał 
przy tym na przykład, swojej matki, starszej kobiety, która niejedno-
krotnie oczekuje przed Zakładem Karnym na udzielenie jej widzenia 
przez trzy godziny lub dłużej, będąc narażona na różne warunki po-
godowe. Zakład nie dysponuje poczekalnią dla odwiedzających usytu-
owaną przed wejściem na teren jednostki. Z opisaną sytuacją Rzecz-
nik Praw Obywatelskich zetknął się wizytując Zakład Karny w Ł.

Zawarty we wniosku zarzut został zbadany przez Rzecznika i po-
twierdzony przez Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Ł. 
Stwierdzono, że organizacja widzeń skazanych z rodzinami dostoso-
wana jest do panującego w Zakładzie bardzo dużego przeludnienia. 
Dlatego czas oczekiwania rodzin na widzenie może niejednokrotnie 
trwać 3 godziny lub dłużej. Zakład dysponuje jedynie poczekalnią 
usytuowaną na jego terenie. Zdaniem administracji więziennej, nie 
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ma możliwości wybudowania poczekalni przed wejściem do Zakładu, 
gdyż obszar ten nie należy do niego. 

RPO-540113-VII/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Jacek P., przebywa-

jący w Zakładzie Karnym w P. Żalił się on na nieuzasadnione przetrans-
portowanie go, na kilka dni przed zakończeniem odbycia kary pozbawie-
nia wolności, do jednostki położonej dalej od jego miejsca zamieszkania.

Obowiązujące przepisy przewidują, że skazany powinien odbywać 
karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym położonym w miarę 
możliwości najbliżej miejsca zamieszkania, zwłaszcza w okresie po-
przedzającym opuszczenie zakładu karnego (art. 100 i art. 165 § 1 
k.k.w). W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o zbadanie spra-
wy do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Ł. 

Z informacji nadesłanych przez Dyrektora Okręgowego wynikało, 
iż skazany nie podał administracji więziennej miejsca zamieszkania 
po opuszczeniu jednostki, zatem zarzut przetransportowania do jed-
nostki położonej dalej od jego miejsca zamieszkania należy uznać za 
nieuzasadniony. Jednocześnie wskazano, że przetransportowanie 
Pana Jacka P. było spowodowane potrzebą realizacji decyzji komisji 
penitencjarnej, która skierowała skazanego do odbywania kary w sys-
temie terapeutycznym.

Udzielone wyjaśnienia ponownie wzbudziły wątpliwości Rzecznika, 
aczkolwiek co do innego aspektu sprawy. Wynika z nich bowiem, że 
skazanego przetransportowano do Zakładu Karnego w P. w celu podda-
nia specjalistycznym oddziaływaniom w oddziale terapeutycznym, przy 
czym czas prowadzenia terapii wynosić miał dziewięć dni, bo tyle pozo-
stało skazanemu do końca odbywania kary. Z punktu widzenia skutecz-
ności oddziaływań terapeutycznych zasadność umieszczenia skazanego 
w oddziale terapeutycznym na tak krótki okres czasu wydaje się bardzo 
wątpliwa, działanie takie niesie ze sobą natomiast znaczne koszty. 

Centralny Zarząd Służby Więziennej, do którego zwrócił się Rzecz-
nik o zajęcie stanowiska w tej sprawie, podzielił pogląd Rzecznika 
i poinformował, że zostały podjęte odpowiednie działania w celu wyeli-
minowania przypadków transportowania do oddziałów terapeutycz-
nych skazanych, którzy w nieodległym czasie kończą odbywanie kary 
pozbawienia wolności.

RPO-547552-VII/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga Pana Jarosława 

O. przebywającego wówczas w Areszcie Śledczym w Ł. W piśmie zain-
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teresowany podnosił zarzuty dot. przetrzymywania przez funkcjonariu-
szy SW Aresztu Śledczego w Ł., korespondencji do niego kierowanej. 
O zbadanie sprawy Rzecznik zwrócił się do Dyrektora Okręgowego Służ-
by Więziennej w Ł. W piśmie z dn. 09.03.2007 r. Dyrektor poinformował, 
iż przeprowadzone na tę okoliczność postępowanie wyjaśniające wyka-
zało nieprawidłowości w tej materii. W związku z powyższym, podjęte 
zostały działania organizacyjne ukierunkowane na uniknięcie w przy-
szłości analogicznych nieprawidłowości. Mając na uwadze obowiązujące 
regulacje prawne stwierdzić należy, iż zgodnie z § 3 ust 1 rozporządze-
nia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie 
czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowe-
go aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawie-
niem wolności oraz dokumentowania tych czynności (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 15, poz. 142) korespondencja powinna być doręczana osadzonym 
bezzwłocznie. Z poczynionych ustaleń wynika, iż o ile w dniu 28.11.2006 
r. zainteresowany nie przebywał w jednostce (udział w czynnościach pro-
cesowych) i doręczenie mu korespondencji nie było możliwe, to w dniu 
29.11.2006 r. przebywał już w jednostce i czasowa (około godzinna) nie-
obecność w oddziale mieszkalnym, spowodowana udziałem w spacerze, 
nie mogła być przeszkodą w doręczeniu mu korespondencji. Ponadto 
stwierdzić należy, iż zgodnie z § 106 ust. 3 Rozporządzenia, potwierdze-
nie odbioru przekazuje się placówce pocztowej nie później niż trzeciego 
dnia roboczego od daty wpływu korespondencji. Z zebranych materiałów 
wynika, iż korespondencja, której dotyczy skarga wpłynęła do jednostki 
w dniu 27.11.2006 r. Niezależnie od faktu, czy została ona w jednostce 
doręczona, czy też nie, niedoręczoną przesyłkę lub potwierdzenie odbioru 
należało zwrócić placówce pocztowej nie później niż 30.11.2006 r. Zwró-
cono ją jednak dopiero w dniu 05.12.2006 r. 

