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I. INFORMACJA O WPŁYWIE 
I ZAŁATWIANIU WNIOSKÓW

Dane informacyjno-statystyczne
Wpływ spraw do Rzecznika Praw Obywatelskich

        

II kwartał 
2008

styczeń
-czerwiec 

2008

Cały okres 
funkcjonowania 
instytucji RPO 

(01.01.1988  – 
30.06.2008)

Wpływ ogółem 15 905 32 683 949 654

w tym nowe sprawy 6 999 15 249  595 021

Liczba odpowiedzi na wy-
stąpienia Rzecznika

5 010 10 070 316 585

W II kwartale 2008 r. w Biurze RPO przyjęto 1834 interesantów 
oraz przeprowadzono 6024 rozmowy telefoniczne, udzielając wyja-
śnień i porad. Wysłano 19 744 pisma w 12 122 prowadzonych spra-
wach, ponadto zarejestrowano 51 apeli, listów otwartych, protestów 
bez oznaczenia wnioskodawcy.

1. Rzecznik Praw Obywatelskich 
skierował:

II kwartał 
2008

styczeń- 
czerwiec 2008

– wystąpień o charakterze generalnym 147 336
– wniosków do Trybunału Konstytucyjnego 

o stwierdzenie niezgodności przepisów 
z Konstytucją 4 8

– przystąpił do postępowania przed Trybu-
nałem Konstytucyjnym w sprawach skarg 
konstytucyjnych 4 8

– pytań prawnych do Sądu Najwyższego 2 2
– kasacji 8 15
– skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego 

w sprawach cywilnych
 
– –
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– skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem 
prawomocnego orzeczenia (prawo pracy) – –

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

– skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego – –

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

stracyjnych 1 2
– wniosków o unieważnienie prawomocnego 

orzeczenia Kolegium ds. Wykroczeń – 1
oraz

– przystąpił do postępowania sądowego 4 9
– przystąpił do postępowania administracyj-

nego 2 4

2. Sprawy rozpatrzone w II kwartale 2008 r. – 8 975.
Wśród spraw rozpatrzonych:

– podjęto do prowadzenia * 3333 sprawy

w tym, w ramach wystąpienia o charakterze 
generalnym 555 spraw

– udzielono wyjaśnień, wskazano wnioskodawcy 
przysługujące mu środki działania 4830 spraw

– przekazano wniosek wg. właściwości   140 spraw

– zwrócono się do wnioskodawcy o uzupełnienie 
wniosku

  
513 spraw

– nie podjęto **   159 spraw

___________
* Pojęcie „sprawy podjętej do prowadzenia” dotyczy spraw wskazujących na możliwe istnienie naruszenia praw 

obywatelskich, w sprawach tych Rzecznik prowadzi postępowanie wyjaśniające.
** Przekazane Rzecznikowi do wiadomości wystąpienia kierowane do innych organów i pisma niezrozumiałej treści.
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3. Zakończono postępowanie w 3 272 podjętych sprawach.
Spośród 3272 spraw zakończonych:
1. uzyskano rozwiązanie pozytywne 20,3%

ze względu na: 

– zasadność zarzutów wnioskodawcy 10,9% tj. 357 spraw

– uwzględnienie wystąpienia general-
nego RPO

9,4% tj. 309 spraw

2. odstąpiono od dalszego prowadzenia sprawy  18,9%
ze względu na: 

– toczące się w sprawie postępowanie 
(niewyczerpany tryb)

6,5% tj. 211 spraw

– upływ czasu 0,1% tj. 2 sprawy

– nieodwracalne skutki prawne 0,3% tj. 10 spraw

– inne względy obiektywne – rezygnacja 
RPO z dalszego prowadzenia sprawy 

12,0% tj. 394 sprawy

3. nie uzyskano rozwiązania pozytywnego  60,8%
ze względu na:    

– niepotwierdzenie się zarzutów wnio-
skodawcy

57,3% tj. 1875 spraw

– nieuwzględnienie wystąpienia general-
nego RPO

3,2% tj. 103 sprawy

– z powodu wyczerpania przez RPO 
możliwości działania

0,3% tj. 11 spraw

4. Przedmiot nowych spraw (wniosków) w II kwartale 2008 r. 
(6 999 – 100%) (według właściwości zespołów merytorycznych):

prawo konstytucyjne i międzynarodowe   4,9% 
prawo karne        21,0%
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prawo pracy i zabezpieczenie społeczne   17,6%
prawo cywilne i gospodarka nieruchomościami  16,3%
prawo administracyjne i sprawy mieszkaniowe  11,2%
prawo gospodarcze, daniny publiczne i ochrona     
praw konsumenta      9,4%
prawo karne wykonawcze     9,0%
prawa żołnierzy i funkcjonariuszy służb publicznych  1,9%
administracja publiczna, zdrowie i ochrona praw    
cudzoziemców       7,4%
inne        1,3%

W Biurze działają trzy Zespoły Terenowe: we Wrocławiu (dla wo-
jewództw dolnośląskiego, lubuskiego i opolskiego), w Gdańsku (dla 
województw pomorskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko – ma-
zurskiego) i w Katowicach (dla województw śląskiego, małopolskie-
go i świętokrzyskiego), kierowane przez Pełnomocników terenowych 
Rzecznika Praw Obywatelskich. 

W II kwartale 2008 r. do Zespołów Terenowych wpłynęło 1555 pism, 
z czego 158 pism przekazano do Biura w Warszawie (w tym 24 nowe), 
a 117 pism przyjęto z Biura w Warszawie (w tym 8 nowych). Nowych 
spraw wpłynęło 717. Z ogólnej liczby 1 834 interesantów w Zespołach 
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Terenowych przyjęto 969. Przeprowadzono 1 752 rozmowy telefoniczne 
udzielając wyjaśnień i porad. Rozpatrzono 854 sprawy.
Największy wpływ w Zespołach Terenowych dotyczył spraw z zakresu: 
– prawa pracy i zabezpieczenia społecznego 19,8% tj. 142 sprawy
– prawa administracyjnego i spraw 

mieszkaniowych
19,4% tj. 139 spraw

– prawa cywilnego i gospodarki 
nieruchomościami

19,1% tj. 137 spraw

– prawa karnego 13,9% tj. 100 spraw
– administracji publicznej, zdrowia i ochrony 

praw cudzoziemców
10,2% tj. 73sprawy

– prawa gospodarczego, danin publicznych 
i ochrony praw konsumenta

8,1% tj. 58 spraw

W II kwartale 2008 r. w Zespołach Terenowych  
rozpatrzono 854 sprawy, w tym: 
– podjęto do prowadzenia 242 sprawy tj. 28,3%
– udzielono wyjaśnień, wskazano wnioskodawcy 

przysługujące mu środki działania
538 spraw tj.63,0%

– przekazano wniosek wg. właściwości 20 spraw tj. 2,3%
– zwrócono się do wnioskodawcy 

o uzupełnienie wniosku
50 spraw tj. 5,9%

– nie podjęto 4 sprawy tj. 0,5%

5. W II kwartale 2008 r. Rzecznik Praw Obywatelskich, Zastępca 
Rzecznika Praw Obywatelskich oraz pracownicy Biura RPO od-
byli następujące spotkania i wizytacje:

1. Izba Wytrzeźwień w Warszawie – ocena 
poszanowania praw osób umieszczonych 
w Izbie Wytrzeźwień.

14.04.2008 r.

2. Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej 
dla Nieletnich w Garwolinie – ocena stanu 
przestrzegania praw pacjentów.

16.04.2008 r.

3. Ośrodek dla Cudzoziemców Ubiegających 
się o Nadanie Statusu Uchodźcy lub Azylu 
w Zalesiu – badanie stanu przestrzegania 
praw cudzoziemców.

23–24.04.2008 r.
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4. Schronisko dla Nieletnich w Falenicy – 
ocena poszanowania praw nieletnich.

29–30.04.2008 r.

5. Placówka Straży Granicznej 
w Hrubieszowie – badanie warunków 
w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych.

05.05.2008 r.

6. Przejścia graniczne w Dorohusku-
Jagodzinie, Hrebennem-Rawa Ruska oraz 
w Zosinie Ustiług – badanie warunków  
odprawy granicznej i celnej.

05.05.-07.05.2008 r.

7. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych 
w Brzegu, Komenda Miejska Policji 
w Świdnicy i Komenda Wojewódzka Policji  
we Wrocławiu – badanie przestrzegania 
praw żołnierzy i funkcjonariuszy.

07.05.-09.05.2008 r.

8. Zakład Karny i Komenda Powiatowa Policji 
w Cieszynie – ocena poszanowania praw 
osób pozbawionych wolności.

02–04.06.2008 r.

9. Przyjęcia interesantów na terenie 
województwa podlaskiego.

18–19.06.2008 r.

10. Szkoła Podstawowa w Maszkowicach – 
ocena stanu realizacji prawa do nauki 
dzieci narodowości romskiej.

26–27.06.2008 r.

oraz uczestniczyli w następujących sympozjach, seminariach i kon-
ferencjach:

1. Konferencja naukowa zorganizowana przez 
Wydział Prawa Uniwersytetu Łódzkiego nt. 
„Kontrola pracownika – możliwości techniczne 
i dylematy prawne”. Łódź.

03.04.2008 r.

2. Dyskusja panelowa zorganizowana przez 
Helsińską Fundację Praw Człowieka nt. 
„Prawa rodziców „drugiej” kategorii.” Warszawa.