RPO-552435-VII/07
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Jacek G., prze-

bywający w Zakładzie Karnym w W., który poskarżył się na decyzję 
Dyrektora tego Zakładu, dotyczącą nieuwzględnienia jego prośby o 
wykonanie kserokopii niektórych zapisów z dokumentacji medycznej, 
pomimo gotowości pokrycia kosztów tej czynności.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w W., do którego Rzecznik 
zwrócił się z prośbą o zbadanie zasadności zawartego we wniosku 
zarzutu potwierdził, że istotnie prośba Pana Jacka G. nie została 
uwzględniona, co było niezgodne z obowiązującymi w tej mierze prze-
pisami prawa. Poinformował on jednocześnie, że prośba Pana Jacka 
G. zostanie załatwiona pozytywnie.
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RPO-491457-VII/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło pismo Pana Krzysztofa 

D., przebywającego w Zakładzie Karnym w G. Podał on, że zwrócił się do 
Sądu Rejonowego w K. o wyjaśnienie wątpliwości co do przyjętej przez 
ten sąd w wyroku kwalifikacji prawnej z art. 64 § 2 k.k. Żalił się, że mimo 
upływu pięciu miesięcy nie otrzymał odpowiedzi na swoje pisma. 

W sprawie tej Rzecznik zwrócił się do Przewodniczącego Wydziału 
Karnego Sądu Rejonowego w K. o udzielenie informacji. Ponieważ nie 
otrzymał odpowiedzi w terminie, Rzecznik skierował monit do adre-
sata, a gdy to nie przyniosło rezultatu zwrócił się do Prezesa Sądu 
Rejonowego w K. Dopiero jednak trzeci z kolei monit, skierowany do 
Prezesa Sądu Okręgowego w O. spowodował, że po upływie ośmiu 
miesięcy Rzecznik uzyskał wyjaśnienia w sprawie Pana Krzysztofa D. 
Prezes Sądu Okręgowego w O. w skierowanym do Rzecznika piśmie 
przyznał, że wystąpiło uchybienie w działaniu podległego mu sądu 
i jednocześnie powiadomił, że podejmie stosowne decyzje nadzorcze 
w tej sprawie.

RPO-550089-VII/07
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Edward S., prze-

bywający w Zakładzie Karnym w K., który poskarżył się na nieudzie-
lanie mu przez sędziego penitencjarnego Sądu Okręgowego w K. ze-
zwolenia na czasowe opuszczenie zakładu karnego na podstawie art. 
141 a § 1 Kodeksu karnego wykonawczego, zwracając przy tym uwagę 
na nazbyt długie oczekiwanie na rozpoznanie jego spraw. Pan Edward 
S. dwukrotnie zwracał się o udzielenie mu zezwolenia na opuszczenie 
zakładu karnego, pierwszy z wniosków został rozpoznany po upływie 
dwóch miesięcy, a drugi po upływie trzech miesięcy od złożenia ich 
przez zainteresowanego.

Rzecznik zwrócił się do Prezesa Sądu Okręgowego w K. z prośbą 
o zbadanie zasadności zarzutów dotyczących przewlekłego rozpozna-
nia wniosków skazanego. Prezes Sądu wyjaśnił, ze sprawy osób po-
zbawionych wolności są rozpoznawane tylko przez jednego sędziego 
penitencjarnego dlatego, że ze względu na liczbę tych spraw i nieobec-
ność w pracy sędziego penitencjarnego spowodowaną np. urlopem 
wypoczynkowym, dochodzi do ich rozpoznawania ze zwłoką. Rzecznik 
nie zgodził się z tą oceną sytuacji, ponieważ przynajmniej niektóre 
sprawy skazanych, m.in. dotyczące udzielenia im zezwolenia na cza-
sowe opuszczenie zakładu karnego w wypadkach szczególnie waż-
nych powinny być traktowane jako wymagające pilnego rozpoznania. 
Prezes Sądu Okręgowego w K. po drugim wystąpieniu Rzecznika za-
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pewnił, że najpilniejsze „sprawy penitencjarne” będą załatwiane przez 
pozostałych sędziów orzekających w Wydziale Karnym.