03.04.2008 r.

3. Międzynarodowa Konferencja zorganizowana
przez Wyższą Szkołę Europejską im. Ks. Józefa
Tischnera, nt. „Polityki Unii Europejskiej 
w procesie tworzenia”. Kraków.

18.04–19.04.2008 r.

4. Międzynarodowa Konferencja Fundraisingu 
zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie 
Fundraisingu. Gdynia.

18.04–19.04.2008 r.
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5. Międzynarodowa Konferencja zorganizowana 
przez Grupę Socjalistyczną w Parlamencie 
Europejskim nt. „50-lecie Parlamentu 
Europejskiego. Wyzwania dla przyszłości 
Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu 
Lizbońskiego”. Kraków.

30.04.2008 r.

6. Rzecznik na zaproszenie Prezesa Trybunału 
Konstytucyjnego uczestniczył w dorocznej 
uroczystości obchodów uchwalenia Konstytucji 
3 maja.

02.05.2008 r.

7. Rzecznik na zaproszenie Prezydenta RP 
uczestniczył w centralnych obchodach 217 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

03.05.2008 r.

8. Rzecznik wziął udział w spotkaniu 
zorganizowanym przez Pana Viktora Asie 
–Ambasadora USA, z okazji 5 rocznicy 
Inicjatywy Krakowskiej przeciwko 
rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia.

09.05.2008 r.

9. Spotkanie dyskusyjne zorganizowane 
przez Fundację Batorego nt. „Co się dzieje 
na granicach Unii”. Warszawa.

09.05.2008 r.

10. Rzecznik wziął udział w spotkaniu z okazji 
Dnia Europy, zorganizowanym przez Panią 
Różę Hun, Dyrektor Przedstawicielstwa 
Komisji Europejskiej w Polsce.

09.05.2008 r.

11. Obchody XX-lecia Rzecznika Praw 
Obywatelskich na Zamku Królewskim 
w Warszawie.

14–15.05.2008 r.

12. Przedstawiciel Rzecznika obserwował 
przebieg Marszu dla Życia i Rodziny. 
Warszawa.

25.05.2008 r.

13. Rzecznik wygłosił wykład na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie, nt. „RPO w Polsce”.

26.05.2008 r.

14. Konferencja naukowa zorganizowana 
przez Urząd do Spraw Cudzoziemców nt. 
„Ochrona uzupełniająca – nowe szanse, nowe 
wyzwania”. Warszawa.

27.05.2008 r.

15. Udział Zastępcy Rzecznika w Ogólnopolskich 
Dniach Prawniczych. Bydgoszcz.

30.05.2008 r.
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16. Seminarium Rady Rzecznika Praw 
Obywatelskich nt. „Kondycja polskiego 
Kościoła i jego rola w życiu publicznym” 
oraz „Antysemityzm w Polsce i dyskusja 
na ten temat”. Nieborów.

31.05.2008 r.

17. Udział Zastępcy RPO w konferencji 
naukowej nt. „Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej z perspektywy dekady”. Baranów 
Sandomierski.

01.06.-02.06.2008 r.

18. Konferencja zorganizowana przez Rzecznika 
nt. „Nasze dzieci w niebezpieczeństwie”. 
Warszawa.

02.06.2008 r.

19. Konferencja naukowa zorganizowana przez 
Rzecznika Ubezpieczonych we współpracy 
z Fundacją Edukacji Ubezpieczeniowej nt. 
”Prawa pacjenta w systemie ubezpieczeń 
zdrowotnych”. Warszawa.

04.06.2008 r.

20. Konferencja nt. „Dobre i Złe Praktyki 
Stosowania Prawa i Procedur Prawnych 
w Systemie Przeciwdziałania Przemocy.” Kraków.

18–19.06.2008 r.

21. Seminarium naukowe zorganizowane przez 
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych nt. „Debata 
nad nowym projektem zmian systemu rent 
z tytułu niezdolności do pracy”. Warszawa.

23.06.2008 r.

22. Konferencja naukowa zorganizowana przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nt. 
„Zatrudnienie w Polsce 2007”. Warszawa.

23. Konferencja zorganizowana przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nt. 
„Przemoc w rodzinie – zareaguj, nie bądź 
obojętny”. Warszawa.

25.06.2008 r.

Współpraca międzynarodowa:

1. Warsztaty nt. „Prawa osób pozbawionych 
wolności: rola krajowych instytucji, które 
są mechanizmami OPCAT i tych, które nimi 
nie są.” Padwa.

09–10.04.2008 r.

2. Wizyta w Biurze RPO przedstawicieli Urzędu 
Ombudsmana Macedonii.

08.04.-11.04.2008 r.
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3. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich 
w międzynarodowej konferencji z okazji 
10-lecia instytucji Ombudsmana Ukrainy 
w ramach obchodów 60-lecia Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka. Kijów.

11–12.04.2008 r.

4. Rzecznik Praw Obywatelskich spotkał 
się z Panią Kesang Yangkyi Taklą, 
przedstawicielką Rządu JŚ Dalajlamy 
do spraw Europy Północnej.

14.05.2008 r.

5. Rzecznik Praw Obywatelskich podpisał 
porozumienie o współpracy z Rzecznikiem 
Praw Człowieka w Sankt Petersburgu.

14.05.2008 r.

6. Rzecznik Praw Obywatelskich spotkał się 
z Panem Hirumistu Morii, Przedstawicielem 
Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców 
w Polsce. Tematem spotkania była akcja 
Policji i Straży Granicznej w ośrodku dla 
uchodźców w Musznej k. Pruszkowa.

21.05.2008 r.

7. Rzecznik Praw Obywatelskich uczestniczył 
w posiedzeniu zespołu Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych ds. Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka z udziałem Pana Thomasa 
Hammarberga, Komisarza Praw Człowieka 
Rady Europy.

29.05.2008 r.

8. Rzecznik Praw Obywatelskich spotkał się 
z Panem Thomasem Hammarbergiem, 
Komisarzem Praw Człowieka Rady 
Europy i Panem Jakubem Wołąsiewiczem, 
Pełnomocnikiem Ministra Spraw 
Zagranicznych do spraw postępowań przed 
Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

30.05.2008 r.

9. Seminarium oficerów łącznikowych biur 
ombudsmanów europejskich. Strasburg.

 31.05.-03.06.2008 r.

10. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich 
w międzynarodowej konferencji nt. „Prawa 
Człowieka w świecie globalizacji.” Baku.

16–20.06.2008 r.

11. Konferencja nt. „Opracowywanie 
komunistycznej przeszłości w krajach 
Europy Środkowej i Wschodniej. 
Regensburg.

23–24.06.2008 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. Prezydenta RP (RPO-585484-X/08) z dnia 1 kwietnia 2008 r. 
– w sprawie sytuacji wspólnoty Serbołużyczan.

Ostatnio w polskich mediach pojawiają się informacje dotyczące 
sytuacji, w jakiej znajduje się wspólnota Serbołużyczan, zamieszkują-
ca wschodnie tereny Niemiec. Doniesieniom medialnym towarzyszą 
apele przedstawicieli wspomnianej wspólnoty, skierowane do pol-
skich organów i instytucji, w sprawie udzielenia społeczności ser-
bołużyckiej wsparcia w działaniach zmierzających do zapewnienia 
należytej ochrony jej kultury. Problemem, na który zwracają uwagę 
przedstawiciele mniejszości serbołużyckiej jest w szczególności dale-
ce niewystarczające ich zdaniem dofinansowanie mniejszości ze stro-
ny państwa niemieckiego, czego skutkiem może być stopniowy zanik 
działalności instytucji oświatowych i kulturalnych, które poprzez pie-
lęgnację kultury, tradycji i języka mniejszości zapewniają zachowanie 
i rozwój jej tożsamości kulturowej.

Mając na uwadze fakt, iż różnorodność kulturowa, przejawiająca 
się między innymi poprzez istnienie mniejszości narodowych i etnicz-
nych, jest powszechnie uznawaną wartością nie tylko w skali kraju, 
na terenie którego dane mniejszości funkcjonują, lecz także w skali 
całej Europy, Rzecznik zwrócił się do Prezydenta RP z apelem o rozwa-
żenie możliwości poruszenia przedstawionego problemu przy okazji 
kontaktów z władzami Niemiec bądź – jeżeli uzna to za zasadne – za-
sygnalizowania niniejszej sprawy na forum europejskim. 

2. Prezesa Rady Ministrów (RPO-578577-II/08) z dnia 1 kwiet-
nia 2008 r. – w sprawie potrzeby uregulowania problematyki prowa-
dzenia działalności operacyjnej uprawnionych służb w jednym akcie 
ustawowym. 

W stałym zainteresowaniu Rzecznika pozostaje problematyka pro-
wadzenia działalności operacyjnej przez uprawnione służby policyjne 
i wojskowe. Kontrola operacyjna, rozumiana jako niejawna działal-
ność polegająca na: kontrolowaniu treści korespondencji i zawarto-
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ści przesyłek, uzyskiwaniu i utrwalaniu treści rozmów telefonicznych 
i innych informacji przekazywanych za pomocą sieci telekomunika-
cyjnych, zawsze związana jest z głęboką ingerencją organów władzy 
publicznej w sferę praw i wolności obywatelskich. 

Podstawę do prowadzenia działań operacyjnych zawierają po-
szczególne ustawy dotyczące uprawnionych służb. W ocenie Rzeczni-
ka uregulowanie uprawnień różnych służb do prowadzenia działalno-
ści operacyjnej w jednym akcie ustawowym zapewniłoby możliwość 
skuteczniejszej kontroli tych służb, mającej na celu przestrzeganie 
praw i wolności obywateli, wobec których podejmowane są działania 
operacyjne. W aktach normatywnych dotyczących działania poszcze-
gólnych służb zostałyby natomiast określone przypadki, w jakich 
funkcjonariusze konkretnej służby byliby uprawnieni do prowadze-
nia działań operacyjnych oraz przepisy kompetencyjne wskazujące 
podmioty, które mogą podjąć decyzję co do stosowania takich działań, 
względnie występować do innych właściwych organów z wnioskami 
o wyrażenie zgody w tym zakresie. Rzecznik zwrócił się o poinformo-
wanie o zajętym stanowisku i ewentualnie podjętych działaniach. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji (15.05.2008 r.) poinformował, że Minister Spraw We-
wnętrznych i Administracji, dostrzegając potrzebę kompleksowego 
ujęcia problematyki wykonywania czynności operacyjno-rozpoznaw-
czych przez uprawnione organy państwowe, powołał Zespół do opra-
cowania projektu ustawy o pracy operacyjnej. Do jego prac włączono 
przedstawicieli wszystkich służb państwowych uprawnionych do wy-
konywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, tj. Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej. W roboczych 
posiedzeniach Zespołu uczestniczą również przedstawiciele Minister-
stwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Finansów, Sądu Najwyższego 
oraz Prokuratury Krajowej. 

W trakcie prac Zespołu wypracowany został roboczy projekt usta-
wy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych. W projekcie opisane 
zostały zasady oraz cele prowadzenia czynności operacyjno rozpo-
znawczych, a także w sposób precyzyjny wskazano zakres uprawnień 
funkcjonariuszy organów i służb państwowych, w trakcie wykonywa-
nia czynności operacyjno-rozpoznawczych.

3. Ministra Infrastruktury (RPO-584635-V/08) z dnia 1 kwiet-
nia 2008 r. – w sprawie projektowanej zmiany zasad obliczania czyn-
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szu najmu lokalu mieszkalnego w zasobach towarzystw budownictwa 
mieszkalnego. 

Do Rzecznika zwracają się najemcy lokali mieszkalnych wynajmo-
wanych od towarzystw budownictwa społecznego, w związku z publika-
cjami prasowymi („Gazeta Prawna” z dnia 14 marca i z dnia 28 marca 
2008 r.), z których wynika, że w Ministerstwie Infrastruktury podjęto 
prace nad nowelizacją ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektó-
rych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, zmierzające 
do wprowadzenia zmiany przewidzianych w tej ustawie zasad oblicza-
nia czynszu najmu lokalu mieszkalnego w zasobach towarzystw bu-
downictwa społecznego. 

Nowelizacja ma polegać na zniesieniu odrębnego sposobu ustala-
nia wysokości tych czynszów uregulowanego we wspomnianej ustawie 
i zastosowaniu zasad ustalania ich wysokości przewidzianych w prze-
pisach ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. 

Skarżący wskazują, że czynsze najmu lokali mieszkalnych wynaj-
mowanych od towarzystw budownictwa społecznego są już obecnie 
wysokie, a mieszkania w budynkach znajdujących się w zasobach to-
warzystw zajmują ludzie niezamożni. Najemcy obawiają się znacznych 
podwyżek stawek tych czynszów po wejściu w życie projektowanej no-
welizacji, które w konsekwencji doprowadzą do tego, że nie będzie ich 
stać na dalsze wynajmowanie lokali.

Rzecznik, podzielając obawy najemców, wyraził wątpliwość, czy 
zapowiadana nowelizacja będzie zgodna z nałożonym na władze pu-
bliczne w art. 75 ust. 1 Konstytucji obowiązkiem prowadzenia poli-
tyki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli. 
W związku z powyższym zwrócił się o poinformowanie, czy resort in-
frastruktury podjął prace nad wspomnianą nowelizacją, a jeśli tak, 
to również o uzasadnienie jej celu.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury (25.04.2008 r.) 
potwierdził, iż Ministerstwo planuje reformę systemu ustalania czyn-
szów w budownictwie społecznym. Jednocześnie zapewnił, że pro-
jektowane regulacje nie naruszą społecznego charakteru tego typu 
budownictwa i uwzględnione zostaną także interesy obecnych i przy-
szłych najemców zasobów TBS-owskich.

W Ministerstwie Infrastruktury przeważa pogląd, że w większości 
istniejącego zasobu stawki czynszu dobrze spełniają swoje zadanie 
i generalnie powinny pozostawać bez zmian. W nowym zasobie, wybu-
dowanym na komercyjnych zasadach bez udziału środków z Krajowe-
go Funduszu Mieszkaniowego, sposób kalkulacji czynszów powinien 
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być jednak odmienny i w większym stopniu uwzględniać realia ryn-
kowe, w tym efektywny popyt na mieszkania i koszty utrzymania nie-
ruchomości. Działania te przyczynią się do zwiększenia możliwości 
inwestycyjnych towarzystw, poprawy ich sytuacji finansowej i zdolno-
ści kredytowych. Uzyskane z nowej działalności środki TBS-y muszą 
przeznaczyć na działalność statutową, czyli przede wszystkim na bu-
dowę mieszkań na wynajem dla osób niezamożnych. 

4. Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (RPO-583160-
III/08) z dnia 1 kwietnia 2008 r. – w sprawie wzywania emerytów 
i rencistów do zapłaty zasądzonych kwot tytułem zwrotu kosztów za-
stępstwa procesowego w sprawach o wyrównanie świadczeń emery-
talno-rentowych z powodu obniżenia kwoty bazowej w 1993 r. 

Sprawa będąca przedmiotem wystąpienia była przedstawiana 
Prezesowi ZUS w wystąpieniu z dnia 29 maja 2007 r. (RPO-558120-
III/07). Z odpowiedzi wynikało, że dyrektorzy oddziałów ZUS otrzymali 
zalecenie, aby na wniosek emeryta zwrot zasądzonych kosztów proce-
sowych był rozkładany na raty. 

Tymczasem, jak to wynika z artykułów prasowych („Gazeta Wybor-
cza” z dnia 27 lutego 2008 r., „ZUS nadal straszy emerytów komorni-
kiem”), zalecenia te nie są realizowane, a kierowane do emerytów pi-
sma nie tylko nie zawierają informacji o takiej możliwości, lecz kończą 
się standardowym ostrzeżeniem, że w przypadku braku dobrowolnej 
wpłaty w terminie 20 dni od otrzymania pisma, ZUS będzie zmuszo-
ny wystąpić na drogę postępowania egzekucyjnego w celu ściągnięcia 
powyższej należności, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami 
komorniczymi. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska 
w powyższej sprawie. 

Prezes ZUS (28.04.2008 r.) poinformował, że oddziały ZUS zosta-
ły zobowiązane do informowania świadczeniobiorców o możliwości 
występowania z wnioskami o rozłożenie zasądzonych kosztów za-
stępstwa procesowego na dogodne dla tych osób raty. Stosowne pi-
smo w tej sprawie zostało skierowane przez Członka Zarządu ZUS 
do dyrektorów oddziałów ZUS w dniu 6 czerwca 2007 r. Kolejne pismo 
w tej sprawie zostało wystosowane do oddziałów ZUS w dniu 27 lute-
go 2008 r., z przypomnieniem o konieczności informowania emery-
tów i rencistów w powyższym zakresie. W przypadku niedotrzymania 
przez świadczeniobiorców ustalonych terminów spłaty – mimo podję-
cia przez oddziały wspomnianych wyżej działań – egzekwowanie na-
leżności zasądzonych wyrokami sądowymi musi następować w trybie 
postępowania egzekucyjnego.
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5. Prezesa Rady Ministrów (RPO-577226-II/07) z dnia 3 kwiet-
nia 2008 r. – w sprawie odmowy udostępnienia Rzecznikowi przez 
Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opracowania 
dotyczącego działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Rzecznik dwukrotnie występował do Sekretarza Stanu w Kancela-
rii Prezesa Rady Ministrów z prośbą o udostępnienie opracowania do-
tyczącego działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jednak 
za każdym razem odmawiano Rzecznikowi udostępnienia raportu, 
podnosząc m.in., iż nie ma waloru dokumentu urzędowego. Zwracając 
się o udostępnienie raportu Rzecznik powołał się na art. 17 ustawy 
z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich stanowiący 
o obowiązku współdziałania z Rzecznikiem, jak również wymienił swo-
je działania zarówno o charakterze generalnym, jak i indywidualnym, 
podejmowane w związku z działalnością Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego. Publiczne wystąpienia Sekretarza Stanu w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów dawały podstawy do przypuszczeń, iż przygo-
towane przez nią opracowanie może mieć znaczenie w sprawach pod-
jętych przez Rzecznika, jak również dawać podstawy do ewentualnego 
podjęcia kolejnych wystąpień w obronie praw i wolności obywatelskich 
w obszarach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 

Postępowanie Sekretarza Stanu w przedmiotowej sprawie podwa-
ża sens funkcjonowania instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich. 
Chodzi tu nie tyle o raport, ile o standardy demokratycznego państwa 
prawnego, w którym Rzecznik pełni rolę konstytucyjnego organu 
ochrony prawa. Odmowa współdziałania z Rzecznikiem i udzielenia 
mu pomocy w sprawach dotyczących praw i wolności obywatelskich 
stanowi niedopuszczalne utrudnienie w wypełnianiu przez Rzecznika 
obowiązków nałożonych przez Konstytucję i uchybia obowiązującym 
w tej mierze uregulowaniom. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie 
stanowiska Premiera w tej sprawie. 