RPO/549614-VII/07
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga Pana Zenona 

Ś., w której twierdził on, że od 13 sierpnia 2006 r. nie widział się z 
żoną, która przebywa w Areszcie Śledczym w K. Od tego dnia również 
dwie jego córki, zięć i siostra żony widzeń także nie otrzymują. 

W dniu 11 grudnia 2006 r. Pan Zenon Ś. zwrócił się do Prokura-
tury Rejonowej w R. z prośbą o pisemne wyjaśnienie odmowy widzeń 
z żoną. W odpowiedzi otrzymał pismo, z którego wynika, że „powo-
dem takiego stanu rzeczy jest okoliczność, iż do dnia dzisiejszego nie 
ujawniono miejsca zdeponowania skradzionej sumy pieniężnej. Gdy 
Pan lub podejrzana Kornelia Ś. ujawnicie miejsce przechowywania 
skradzionej sumy pieniężnej, to wówczas rozważę ewentualną zgodę 
na widzenie. Niezależnie od powyższego podobnie jak Pana córki był 
Pan przesłuchiwany w charakterze świadka.”

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Prokuratora Okręgo-
wego w G. o zajęcie stanowiska w sprawie podstawy odmowy udziele-
nia widzenia przez prokuratora.

W trakcie czynności wyjaśniających potwierdzono, że asesor pro-
kuratury uzależnił wydanie zgody na widzenie od ujawnienia miejsca 
zdeponowania skradzionych pieniędzy. 

W związku z tym Prokurator Okręgowy w G. zwrócił uwagę Pro-
kuratorowi Rejonowemu w R. na zaistniałą nieprawidłowość, poleca-
jąc omówić ten błąd z podległymi prokuratorami, celem zapobieżenia 
możliwości powstania podobnych uchybień w przyszłości.

RPO-552565-VII/07
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się tymczasowo areszto-

wany Pan Zbigniew K., przebywający w Areszcie Śledczym w L., który 
poskarżył się na opiekę medyczną, jaką był w tym Areszcie otoczony.

 W związku z tym, że na kopercie jego listu widniała pieczęć o treści 
„Cenzurowano”, Rzecznik zwrócił się do Prokuratury Rejonowej w K. 
z prośbą o poinformowanie, czy i na jakiej podstawie koresponden-
cja Pana Zbigniewa K z Rzecznikiem została poddana cenzurze. Po 
otrzymaniu niejasnej odpowiedzi, Rzecznik zwrócił się z tymi samymi 
pytaniami do Prokuratury Okręgowej w L.

Prokuratura Okręgowa w L. wyjaśniła, że trudno jest jednoznacznie 
rozstrzygnąć, czy doszło do nieprawidłowości polegającej na zapozna-
niu się z treścią wniosku Zbigniewa K. do Rzecznika, natomiast nie 



151

budzi wątpliwości, że stanowiło ją postawienie na kopercie listu pie-
częci o treści „Cenzurowano.” Prokurator Okręgowy w L. przypomniał 
podległym prokuratorom o obowiązku przestrzegania zasad związa-
nych z cenzurowaniem korespondencji adresowanej do Rzecznika i do 
innych podmiotów wymienionych w przepisach art. 8 § 3, art. 102 pkt 
11 i art. 103 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego.

RPO-554296-VII/07
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Dariusz Cz., 

przebywający w Zakładzie Karnym w M. Skarżył się on na opiekę me-
dyczną w tamtejszej jednostce oraz ukaranie za odmowę poddania się 
badaniu na obecność narkotyków w organizmie.

Przeprowadzone przez Rzecznika postępowanie wyjaśniające po-
twierdziło częściowo zasadność skargi piszącego. 

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w G. uznał zarzut skazanego 
dotyczący bezprawnego ukarania skazanego przez administracji Za-
kładu Karnego w M. za zasadny, uznając jednocześnie skargę piszą-
cego w pozostałym zakresie za nieuzasadnioną.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w postępowaniu 
administracji Zakładu Karnego w M. podjęte zostały stosowne czyn-
ności służbowe oraz wszczęte zostało postępowanie wyjaśniające.

RPO-X-553800/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się mieszkaniec T., Pan 

Jerzy K. skarżąc się na nałożenie na niego opłaty dodatkowej z tytułu 
jazdy środkiem komunikacji miejskiej bez ważnego biletu. Z informa-
cji Wnioskodawcy wynikało, że – będąc uprawnionym do ulgi 50% 
- podczas dwóch przejazdów środkami komunikacji miejskiej posłużył 
się tym samym biletem normalnym (100%), kasując go podczas każ-
dego przejazdu. W wyniku interwencji Rzecznika u prezydenta Miasta 
T. ponownie rozpatrzono sprawę i w związku z faktem, że zachowanie 
Wnioskodawcy nie spowodowało szkody po stronie przewoźnika, od-
stąpiono od windykacji opłaty dodatkowej. 