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (18.04.2008 r.) poinfor-
mował, że materiał opracowywany przez Sekretarza Stanu w Kancela-
rii Prezesa Rady Ministrów jest uzupełniany i weryfikowany w związku 
z napływem nowych dokumentów od instytucji zewnętrznych. Część 
z tych dokumentów oznaczona klauzulami tajności została przekaza-
na przez Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz Agencję Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego (do tych ostatnich należy m.in. materiał z kontroli 
przeprowadzonej w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym). W związku 
z tym, iż dokumenty te są sukcesywnie wykorzystywane przy tworze-
niu opracowania, zaistniała konieczność nadania przez Sekretarza 
Stanu temu opracowaniu (w formie roboczej) klauzuli „tajne”.
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6. Ministra Finansów (RPO-585881-V/08) z dnia 4 kwietnia 
2008 r. – w sprawie rozwiązań prawnych dotyczących właściwości or-
ganu podatkowego do rozpatrzenia odwołania. 

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 220 § 2 Ordynacji podatko-
wej właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ podatkowy wyższego 
stopnia. Istotne odstępstwo od tej zasady przewiduje jednak art. 221 Or-
dynacji podatkowej stanowiący, że w przypadku wydania decyzji w pierw-
szej instancji przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, 
dyrektora izby skarbowej, dyrektora izby celnej lub przez samorządowe 
kolegium odwoławcze, odwołanie od decyzji rozpatruje ten sam organ po-
datkowy, stosując odpowiednio przepisy o postępowaniu odwoławczym.

Zdaniem Rzecznika zastosowana w tym zakresie konstrukcja postę-
powania odwoławczego oznacza w istocie odejście od kontroli instancyj-
nej decyzji administracyjnej, a także prowadzi do rzeczywistego ogra-
niczenia gwarancji procesowych strony postępowania podatkowego. 
Bezpośrednim skutkiem takiego rozwiązania jest bowiem to, iż w tak 
ukształtowanym postępowaniu odwoławczym pracownik izby skarbo-
wej i pracownik izby celnej nie podlegają wyłączeniu od udziału w postę-
powaniu w sprawach, w których brali udział w wydaniu zaskarżonej de-
cyzji. W związku z powyższym – w ocenie Rzecznika – pojawia się pyta-
nie, czy tak ukształtowana procedura odwoławcza, skoro nie gwarantuje 
bezstronności orzekania, spełnia konstytucyjne wymogi zaskarżalności 
decyzji wydanych w pierwszej instancji. Dlatego też Rzecznik zwrócił się 
w tej sprawie do Ministra Finansów o zajęcie stanowiska.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (07.05.2008 r.) 
poinformował, że w opinii Ministra Finansów przepisy art. 13 i art. 
221 ustawy – Ordynacja podatkowa gwarantują zachowanie zasady 
dwuinstancyjności postępowania. O skuteczności nadzoru decyduje 
obiektywizm postępowania, nie zaś umiejscowienie organu w struk-
turze aparatu skarbowego. Ponadto prawidłowe funkcjonowanie za-
sady dwuinstancyjności zapewniają przepisy ustawy – Ordynacja po-
datkowa dotyczące wyłączenia pracownika (art. 130 § 1 pkt 6 ustawy 
– Ordynacja podatkowa). Natomiast w przypadku wystąpienia u skar-
żącego wątpliwości co do obiektywizmu dyrektora izby skarbowej lub 
dyrektora izby celnej w postępowaniu podatkowym może on, w try-
bie art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego, złożyć skargę 
na działanie tego organu do Ministra Finansów.

7. Ministra Obrony Narodowej (RPO-580583-IX/08) z dnia 7 
kwietnia 2008 r. – w sprawie raportu dotyczącego wypadku samo-
lotu CASA.
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Rzecznik zwrócił się z prośbą o udostępnienie raportu opraco-
wanego przez specjalną komisję, a dotyczącego wypadku samolotu 
transportowego CASA C 295M w dniu 23 stycznia 2008 r. pod Miro-
sławcem. Z informacji prasowych wynikało, iż raport został przez Mi-
nistra Obrony Narodowej w całości odtajniony.

Minister Obrony Narodowej (10.04.2008 r.) przesłał Rzeczniko-
wi kopię odtajnionego Protokołu badania zdarzenia lotniczego nr 
127/2008/2 – wypadku ciężkiego (katastrofy lotniczej) samolotu CASA 
C-295M numer 019, zaistniałego w 13. eskadrze lotnictwa transpor-
towego z Krakowa, dnia 23 stycznia 2008 r. Wypadek badała Komisja 
Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, powołana de-
cyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 stycznia 2008 r. Komisja 
ustaliła okoliczności faktyczne, przyczyny katastrofy, a także sformuło-
wała wnioski i zalecenia, m.in. dotyczące szkoleń personelu latającego. 

8. Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego (RPO-
578855-VII/08) z dnia 7 kwietnia 2008 r. – w sprawie stosowania 
dozoru kuratora sądowego wobec skazanych, którzy uzyskali warun-
kowe przedterminowe zwolnienie podczas odbywania kary pozbawie-
nia wolności w innej sprawie. 

Do Rzecznika kierowali wnioski skazani, kwestionując wykonywa-
nie wobec nich dozoru kuratora sądowego w związku z uzyskaniem 
warunkowego przedterminowego zwolnienia podczas odbywania 
kary pozbawienia wolności w innej sprawie. W opinii Rzecznika dozór 
kuratora sądowego wobec skazanych na karę pozbawienia wolności 
z warunkowym zawieszeniem jej wykonania oraz warunkowo przed-
terminowo zwolnionych nie powinien być realizowany w warunkach 
izolacji penitencjarnej, to znaczy podczas wykonywania kary pozba-
wienia wolności w innej sprawie lub tymczasowego aresztowania, po-
nieważ stanowi zaprzeczenie istoty środków związanych z poddaniem 
sprawcy próbie. Skazani, wobec których jest wykonywana kara po-
zbawienia wolności lub tymczasowe aresztowanie, podlegają oddzia-
ływaniom penitencjarnym i daleko posuniętej kontroli funkcjonariu-
szy Służby Więziennej. 

Rzecznik zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie odpo-
wiednich działań mających na celu rezygnację z ustalonego w prakty-
ce wykonywania dozoru wobec skazanych na karę pozbawienia wol-
ności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania oraz warunkowo 
przedterminowo zwolnionych, w czasie odbywania przez nich kary 
pozbawienia wolności w innej sprawie lub tymczasowego aresztowa-
nia. W celu jednolitego stosowania w tym przedmiocie art. 15 § 2 Ko-
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deksu karnego wykonawczego, Rzecznik zaproponował rozważenie 
potrzeby nowelizacji tego przepisu.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (17.04.2008 r.) 
poinformował, że praca resocjalizacyjna kuratora sądowego prowa-
dzona wobec osadzonego skazanego musi uwzględniać okoliczność, 
że wobec niego stosowane już są odpowiednie oddziaływania wycho-
wawcze ze strony funkcjonariuszy służby więziennej. Z tego punktu 
widzenia wykonywanie dozoru w zakresie pracy wychowawczej może 
być mniej intensywne, a przede wszystkim skoordynowane z działa-
niami podejmowanymi w tym zakresie przez służbę więzienną. Kura-
tor sądowy może zatem ograniczyć swoje czynności w zakresie dozoru 
do niezbędnego minimum.

Najistotniejsze wydaje się wypracowanie przez prezesów sądów 
takich form współpracy z administracją jednostek penitencjarnych, 
które z jednej strony pozwoliłyby kuratorom na dostęp do niezbęd-
nych informacji, w tym kontakt ze skazanymi oraz wykorzystanie ma-
teriałów z prac podjętych wobec skazanego w placówce, a z drugiej 
nie komplikowałyby nadmiernie bieżącego wykonywania obowiązków 
służbowych przez funkcjonariuszy służby więziennej i samych kura-
torów. Jedynie sąd jest władny podjąć właściwą decyzję w zakresie 
dalszego postępowania z osobą oddaną pod dozór. 

Docelowym rozwiązaniem sposobu wykonywania dozoru nad ska-
zanym osadzonym w jednostce penitencjarnej, byłoby odpowiednie 
uregulowanie tej kwestii w Kodeksie karnym wykonawczym. 

9. Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Między-
narodowego (RPO-585659-I/08) z dnia 7 kwietnia 2008 r. – w spra-
wie stanowiska polskiego rządu odnośnie do utworzenia w Berlinie 
placówki „Widoczny znak”, upamiętniającej przymusowe wysiedlenia 
Niemców po II wojnie światowej.

W związku z artykułem pt. „Widoczny znak. Rząd polski nie zgła-
sza sprzeciwu...”, autorstwa Marka A. Cichockiego, opublikowanym 
w „Rzeczpospolitej” z dnia 19 marca 2008 r., Rzecznik zwrócił się 
o udzielenie informacji na temat porozumienia zawartego pomiędzy 
rządem polskim a rządem niemieckim w sprawie założeń państwowej 
placówki upamiętniającej przymusowe wysiedlenia Niemców po II 
wojnie światowej, która ma powstać w Berlinie. 

Z tekstu niniejszej publikacji wynika, iż dokument dotyczący za-
łożeń wystawy „Widoczny znak” był przedmiotem konsultacji prowa-
dzonych na szczeblu rządowym między Rzeczpospolitą a Republiką 
Federalną Niemiec. Autor artykułu sugeruje jednocześnie, iż efektem 
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tych rozmów było porozumienie, a polska strona – zgodnie z informa-
cją prasową Ministra Stanu RFN ds. Kultury i Mediów – nie zgłasza 
już żadnego sprzeciwu wobec projektu. Sugeruje także, że treść poro-
zumienia celowo nie została udostępniona opinii publicznej. Rzecznik 
zwrócił się o przedstawienie stanowiska polskiego rządu odnośnie 
do utworzenia w Berlinie placówki „Widoczny znak”.

Sekretarz Stanu – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. 
Dialogu Międzynarodowego (05.05.2008 r.) poinformował, iż dnia 5 
lutego 2008 r. odbyły się w Warszawie polsko-niemieckie rozmowy nt. 
problematyki historycznej w stosunkach pomiędzy oboma krajami 
i przekazał notatkę dokumentującą przebieg rozmów oraz komuni-
kat prasowy, udostępniony opinii publicznej w jednobrzmiących wer-
sjach polskiej i niemieckiej natychmiast po zakończeniu konsultacji. 
Z przekazanych materiałów wynika, iż delegacji polskiej przewodni-
czył Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Prof. Wła-
dysław Bartoszewski, zaś delegacji niemieckiej, Federalny Minister 
Kultury, Bernd Neumann.

Strona niemiecka poinformowała, iż przewidziane jest utworzenie 
„Centrum Dokumentacyjnego”, które zajmie się problematyką wysie-
dleń – nie tylko ludności niemieckiej – jako bezpośredniego rezultatu 
dyktatury narodowo-socjalistycznej i II wojny światowej. Intencją stro-
ny niemieckiej jest uwzględnienie także deportacji ludności polskiej. 
Przesłaniem „Widocznego Znaku” będzie ukazanie problematyki wy-
pędzeń jako rezultatu wojny. Szczególny nacisk położony został na od-
różnienie „Widocznego Znaku” od „Centrum Przeciw Wysiedleniom”; 
„Widoczny Znak” jest projektem rządowym. Podmiotem prawnym i pa-
tronem jest Muzeum Historii Niemiec. Strona polska nie przewidu-
je formalnego uczestnictwa w tym przedsięwzięciu, co nie wyklucza 
udziału w nim historyków z Polski. 

10. Prezesa Rady Ministrów (RPO-585877-VI/08) z dnia 7 kwiet-
nia 2008 r. – w sprawie abolicji podatkowej wobec obywateli polskich 
pracujących za granicą.

Rzecznik z zadowoleniem przyjął zapewnienie złożone przez Pre-
miera o przygotowaniu projektu abolicji podatkowej – lub rozwiązań 
o zbliżonym charakterze – wobec obywateli polskich pracujących 
za granicą. W wystąpieniu przedstawił argumenty przemawiające 
za ustawowym uregulowaniem abolicji podatkowej. Zdaniem Rzecz-
nika przyjmowane rozwiązania nie powinny różnicować sytuacji pol-
skich obywateli w zależności od państwa, w którym dochody osiągają. 
Unormowania abolicyjne powinny obejmować zaległości podatkowe 
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oraz bieżące i przyszłe zobowiązania podatkowe, a także zawierać ure-
gulowania uwzględniające fakt zapłacenia przez niektórych emigran-
tów należnego w Polsce podatku. 

Rozważenia wymaga, czy uregulowania abolicyjne nie powinny 
obejmować, oprócz dochodów z pracy najemnej, także dochodów z wy-
konywania wolnych zawodów oraz z działalności gospodarczej, przy-
najmniej w zakresie, w jakim były one osiągane w ramach samoza-
trudnienia. Projektowane unormowania powinny co najmniej umoż-
liwić polskim emigrantom zarobkowym uwzględnienie rzeczywistych 
kosztów, które ponieśli, aby osiągnąć dochód. Wobec zbliżającego się 
terminu złożenia zeznań za 2007 r., Rzecznik postulował rozważenie 
przez Ministra Finansów przedłużenia tego terminu wobec obywateli 
polskich pracujących za granicą. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (13.05.2008 r.) 
poinformowała, że projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla 
podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Pol-
ski adresowany jest do podatników, którzy pracowali za granicą i byli 
zobowiązani do rozliczenia uzyskanych dochodów zgodnie z metodą 
zaliczenia proporcjonalnego. Projekt ustawy przewiduje umorzenie 
zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami – dla podatni-
ków, którzy nie dokonali rozliczenia z tytułu podatku dochodowego, 
pod warunkiem złożenia przez tych podatników zeznania podatko-
wego, oraz zwrot podatku dochodowego – dla podatników, którzy do-
konali takiego rozliczenia i zapłacili podatek. Rozwiązanie to będzie 
obejmowało lata 2002–2007. Umorzenie zaległości lub zwrot zostaną 
przyznane na wniosek podatnika. Kwotę umorzenia lub zwrotu okre-
śli urząd skarbowy w formie decyzji, co odciąży podatnika od koniecz-
ności samodzielnego wyliczenia tych kwot.  

Do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2008 r. będzie mia-
ła zastosowanie ulga w podatku dochodowym. Projektowana ustawa 
zawiera także normy uniemożliwiające pociągnięcie do odpowie-
dzialności karnoskarbowej podatników, będących adresatami usta-
wy, z tytułu nierozliczenia w Polsce dochodów z pracy uzyskanych 
za granicą. Nie ma natomiast podstaw do wydania rozporządzenia 
przez Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złoże-
nia zeznania podatkowego za 2007 r. przez podatników objętych pro-
jektem ustawy. 

11. Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych (RPO-585657-I/08) 
z dnia 7 kwietnia 2008 r. – w sprawie terminu egzaminów na apli-
kacje radcowskie. 
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Obowiązujące zasady naboru na aplikację adwokacką, radcowską 
i notarialną, w szczególności zaś ustalenie terminu organizowania eg-
zaminu na przełomie czerwca i lipca oraz konieczność składania przez 
kandydatów odpowiednich dokumentów na 45 dni przed terminem 
tych egzaminów nie są – zdaniem Rzecznika – w pełni dostosowane 
do organizacji roku akademickiego. W praktyce bowiem, z przyczyn czę-
sto niezależnych od przyszłych absolwentów, obrona pracy magister-
skiej ma miejsce pod koniec maja lub dopiero w czerwcu, a czasami na-
wet we wrześniu, co uniemożliwia automatycznie zdawanie egzaminu 
na aplikację w danym roku. W ocenie Rzecznika dochodzi tym samym 
do niczym nieuzasadnionego różnicowania sytuacji absolwentów wy-
działów prawa, ponieważ niektórzy z nich muszą oczekiwać około roku 
na możliwość zdawania na aplikację. W omawianej sprawie zachodzi 
konieczność podjęcia m.in. przez Krajową Radę Radców Prawnych 
uchwały zmieniającej „Regulamin aplikacji radcowskiej”. Niepodjęcie 
albo nadmierna zwłoka w podjęciu takiej uchwały może w sposób na-
ruszający uzasadnione interesy absolwentów prawa uniemożliwić im 
rozpoczęcie aplikacji radcowskiej. W związku z powyższym Rzecznik 
zwrócił się o przedstawienie stanowiska w niniejszej sprawie oraz poin-
formowanie o planowanym terminie ewentualnego podjęcia uchwały. 

Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych (24.04.2008 r.) 
poinformował, że w dniu 24 kwietnia 2008 r. Krajowa Rada Radców 
Prawnych podjęła uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu aplikacji 
radcowskiej. Podjęta uchwała umożliwia rozpoczęcie najbliższego no-
wego roku szkoleniowego aplikacji radcowskiej – dla osób które uzy-
skają pozytywny wynik w postępowaniu konkursowym we wrześniu 
2008 r. – od dnia 1 stycznia 2009 r.

12. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (RPO-
577339-X/07) z dnia 8 kwietnia 2008 r. – w sprawie obowiązku 
meldunkowego.

W większości skarg, jakie wpływają do Rzecznika w sprawie obo-
wiązku meldunkowego, kwestionowane są rozstrzygnięcia organów 
administracji samorządowej o zameldowaniu i wymeldowaniu kon-
kretnych osób. Odrębną grupę stanowią skargi osób bezdomnych – 
z natury rzeczy nie posiadających stałego zameldowania – na różnego 
rodzaju utrudnienia i bariery, na jakie napotykają w związku z bra-
kiem zameldowania, w różnych sytuacjach życiowych, głównie przy 
poszukiwaniu zatrudnienia, próbach korzystania z usług bankowych, 
a także w dostępie do świadczeń pomocy społecznej oraz ubezpiecze-
nia zdrowotnego. 
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Treść tych skarg potwierdza trafność wyrażonej publicznie oceny 
Prezesa Rady Ministrów, że obowiązek meldunkowy jest przejawem 
zbędnej biurokracji utrudniającej życie obywateli. W związku z wy-
powiedzią Prezesa Rady Ministrów na temat zamiaru zlikwidowania 
obowiązku meldunkowego, Rzecznik zwrócił się o poinformowanie 
o pojętych działaniach oraz zamierzonych kierunkach zmian syste-
mowych w omawianym zakresie.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji (17.04.2008 r.) poinformował, że Minister Spraw We-
wnętrznych i Administracji rozważając zniesienie obowiązku meldun-
kowego, zwrócił się do pozostałych członków Rady Ministrów z prośbą 
o wskazanie ewentualnych konsekwencji prawnych, organizacyjnych 
i finansowych dla każdego z resortów, jakie będą wiązały się ze znie-
sieniem obowiązku meldunkowego. Jednocześnie Minister wystąpił 
do 15 placówek dyplomatycznych innych krajów europejskich oraz 
Stanów Zjednoczonych i Kanady z prośbą o przedstawienie sposo-
bu rejestracji obywateli w tych państwach. Na podstawie zebranych 
materiałów opracowano wstępną koncepcję nowych zasad rejestracji 
osób na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącą dopiero na eta-
pie wypracowywania rozwiązania. Przewiduje się również odstąpienie 
od wymogu zamieszczania w dowodzie osobistym danych adreso-
wych, dlatego też zmiana adresu zamieszkania nie będzie skutkowała 
koniecznością wymiany tego dokumentu.