RPO-552551-X/07
Za pośrednictwem nauczycieli i wychowawców dzieci niesłyszących, 

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał „list otwarty do Radnych Mia-
sta S.”, w którym podnoszone były zastrzeżenia merytoryczne i organi-
zacyjne do projektu Rady Miasta S. w sprawie likwidacji Specjalnego 
Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących oraz Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszą-
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cych w S. i utworzenia nowego ośrodka dla dzieci z wadami słuchu. 
Z przekazanej Rzecznikowi korespondencji w tej sprawie wynikało, że 
zastrzeżenia nauczycieli i wychowawców dzieci niesłyszących podziela 
m.in. miejscowy Zarząd Oddziału Polskiego Związku Głuchych, Aka-
demia Pedagogiki Specjalnej oraz rodzice dzieci. 

W związku z powyższym, Rzecznik zwrócił się do Prezydenta Miasta 
S. z prośbą o spowodowanie zbadania podnoszonej sprawy i udziele-
nie Rzecznikowi wyczerpujących wyjaśnień odnośnie stawianych za-
rzutów przez autorów przekazanych wystąpień oraz poinformowanie 
Rzecznika o powodach i celach proponowanych zmian organizacyj-
nych w zakresie opieki nad dziećmi niesłyszącymi oraz dziećmi słabo 
słyszącymi w miejscowości S.

Z otrzymanych w tej sprawie wyjaśnień Zastępcy Prezydenta Miasta 
S. wynika, że uwzględniono argumenty osób i instytucji przeciwnych 
projektowi restrukturyzacji wymienionych placówek kształcących 
dzieci i młodzież z wadami słuchu, przemawiające za wstrzymaniem 
prac nad połączeniem obu placówek. Prezydent Miasta S. wystąpił 
z wnioskiem do Rady Miasta o zdjęcie z porządku obrad na sesji 
w dniu 23 lutego 2007r. uchwał w sprawie zamiaru likwidacji wymie-
nionych placówek. Rada Miasta przychyliła się do wniosku Prezyden-
ta Miasta i kwestionowane uchwały nie zostały przyjęte.

RPO-538863-X/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Mieczysław J. 

w sprawie pobranej przez Gminę S. w 2004 r. opłaty w wysokości 1035 
zł z tytułu udzielenia zgody na wykonanie przyłącza wodociągowego 
do należącej do Skarżącego nieruchomości. Jako podstawę pobrania 
wspomnianej  kwoty Wójt Gminy wskazał Skarżącemu uchwałę Rady 
Gminy w S. z 1997 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za wyda-
nie pozwolenia na wykonanie przyłącza wodociągowego do wodociągu 
gminnego. 

W trakcie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Rzecz-
nik ustalił, iż Rada Gminy S. w czerwcu 2006 r., a więc po nałożeniu 
na Pana Mieczysława J. spornej opłaty, uchyliła wspominaną wyżej 
uchwałę. Nie dokonano jednak zwrotu pobranej od Skarżącego kwoty.

W wystąpieniu skierowanym do Wójta Gminy Rzecznik podniósł, iż 
opłata za udzielenie zezwolenia na wykonanie przyłącza kanalizacyj-
nego pobrana została od Skarżącego bezpodstawnie. Rzecznik przy-
pomniał przy tym, iż ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w wersji 
obowiązującej w dacie pobrania od Skarżącego opłaty, podobnie jak 
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i w obecnym brzmieniu, nakładała na osoby zainteresowane podłą-
czeniem nieruchomości do sieci jedynie obowiązek pokrycia kosztów 
wykonania przyłączy do sieci głównej. Ustawa ta nie upoważniała na-
tomiast organów gminy do uzależnienia udzielenia zgody na podłącze-
nie nieruchomości do sieci od uiszczenia przez właściciela nierucho-
mości dodatkowych opłat, jak również nie przewidywała możliwości 
wprowadzenia tego typu danin w drodze uchwały Rady Gminy.

W odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Wójt Gminy – po konsulta-
cjach z Radą Gminy – zdecydował o zwrocie pobranej od Skarżącego 
opłaty.          

RPO-541951-X/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Tomasz K. prze-

bywający w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 
w Ś. wskazując na nieprawidłowe wykonanie orzeczonego wobec niego 
środka zabezpieczającego, określonego w art. 94 Kodeksu karnego. 

Przeprowadzona przez Rzecznika analiza akt postępowania wyko-
nawczego potwierdziła, że postępowanie w sprawie wykonania orze-
czonego wobec Pana Tomasza K. środka zabezpieczającego jest nie-
prawidłowe. 