13. Ministra Infrastruktury (RPO-584202-V/08) z dnia 8 kwiet-
nia 2008 r. – w sprawie wątpliwości związanych z interpretacją art. 
48 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dotyczącego wy-
kupu mieszkań spółdzielczych, które były wcześniej mieszkaniami 
zakładowymi. 

Napływające do Rzecznika liczne skargi wskazują na wątpliwości 
interpretacyjne dotyczące stosowania art. 48 ustawy z dnia 15 grudnia 
2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych stanowiącego, że na pisem-
ne żądanie najemcy spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed 
przejęciem przez spółdzielnię mieszkaniową był mieszkaniem przed-
siębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej 
jednostki organizacyjnej, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z nim 
umowę przeniesienia własności lokalu, po dokonaniu przez niego 
spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu 
lokalu i wpłaty wkładu budowlanego, jeżeli spółdzielnia nabyła bu-
dynek odpłatnie. Jeśli spółdzielnia nabyła mieszkanie zakładowe 
nieodpłatnie, to najemca powinien pokryć koszty dokonanych przez 
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spółdzielnię nakładów koniecznych przeznaczonych na utrzymanie 
budynku, w którym znajduje się ten lokal. 

Wątpliwości dotyczą interpretacji sformułowania „przed przejęciem” 
– czy dotyczy ono lokalu, który bezpośrednio przed przejęciem go przez 
spółdzielnię był mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego, państwo-
wej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, czy lokali, 
które kiedykolwiek w przeszłości były takimi mieszkaniami. 

W ocenie Rzecznika uprawnienie do wystąpienia z żądaniem prze-
niesienia własności zajmowanego lokalu spółdzielczego przysługu-
je wyłącznie najemcy, który był najemcą lokalu zakładowego, a więc 
dysponował tytułem prawnym do tego lokalu w dacie przenoszenia 
jego własności na spółdzielnię mieszkaniową lub jego osobie bliskiej. 
Odmienny pogląd został zaprezentowany na stronie internetowej Mi-
nisterstwa Infrastruktury. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury (28.04.2008 r.) 
potwierdził, że użyty w art. 48 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszka-
niowych zwrot „przed przejęciem” stwarza wątpliwości interpretacyj-
ne. Zasadnym wydaje się zatem postulat podjęcia działań legislacyj-
nych zmierzających do stworzenia jednoznacznego stanu prawnego 
w tym zakresie. Założeniem ustawodawcy było rozwiązanie statusu 
prawnego najemców mieszkań zakładowych w spółdzielni poprzez 
objęcie dyspozycją przepisu wszystkich przypadków przejścia prawa 
do nieruchomości, w której kiedykolwiek znajdowały się mieszkania 
zakładowe. 

Minister Infrastruktury podtrzymał stanowisko prezentowane 
na stronie internetowej w kwestii, czy najemcą uprawnionym w myśl 
art. 48 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jest każdy nomi-
nalny najemca danego lokalu, który kiedyś był lokalem zakładowym. 
Z literalnej wykładni przepisu nie wynika, aby fakt zawarcia umowy 
z poprzednikiem prawnym spółdzielni był warunkiem koniecznym 
przekształcenia prawa najmu spółdzielczego lokalu mieszkalnego 
w prawo własności. Tym samym najemca dla realizacji roszczenia nie 
musi wykazać się istnieniem takiej umowy najmu. Za rozszerzającą 
interpretacją przemawia także dodanie w ust. 2 art. 48 ustawy upraw-
nienia do żądania przeniesienia własności lokalu na warunkach pre-
ferencyjnych również osobie bliskiej w stosunku do najemcy.

14. Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej (RPO-585333-I/08) 
z dnia 10 kwietnia 2008 r. – w sprawie licznych incydentów o pod-
łożu rasistowskim i antysemickim na stadionach podczas meczów 
piłkarskich. 
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W ostatnich miesiącach miały miejsce kolejne niepokojące incy-
denty świadczące o tym, iż propagowanie treści o podłożu rasistow-
skim lub antysemickim na polskich stadionach nadal nie należy 
do rzadkości. Poza wznoszeniem okrzyków i gestów, wysoce niepoko-
jące są coraz częstsze przypadki wywieszania flag i transparentów od-
wołujących się do treści faszystowskich, rasistowskich czy antysemic-
kich. Mogą one nawet rodzić podejrzenie, iż nieraz osoby wywieszają-
ce takie hasła czynią to przy cichym przyzwoleniu władz klubu lub 
pracowników agencji ochrony, do których należy obowiązek utrzyma-
nia porządku na stadionie. Problem antysemickich zachowań na pol-
skich stadionach jest komentowany również za granicą. 

Rzecznik z uznaniem przyjmuje wszelkie działania mające 
na celu ograniczenie przejawów dyskryminacji na stadionach piłkar-
skich, m.in. zmiany Statutu PZPN, stanowiące o neutralności PZPN 
oraz zabraniające jakiejkolwiek dyskryminacji pod groźbą zastosowa-
nia sankcji dyscyplinarnych, czy zmiany w Regulaminie Dyscyplinar-
nym PZPN określające zakres i wysokość kar dyscyplinarnych wobec 
osób fizycznych i klubów piłkarskich, dopuszczających się aktów dys-
kryminujących. Jednakże, jak pokazują wydarzenia z ostatnich mie-
sięcy, stosowanie surowych sankcji dyscyplinarnych nie przynosi wy-
starczających efektów. Celowe byłoby podjęcie działań edukacyjnych 
i wychowawczych mających na celu pogłębienie wrażliwości kibiców 
na odmienności kulturowe czy rasowe. Rzecznik zwrócił się o infor-
mację, jakie działania na rzecz rozwiązania problemu incydentów 
o podłożu antysemickim lub rasistowskim na stadionach piłkarskich 
podejmuje PZPN obecnie oraz jakie podejmie dalsze działania mające 
na celu wyeliminowanie tego zjawiska.  Rzecznik zaoferował swoją po-
moc w rozwiązaniu tego niepokojącego problemu.

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej (16.05.2008 r.) poinfor-
mował o działaniach planowanych we współpracy z Antyrasistow-
skim Stowarzyszeniem „NIGDY WIĘCEJ”. Przy pomocy tej organi-
zacji PZPN zamierza przygotować i wdrożyć program walki z wszel-
kimi przejawami rasizmu i innych form dyskryminacji na polskich 
stadionach. Działania mają obejmować m.in. produkcję i dystrybucję 
plakatu reprezentacji Polski w piłce nożnej, materiałów informacyj-
nych, broszur i ulotek zawierających hasła antyrasistowskie; organi-
zowanie turniejów piłkarskich promujących tolerancję wśród dzieci 
i młodzieży, prowadzenie zajęć edukacyjnych dla sędziów, działaczy 
piłkarskich i piłkarzy. 

Ponadto w odpowiedzi poinformowano, że uchwała PZPN z dnia 
11 maja 2008 r. dotycząca zwalczania korupcji przewiduje powołanie 
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Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN działającego w sprawach korupcji, 
dopingu, rażących przypadków rasizmu i chuligaństwa. Utworzona 
zostanie również Komisja Fair Play upoważniona do opracowania 
programów zwalczających rasizm i inne formy dyskryminacji. Nato-
miast w ramach Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkar-
skich PZPN planowane jest utworzenie Zespołu ds. weryfikacji haseł 
eksponowanych na stadionach. 

15. Ministra Zdrowia (RPO-570368-X/07) z dnia 10 kwietnia 2008 r. 
– w sprawie standardów opieki paliatywno-hospicyjnej dla dzieci.