W trakcie postępowania wyjaśniającego Rzecznik stwierdził, że po-
stanowieniem z dnia 5 sierpnia 2005 r. Sąd Rejonowy w Ch. orzekł 
na podstawie art. 94 § 3 Kodeksu karnego o ponownym umieszczeniu 
Pana Tomasza K w szpitalu psychiatrycznym. Z akt sprawy wynika, 
że nie został on w sposób prawidłowy powiadomiony o terminie po-
siedzenia. Ponadto należy podkreślić, że w trakcie posiedzenia Sąd 
nie wysłuchał biegłych lekarzy psychiatrów i biegłego psychologa, co 
stanowi naruszenie art. 93 Kodeksu karnego. Nie zwrócił się do Komi-
sji Psychiatrycznej do Spraw Środków Zabezpieczających o wydanie 
opinii o miejscu wykonania internacji, co stanowi naruszenie art. 201 
§ 2 Kodeksu karnego wykonawczego oraz nie wydał w tym przedmio-
cie orzeczenia, które na mocy art. 6 Kodeksu karnego wykonawczego 
podlega zaskarżeniu. 

Z analizowanej dokumentacji wynika, że kierownik Szpitala w któ-
rym przebywa Pan Tomasz K. w okresie od sierpnia 2005 r. do marca 
2007 r. z własnej inicjatywy ani razu nie przesłał do sądu opinii o jego 
stanie zdrowia i postępach w leczeniu, co stanowi naruszenie art. 203 
§ 1 Kodeksu karnego wykonawczego. Opinie o stanie zdrowia były 
wydawane po wezwaniu przez Sąd Rejonowy w Ch. Należy podkreślić, 
że wszystkie opinie zostały wydane z naruszeniem art. 202 § 2 i art. 
200 § 2 k.p.k. 
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Na podstawie powyższych opinii, Sąd Rejonowy w Ch. wydawał po-
stanowienia o dalszym stosowaniu środka zabezpieczającego. Z anali-
zy akt wynika, że Pan Tomasz. K. nie był doprowadzony na posiedze-
nie Sądu oraz nie był reprezentowany przez obrońcę z urzędu, którego 
udział zgodnie z art. 8 § 2 pkt 2 Kodeksu karnego wykonawczego 
jest obligatoryjny. Wskazuje to na rażące naruszenie prawa do obrony 
Pana Tomasza K. 

Rzecznik poinformował o stwierdzonych nieprawidłowościach Pre-
zesa Sadu Okręgowego w T. oraz Ministra Sprawiedliwości. 

W odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika, Prezes Sądu Okręgowego 
w T. poinformował Rzecznika, że przeprowadził postępowanie lustra-
cyjne akt sprawy i potwierdził wskazane przez Rzecznika uchybienia 
oraz nakazał Prezesowi Sądu Rejonowego w Ch. doprowadzenie w try-
bie pilnym do sytuacji, w której postanowienia o dalszej internacji nie 
będą budzić żadnych wątpliwości, co do ich prawomocności, respek-
towania 6 miesięcznych terminów określonych w art. 203 § 1 i 204 
k.k.w, zdyscyplinowanie kierownika Szpitala, respektowania przepisu 
201 § 2 k.k.w, protokołowanie posiedzeń oraz  wydawania zarządzeń 
o posiedzeniu. 

Minister Sprawiedliwości poinformował Rzecznika, o podjęciu czyn-
ności dyscyplinarnych w stosunku do sędziego Sądu Rejonowego 
w Ch., Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Ch. oraz Sędziego Wizytatora. 

RPO-554141-X/07
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Jerzy W. prze-

bywający w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psy-
chicznie Chorych w M. wskazując na nieprawidłowe wykonanie orze-
czonego wobec niego środka zabezpieczającego, określonego w art. 94 
Kodeksu karnego. 

Przeprowadzona przez Rzecznika analiza akt postępowania wyko-
nawczego potwierdziła, że postępowanie w sprawie wykonania orze-
czonego wobec Pana Jerzego W. środka zabezpieczającego jest nie-
prawidłowe. 

W trakcie postępowania wyjaśniającego Rzecznik stwierdził, że Sąd 
Rejonowy w M. orzekł o umorzeniu postępowania i zastosowaniu wo-
bec Pana Jerzego W. środka zabezpieczającego. Jako miejsce wykona-
nia tego środka wskazał Samodzielny Publiczny Szpital w Sz., który 
nie był przystosowany do wykonania środków zabezpieczających oraz 
nie został wyznaczony do ich wykonania w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 26 lutego 2001 w sprawie wykazu zakładów psychia-
trycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wyko-
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nywania środków zabezpieczających, ich pojemności, zasad kierowa-
nia do nich oraz postępowania ze sprawcami w nich umieszczonymi, 
a także warunków zabezpieczenia tych zakładów (Dz. U. Nr 26, poz. 
297 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 852). 

Postanowieniem z dnia 5 lutego 2002 r. Sąd Rejonowy w M. zmie-
nił miejsce wykonania środka zabezpieczającego z Samodzielnego Pu-
blicznego Szpitala w Sz. na Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych w M. Jednakże powyższe postanowienie zostało 
wydane bez udziału sprawcy oraz jego obrońcy, którego udział zgodnie 
z art. 8 § 2 pkt 2 Kodeksu karnego wykonawczego był obligatoryjny. 

W dniu 28 marca 2002 r. pan Jerzy W. został przyjęty do Samo-
dzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie chorych 
w M. w celu wykonania orzeczonego środka zabezpieczającego. 

Od dnia 28 marca 2002 r. do dnia 15 maja 2007 r. Sąd wydał dzie-
więć postanowień o dalszym stosowaniu środka zabezpieczającego. Z 
analizy akt postępowania wynika, że wszystkie postanowienia zostały 
wydane na podstawie opinii sporządzonych przez jednego lub dwóch 
lekarzy psychiatrów. Opinie te nie czynią jednakże zadość wymogom 
opinii o stanie zdrowia sprawcy umieszczonego w zamkniętym zakła-
dzie psychiatrycznym w celu wykonania środka zabezpieczającego. 
Należy podkreślić, że zgodnie z art. 203 k.k.w opinie te powinny zo-
stać wydane przez lekarzy psychiatrów przy udziale biegłego psycho-
loga i w szczególności określać: aktualny stan psychiczny sprawcy, 
prognozę, co do zdolności sprawcy do samodzielnych ocen własne-
go zachowania i samodzielnego kierowania własnym postępowaniem 
w ten sposób, aby nie istniało wysokie prawdopodobieństwo ponow-
nego popełnienia czynu (związanego ze stanem zdrowia), który był 
podstawą zastosowania środka zabezpieczającego. 

Z treści powyższych opinii wynika, że lekarze psychiatrzy wielo-
krotnie zwracali się do sądu o zakończenie hospitalizacji i umiesz-
czeniu Pana Jerzego W. w domu pomocy społecznej dla osób chorych 
psychicznie lub zakładzie opiekuńczo leczniczym o profilu psychia-
trycznym. Do powyższych opinii lekarzy psychiatrów Sąd odniósł się 
wyłącznie w jednym postanowieniu wskazując, że pan Jerzy W. nie 
wyraża zgody na leczenie w warunkach domu pomocy społecznej lub 
zakładu opiekuńczo leczniczego. W tym miejscu należy podkreślić, że 
ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 
(Dz. U. Nr 11, poz. 535 ze zm.) przewiduje możliwość przymusowego 
umieszczenia osób zarówno w szpitalu psychiatrycznym jak również 
domu pomocy społecznej. W związku z tym wydaje się, że Sąd roz-
strzygając konieczność dalszego stosowania środka zabezpieczającego 
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winien rozważyć możliwości umieszczenia sprawcy w miejscach wska-
zanych przez lekarzy psychiatrów, czyli odnieść się do stanowiska bie-
głych. Uznając, iż opinia biegłych nie zasługuje na uwzględnienie Sąd 
obowiązany był do szczegółowego uzasadnienia swojego stanowiska. 

Rzecznik poinformował o stwierdzonych nieprawidłowościach Pre-
zesa Sadu Okręgowego w Sz. 

W wyniku interwencji Rzecznika, Prezes Sądu objął nadzorem 
postępowanie w sprawie wykonania środka zabezpieczającego orze-
czonego wobec pana Jerzego W., oraz zwrócił Sędziemu prowadzące-
mu postępowanie uwagę w trybie art. 37 § 4 ustawy z dnia 27 lipca 
2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r., nr 
98, poz 1070 ze zm.). Ponadto polecił sędziemu wizytatorowi do spraw 
karnych zbadanie wszystkich akt spraw prowadzonych przez Sąd Re-
jonowy w M., w których stosowane są nadal środki zabezpieczające. 

RPO – 548776-X/07
Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z urzędu sprawę warunków 

w jakich przyjmowane są osoby niepełnosprawne w Miejskim Ośrod-
ku Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

W trakcie badania na miejscu stwierdzono, że budynek w którym 
znajduje się Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych jest nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Brak jest podjazdów dla wózków inwalidzkich, korytarze są za-
stawione starymi szafami i biurkami a łazienka wyznaczona dla osób 
niepełnosprawnych wymaga natychmiastowego remontu. W dniu wi-
zytacji była ona brudna i panował w niej uciążliwy zapach. Na koryta-
rzu wyczuwalny był zapach tytoniu – na końcu korytarza w otwartym 
pomieszczeniu znajdowało się ksero, dystrybutor z wodą (brak kub-
ków) oraz popielniczka. Pomieszczenie to nie było oznakowane jako 
miejsce wyznaczone do palenia papierosów. 