W kolejnym wystąpieniu poświęconym problematyce opieki pa-
liatywno-hospicyjnej dla dzieci, Rzecznik zwrócił się o udzielenie in-
formacji na temat przewidywanego terminu zakończenia prac nad 
projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów 
postępowania i procedur medycznych z zakresu opieki paliatywno-
hospicyjnej w zakładach opieki zdrowotnej, o którym mowa w piśmie 
Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 21 grudnia 2007 r. 
Rzecznik podkreślił, że, mimo zapowiedzi, nadal nie zrezygnowano 
ze stosowania limitów dyskryminujących część śmiertelnie chorych 
dzieci w dostępie do opieki paliatywno-hospicyjnej. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (05.05.2008 r.) po-
informował, że Minister Zdrowia decyzją z dnia 21 marca 2008 r. stwier-
dził nieważność zarządzenia Nr 61/2007/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 19 
września 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realiza-
cji umów w rodzaju: opieka długoterminowa, w części § 17 ust. 1 pkt 
2, § 18 ust. 1 pkt 5 i 6, § 18 ust. 2 pkt 6 załącznika do zarządzenia. 
Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym w decyzji, pacjent nieuleczalnie 
chory, bez względu na rozpoznaną jednostkę chorobową, ma prawo 
oczekiwać, że jego uprawnienie do otrzymania określonych świadczeń 
opieki zdrowotnej będzie mogło być zrealizowane u świadczeniodaw-
cy związanego umową z Narodowym Funduszem Zdrowia, niezależnie 
od liczby i proporcji pacjentów nienowotworowych w stosunku do ogól-
nej liczby pacjentów objętych terapią u tego świadczeniodawcy.

W odpowiedzi poinformowano również, że projekt rozporządzenia 
Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania i procedur me-
dycznych z zakresu opieki paliatywno-hospicyjnej w zakładach opieki 
zdrowotnej jest już po konsultacjach międzyresortowych i społecznych. 

16. Prezesa Rady Ministrów (RPO-585658-I/08) z dnia 11 kwiet-
nia 2008 r. – w sprawie równoczesnego sprawowania wysokich sta-
nowisk w administracji publicznej. 
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Akcesja Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej stworzyła 
możliwość korzystania przez administrację publiczną z zasobów ka-
drowych osób zatrudnionych w organach Unii Europejskiej. Ocenia-
jąc pozytywnie wysokie kwalifikacje oraz duże doświadczenie w za-
kresie spraw europejskich tychże osób, należy jednak zwrócić uwa-
gę na istotną kwestię niepołączalności pewnych stanowisk, która 
nie zawsze wynika wprost z obowiązujących przepisów. Wątpliwości 
Rzecznika, jako organu stojącego na straży praw i wolności człowieka 
i obywatela, budzi ewentualność zaistnienia konfliktu interesów, jako 
sytuacji naruszającej prawo do dobrej administracji. Zgodnie z donie-
sieniami prasowymi, dwie osoby zajmujące stanowisko odpowiednio: 
sekretarza i podsekretarza stanu w Komitecie Integracji Europejskiej, 
są jednocześnie zatrudnione w administracji unijnej – będąc w okresie 
sprawowania swojej funkcji w Polsce na bezpłatnych urlopach w Ko-
misji Europejskiej oraz Parlamencie Europejskim. Sytuacja ta stawia 
pod znakiem zapytania bezstronność tych osób w kontaktach z po-
wyższymi organami Unii Europejskiej. Możliwość prezentowania i do-
chodzenia polskich interesów musi być efektywna – także wtedy, gdy 
dotyczy zamierzeń sprzecznych z bieżącą oceną sytuacji przez dany 
organ wspólnotowy, zwłaszcza przez Komisję Europejską.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (29.04.2008 r.) zdemento-
wał informacje  pojawiające się w środkach masowego przekazu, że oso-
by wymienione w wystąpieniu Rzecznika są związane stosunkiem pra-
cy z Komisją Europejską bądź Parlamentem Europejskim. W wyniku 
trzystopniowego konkursu otrzymali oni status urzędnika mianowa-
nego, co oznacza, że w przyszłości mogą starać się o etat w instytucjach 
UE bez konkursu. Zatrudnianie urzędników z instytucji UE w admini-
stracji państw członkowskich, w tym na stanowiskach kierowniczych, 
jest normalną i powszechną praktyką w Unii Europejskiej. Przykłady 
z ostatnich lat to obecni ministrowie w rządzie Belgii, Czech, Holan-
dii i Francji, Szef Kancelarii Prezydenta Portugalii, doradca Kanclerza 
Niemiec, doradca premiera Hiszpanii. W najbliższych latach, w związ-
ku ze zbliżającą się prezydencją Polski w UE, konieczne będzie podję-
cie starań przez rząd o oddelegowanie na szeroką skalę (i na różnych 
szczeblach) polskich urzędników z instytucji UE do pracy dla rządu, 
aby prawo jednostki do dobrej administracji było realizowane.

17. Ministra Zdrowia (RPO-581157-X/08) z dnia 11 kwiet-
nia 2008 r. – w sprawie braku prawnych możliwości odwołania się 
do sądu powszechnego od orzeczenia sądu lekarskiego wymierzające-
go lekarzowi karę upomnienia bądź nagany. 
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Do Rzecznika wpłynęła skarga kwestionująca obowiązujące roz-
wiązanie, które powoduje, iż od orzeczenia sądu lekarskiego wymie-
rzającego lekarzowi karę upomnienia bądź nagany nie przysługuje 
odwołanie do sądu powszechnego. Z art. 42 ust. 2 ustawy o izbach 
lekarskich wynika, że lekarzowi ukaranemu przez Naczelny Sąd Le-
karski w drugiej instancji karą zawieszenia prawa wykonywania za-
wodu bądź karą pozbawienia prawa wykonywania zawodu przysługu-
je prawo wniesienia odwołania do właściwego ze względu na miejsce 
zamieszkania obwinionego sądu apelacyjnego-sądu pracy i ubezpie-
czeń społecznych w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia 
wraz z uzasadnieniem. Oznacza to w rezultacie, iż odwołanie takie nie 
przysługuje w razie ukarania obwinionego lekarza karą upomnienia 
bądź nagany. Na tle tak ukształtowanego stanu prawnego powstała 
wątpliwość, czy realizuje on w sposób dostateczny konstytucyjne gwa-
rancje prawa do sądu objęte treścią art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Kon-
stytucji. Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w sprawie. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (29.04.2008 r.) 
poinformował, że obecnie prowadzone są prace nad projektem nowej 
ustawy o izbach lekarskich. Przewiduje się zmianę zasad prowadzenia 
postępowań z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy, zmie-
rzającą do poprawy efektywności działania sądownictwa lekarskie-
go oraz wzmocnienie roli osób pokrzywdzonych. Proponuje się rów-
nież rozszerzenie katalogu kar, co pozwoli sądom lekarskim uzyskać 
znacznie lepszą możliwość dostosowania kary do stopnia przewinie-
nia zawodowego. W projekcie znajdują się też przepisy umożliwiające 
wprowadzenie kontroli sądów powszechnych nad orzeczeniami wyda-
wanymi przez sądy lekarskie.

18. Komendanta Głównego Policji (RPO-586252-X/08) z dnia 
11 kwietnia 2008 r. – w sprawie aktów wandalizmu na cmentarzach 
i innych miejscach pamięci. 

Do Rzecznika docierają sygnały dotyczące aktów wandalizmu po-
legających na dewastacji cmentarzy różnych wyznań oraz innych 
miejsc pamięci, w tym na przykład na umieszczaniu antysemickiej 
symboliki lub napisów na obiektach cmentarzy żydowskich. Posiada-
ne przez Biuro Rzecznika informacje wskazywać mogą, iż liczba tego 
typu czynów w ostatnich latach niepokojąco wzrasta. Działania po-
dejmowane przez właściwe organy ścigania zdają się być nieskutecz-
ne wobec braku możliwości wykrycia sprawców wspomnianych czy-
nów. Wobec powyższego Rzecznik zwrócił się z prośbą o udzielenie in-
formacji na temat skali zasygnalizowanego problemu. Jednocześnie, 
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ze względu na potrzebę zapewnienia cmentarzom i miejscom pamięci 
należytej ochrony oraz konieczność zwalczania wskazanych patologii, 
zwrócił się o rozważenie zasadności zintensyfikowania działań o cha-
rakterze prewencyjnym, prowadzonych przez służby podległe Komen-
dantowi Głównemu Policji.

Komendant Główny Policji (09.05.2008 r.) poinformował, że za-
chowania przestępcze, polegające na dewastacji cmentarzy różnych 
wyznań oraz innych miejsc pamięci podlegają prawno-karnej ochro-
nie wynikającej z treści art. 261 i art. 262 kodeksu karnego. W od-
niesieniu do przestępstwa polegającego na znieważeniu lub grabieży 
grobu/zwłok, dane z Policyjnego Systemu Statystyki Przestępczości 
TEMIDA wykazują, że rośnie liczba stwierdzanych przestępstw tej 
kwalifikacji prawnej oraz w ciągu ostatnich dwóch lat policyjna wy-
krywalność w tej kategorii przestępstw. Postępowania przygotowaw-
cze w 2007 r. kończyły się następującym wynikiem: skierowano 862 
wnioski o akt oskarżenia, 975 spraw umorzono wobec niewykrycia 
sprawców, 75 spraw przekazano sądom rodzinnym, 6 razy nastąpiło 
umorzenie z innych przyczyn.

Do przestępstw znieważania pomników lub miejsc pamięci docho-
dzi znacznie rzadziej. Postępowania przygotowawcze w 2007 r. kończy-
ły się następującym wynikiem: skierowano 5 wniosków o akt oskar-
żenia, 22 sprawy umorzono wobec niewykrycia sprawców, 2 sprawy 
przekazano sądom rodzinnym.

Akty wandalizmu, przejawiające się w formie dewastacji cmenta-
rzy różnych wyznań oraz innych miejsc pamięci, umieszczaniu anty-
semickich napisów i symboliki na obiektach cmentarzy żydowskich, 
są na bieżąco analizowane przez Policję, zgodnie z zarządzeniem nr 
768 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie 
form i metod wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę 
patrolową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym.