Stwierdzono ponadto brak odpowiedniej pisemnej informacji o try-
bie składania i rozpatrywania wniosków. Znajdujące się na tablicach 
ogłoszeń informacje były nieczytelne i zamieszczone w sposób cha-
otyczny. Część ogłoszeń została naklejona na drzwiach pokoi oraz 
ścianach korytarzy. Brak było możliwości kontaktu interesantów 
z pracownikami Ośrodka drogą elektroniczną. Ośrodek nie posiada 
dostępu do internetu. 

Organizacja pracy Ośrodka nie gwarantuje rozpatrywania wszyst-
kich wpływających wniosków w terminie. W styczniu 2007 r. złożono 
4282 wnioski o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, z któ-
rych połowa do dnia wizytacji nie została rozpatrzona. 
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W związku z interwencją Rzecznika podjęte zostały przez Prezydenta 
Miasta W. działania zmierzające do dostosowania Miejskiego Ośrodka 
Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych oraz zapewnienia sprawnego i terminowego roz-
patrywania wniosków, m.in. zlikwidowano bariery architektoniczne 
uniemożliwiające wjazd do Ośrodka osób niepełnosprawnych na wóz-
kach inwalidzkich, zakupiono szyny rozkładane, umożliwiające wjazd 
wózkiem do budynku, zainstalowano dzwonek, który pozwala osobie 
niepełnosprawnej wezwać pracownika ochrony do pomocy. Pouczono 
też pracowników Ośrodka o zakazie palenia tytoniu w budynku oraz 
o konieczności uzupełniania kubków w dystrybutorze z wodą, a tak-
że zwrócono im uwagę na konieczność systematycznego uzupełniania 
brakujących informacji. 

RPO-544419-X/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Krzysztof K. 

ze skargą dotyczącą pobrania przez Gminę S-K. opłaty w wysokości 
1 200 zł z tytułu podłączenia należącej do Skarżącego nieruchomości 
do sieci wodociągowej. Jako podstawę nałożenia wspomnianej opła-
ty władze samorządowe gminy wskazały Skarżącemu uchwałę Rady 
Gminy w S-K. z 1996 r. w sprawie określenia kwoty za udział w kosz-
tach budowy sieci wodociągowej na terenie gminy. 

Z nadesłanej przez Pana Krzysztofa K. dokumentacji wynikało, iż 
Rada Gminy – po uiszczeniu przez Skarżącego opłaty – uchyliła wspo-
mnianą wyżej uchwałę. Przewodniczący Rady Gminy poinformował 
jednak Skarżącego, iż pomimo uchylenia przedmiotowego aktu brak 
jest podstawy prawnej do zwrotu pobranej kwoty. 

W trakcie postępowania wyjaśniającego Rzecznik ustalił, iż spor-
na opłata pobrana została z pominięciem przepisów ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, regulujących zasady 
udziału finansowego mieszkańców gminy w kosztach budowy insta-
lacji technicznych, takich, jak sieci wodociągowe czy kanalizacyjne. 
Art. 144 przytoczonej ustawy stanowi bowiem, iż właściciele nierucho-
mości (użytkownicy wieczyści) partycypują w kosztach budowy wspo-
mnianych instalacji przez wnoszenie na rzecz gminy tzw. opłat adia-
cenckich. Opłaty te ustalane mogą być w drodze decyzji administra-
cyjnych, wydawanych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 
każdorazowo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości 
do wybudowanych urządzeń infrastruktury technicznej. Stawkę pro-
centową opłaty konkretyzuje właściwa rada gminy w drodze uchwały. 
W sprawie zasygnalizowanej przez Pana Krzysztofa K. nie została wy-
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dana decyzja administracyjna, która nakładałaby na Skarżącego obo-
wiązek uiszczenia opłaty adiacenckiej. Rada Gminy w S-K. nie podjęła 
również uchwały ustalającej stawki procentowe tej opłaty. 

Mając powyższe na uwadze, w korespondencji kierowanej do Wójta 
Gminy Rzecznik podniósł, iż opłata pobrana została od Skarżącego bez 
podstawy prawnej, a tryb, w jakim Skarżący został zobowiązany do jej 
uiszczenia stanowił obejście przepisów ustawy o gospodarce nierucho-
mościami. Rzecznik zwrócił przy tym uwagę na fakt, iż w świetle obowią-
zującego prawa podstawy do pobrania tego typu daniny nie mogła stano-
wić uchwała Rady Gminy w S-K. z 1996 r. w sprawie określenia kwoty za 
udział w kosztach budowy sieci wodociągowej na terenie gminy.

W odpowiedzi Wójt Gminy przypomniał o uchyleniu uchwały z 1996 
r. i poinformował Rzecznika o podjęciu przez Radę Gminy działań 
zmierzających do ustalenia stawki procentowej opłat adiacenckich 
w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wójt Gmi-
ny nie ustosunkował się natomiast do podnoszonych przez Rzecznika 
wątpliwości dotyczących podstawy prawnej pobrania od Pana Krzysz-
tofa K. spornej opłaty. W związku z powyższym Rzecznik ponownie 
zwrócił się do Wójta o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie, 
a w szczególności o wskazanie, czy władze samorządowe gminy rozwa-
żały możliwość zwrotu pobranej od Skarżącego kwoty.

Odpowiadając Wójt Gminy odniósł się do stanowiska Rzecznika 
Praw Obywatelskich i poinformował o przewidywanym zwrocie opłaty 
uiszczonej przez Pana Krzysztofa K.  

RPO-521685-XI/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się Pani Izabela D. ze 

skargą na czynności i zachowanie pracownika  Komitetu Ochrony Praw 
Dziecka w stosunku do córek, które w siedzibie Komitetu raz w tygo-
dniu, w wyznaczonym czasie – w obecności psychologa – spotykały się 
z ojcem. Matka wnosiła o wyciągnięcie wobec pracownika odpowied-
nich konsekwencji służbowych za stosowanie przemocy wobec dzieci.

W odpowiedzi na kolejne pisma Rzecznika do KOPD o szczegółowe 
wyjaśnienia w sprawie oraz wyciągnięcie odpowiednich konsekwencji 
w stosunku do osoby oskarżonej o niewłaściwe zachowanie w stosun-
ku do dzieci KOPD poinformował o zwolnieniu pracownika z pracy.

W piśmie do Pani Izabeli D. Rzecznik zapewnił o zachowaniu czuj-
ności w sprawach opieki nad dziećmi w różnych placówkach,  w tym 
w szczególności tych – które z urzędu są powołane do sprawowania 
pieczy nad bezpieczeństwem najmłodszych. Sprawa pozostaje nadal 
w polu zainteresowań Rzecznika.



159

RPO-512179-XX/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga Pana Adama  

G. zamieszkałego w Domu Pomocy Społecznej w W. Zainteresowany 
zwrócił się z prośbą o udzielenie pomocy w odzyskaniu domu będące-
go jego własnością, położonego w W. i materiałów budowlanych, znaj-
dujących się na terenie posesji. Zainteresowany został ubezwłasno-
wolniony całkowicie, a Sąd Rejonowy dla W. ustanowił opiekę prawną 
nad Panem G. i powierzył ją Panu Stanisławowi D. Sąd Rejonowy w O., 
z wniosku opiekuna prawnego orzekł o umieszczeniu zainteresowane-
go w domu pomocy społecznej. Rzecznik występował kilkakrotnie do 
Przewodniczącego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowe-
go w O. oraz do Prezydenta Miasta W. W odpowiedzi na wystąpienia 
Rzecznika, uzyskał również informacje na temat zadłużenia ubezwła-
snowolnionego wobec Gminy W., tytułem wywiezienia z posesji Pana 
Adama G. śmieci. W trakcie prowadzenia wskazanej sprawy i na sku-
tek wystąpień Rzecznika, pomiędzy Gminą W. a Panem Stanisławem 
D. (opiekunem prawnym skarżącego) zostało podpisane porozumienie 
w sprawie uregulowania zobowiązania za usunięcie odpadów z terenu 
nieruchomości będącej własnością Pana G. Zgodnie z porozumieniem 
opiekun ubezwłasnowolnionego zainteresowanego zobowiązał się do 
wpłaty na konto Gminy W. kwoty 25 000 zł. Pozostała część należno-
ści została przez organy Gminy umorzona. Wskazana kwota wpłynęła 
na konto wskazanej Gminy. 

RPO-545485-06/XX
Pani Bożena B. skarżyła się na działania Komisariatu Policji 

w B–G, który nie zawiadomił ubezpieczyciela o kradzieży pojazdu, na-
leżącego do syna skarżącej, Pana Pawła B. Syn skarżącej nie mógł 
złożyć zawiadomienia samodzielnie, gdyż był wówczas osadzony w za-
kładzie karnym. W wyniku opieszałości działania Komisariatu Policji 
w B – G. skarżącej odmówiono wypłaty odszkodowania z polisy AC, 
gdyż szkoda została zgłoszona zbyt późno. Ponadto – ponieważ skra-
dziony samochód został zakupiony na kredyt, którego był zabezpie-
czeniem – bank wszczął przeciwko synowi skarżącej egzekucję ko-
morniczą. 

W toku sprawy stwierdzono wprawdzie, że Komisariat Policji w ra-
mach podjętych czynności wykonał je zgodnie z obowiązującą pro-
cedurą i nie miał obowiązku zawiadamiać ubezpieczyciela. Jednak-
że ubezpieczyciel po interwencji Rzecznika zdecydował się ponownie 
zbadać sprawę i dokonać likwidacji szkody z ubezpieczenia AC. 
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