19. Ministra Gospodarki, Ministra Infrastruktury, Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RPO-585661-IV/08) z dnia 11 kwietnia 
2008 r. – w sprawie rażąco przewlekłego rozpatrywania roszczeń re-
prywatyzacyjnych przez organy administracji publicznej.

W związku z otrzymaniem „Informacji o wynikach kontroli wyko-
nywania zadań przez Ministra Skarbu Państwa i inne organy admi-
nistracji rządowej w zakresie reprywatyzacji”, ogłoszonej w dniu 27 
grudnia 2007 r. przez Najwyższą Izbę Kontroli, Rzecznik zwrócił się 
o wskazanie, ile z wszczętych spraw w przedmiocie złożonych wnio-
sków o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych, na mocy 
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których pozbawiono własności mienia obywateli polskich w latach 
1944–1962, nie zostało do chwili obecnej zakończonych decyzją osta-
teczną, a także podanie przewidywanego terminu zakończenia takiej 
liczby postępowań, z uwzględnieniem możliwości kadrowo-organiza-
cyjnych urzędu.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki (28.04.2008 r.) 
poinformował, że spośród 3221 wniosków nieważnościowych skiero-
wanych do Ministerstwa Gospodarki i jego poprzedników prawnych, 
w ostatnich 19 latach do dnia dzisiejszego ostatecznie załatwiono 
2038 spraw. Do rozpatrzenia pozostają 1183 sprawy. Sprawami nie-
ważnościowymi w Ministerstwie Gospodarki zajmuje się Biuro Oceny 
Legalności Decyzji Nacjonalizacyjnych zatrudniające 11 pracowni-
ków merytorycznych. Liczba 1183 spraw pozostających do rozpatrze-
nia jest przede wszystkim wynikiem zaległości w rozpatrywaniu tych 
spraw, powstałych w latach 1989–2000, a spowodowanych masowym 
wpływem wniosków w tamtym czasie. Przewiduje się, iż załatwienie 
wskazanych powyżej wniosków nieważnościowych zajmie około 5 lat.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury (16.05. 
2008 r.) poinformował, że w trakcie rozpoznawania w Ministerstwie 
Infrastruktury są 804 wnioski o stwierdzenie nieważności decyzji 
orzekających o wywłaszczeniu lub przejęciu na rzecz Państwa nieru-
chomości, w tym 257 dotyczy gruntów warszawskich. 

Ponadto przed sądami powszechnymi toczy się ok. 150 postępo-
wań cywilnych o odszkodowanie od Skarbu Państwa – Ministra In-
frastruktury z tytułu wydania uprzednio wadliwych decyzji admini-
stracyjnych i kwota dochodzonych roszczeń (bez odsetek i utraconych 
korzyści) wynosi ok. 600 mln zł.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (13.05. 
2008 r.) poinformował, że w okresie od 1 stycznia 1990 r. do 30 kwietnia 
2008 r. do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpłynęło 18.448 wnio-
sków rewindykacyjnych, z czego 13.507 podlegało kompetencji Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rozpoznano 11.387 wniosków. Do rozpatrzenia 
pozostało 2.120 spraw. We wskazanym powyżej okresie do Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpłynęło 3.263 odwołań, z czego załatwiono 
2.746. Pozostało do załatwienia 517 spraw odwoławczych.

Przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w sprawach nacjona-
lizacyjnych należy do właściwości Wydziału Rewindykacji w Depar-
tamencie Gospodarki Ziemią. W Wydziale tym jest zatrudnionych 9 
pracowników merytorycznych oraz naczelnik. Na jednego pracowni-
ka przypada zatem ok. 235 tego rodzaju spraw. Sprawy są załatwiane 
według kolejności wpływu (najstarsze zaległe sprawy pochodzą z lat 
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1992 – 1993). Z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter spraw 
reprywatyzacyjnych, a także niewielką obsadę kadrową Wydziału Re-
windykacji, możliwe jest podanie przybliżonego terminu zakończenia 
rozpatrywania jedynie w odniesieniu do konkretnej sprawy.

20. Ministra Edukacji Narodowej (RPO-585283-III/08) z dnia 
11 kwietnia 2008 r. – w sprawie braku przepisów wykonawczych do-
tyczących zapewnienia szkole przez organ prowadzący podstawowych 
warunków do realizacji przez nauczyciela zadań dydaktycznych, wy-
chowawczych i opiekuńczych.

Przepis art. 29 ust. l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Na-
uczyciela nakłada na organ prowadzący szkołę obowiązek zapewnie-
nia szkole podstawowych warunków do realizacji przez nauczyciela 
zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. W świetle art. 
29 ust. 2 nauczycielowi przysługuje wyposażenie jego stanowiska pra-
cy, umożliwiające realizację dydaktyczno-wychowawczego programu 
nauczania. Jednocześnie przepis art. 29 ust. 3 zobowiązuje ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania do określenia, w drodze 
rozporządzenia, podstawowych warunków niezbędnych do realizacji 
przez szkoły zadań statutowych i zadań dydaktycznych, wychowaw-
czych i opiekuńczych przez nauczycieli. Do tej pory Minister Edukacji 
Narodowej nie wykonał wspomnianej delegacji ustawowej. 

Brak jednoznacznych i powszechnie obowiązujących uregulowań 
np. wyposażenia szkół w środki dydaktyczne umożliwiające realizację 
zadań statutowych szkoły, czy też podstawowego pakietu przysługują-
cych nauczycielom przyborów, materiałów, odzieży ochronnej itp. po-
woduje, że w niektórych placówkach szkolnych istnieją zaniedbania 
w tym zakresie. Świadczy o tym korespondencja nauczycieli kierowa-
na do Rzecznika. Obowiązek zapewnienia szkole warunków do reali-
zacji przez nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opie-
kuńczych spoczywa na wójcie, burmistrzu, prezydencie miasta, za-
rządzie powiatu i województwa. Brak rozporządzenia, przy istniejącej 
wielości organów prowadzących szkoły, może doprowadzić do braku 
niezbędnej spójności w podejmowanych w tym zakresie działaniach. 
Rzecznik zwrócił się o wydanie stosownego rozporządzenia.

21. Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, do wiadomości 
Ministra Sprawiedliwości (RPO-572925-VII/07) z dnia 11 kwietnia 
2008 r. – w sprawie nieprawdziwych informacji o stanowisku Rzecz-
nika Praw Obywatelskich dotyczącym monitorowania cel dla więź-
niów niebezpiecznych. 
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Rzecznik wydał oświadczenie, w którym stwierdził, iż podawane 
w mediach w kontekście informacji o samobójstwach popełnionych 
w celi przez dwóch oskarżonych o uprowadzenie i zabójstwo Krzyszto-
fa Olewnika, stwierdzenia dotyczące stanowiska Rzecznika o stosowa-
niu monitoringu w celach dla więźniów niebezpiecznych, są niepraw-
dziwe. Rzecznik nigdy nie kwestionował potrzeby pełnego monitoro-
wania cel dla więźniów niebezpiecznych i nie kwestionował przepisów 
w tym zakresie. 

Z wizytacji prowadzonych przez pracowników Biura Rzecznika 
wynika, że typowa cela jednoosobowa dla więźnia niebezpiecznego 
posiada najczęściej odkrytą toaletę, widoczną dla strażnika z wizje-
ra umieszczonego w drzwiach celi i objętą monitoringiem kamery. 
Sytuacja w tym zakresie nie jest jednak jednolita w poszczególnych 
jednostkach na terenie kraju. Tak więc to w gestii Ministra Sprawie-
dliwości jest precyzyjne określenie, w odpowiednich przepisach, jakie 
ma być urządzenie takiej celi.

W wystąpieniu z dnia 29 stycznia 2008 r. do Dyrektora General-
nego Służby Więziennej zwrócił się natomiast z wnioskiem o zaprze-
stanie stosowania kamer w celach ogólnych, nie przeznaczonych 
dla więźniów niebezpiecznych, gdyż w tym zakresie jest to niezgodne 
z obowiązującymi przepisami. Dyrektor w odpowiedzi z dnia 13 lutego 
2008 r. przyznał rację Rzecznikowi w tej sprawie. W związku z powyż-
szym Rzecznik zwrócił się o spowodowanie szybkiego, publicznego 
sprostowania nieprawdziwych informacji. 

22. Ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPO-585355-III/08) 
z dnia 11 kwietnia 2008 r. – w sprawie uprawnień do wykonywania 
zawodu pracownika socjalnego.

Do Rzecznika wpłynęła skarga osoby, która w maju 2006 r. uzyska-
ła dyplom licencjata na kierunku pedagogika w zakresie praca socjal-
na i resocjalizacja na Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie. 
Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy 
o pomocy społecznej, ukończenie tego kierunku studiów nie daje skar-
żącej uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. 

Na podstawie art. 49 ust. 1 poprzednio obowiązującej ustawy 
z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej, pracownikiem socjal-
nym mogła być osoba, która posiadała dyplom pracownika socjalne-
go, dyplom ukończenia studiów wyższych w wyższej szkole zawodowej 
o specjalności praca socjalna lub ukończyła studia wyższe na kierun-
kach: pedagogika, politologia i nauki społeczne, psychologia, socjolo-
gia. Przepis ten obowiązywał do dnia 1 maja 2004 r. 
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Uczelnie zainteresowane kształceniem pracowników socjalnych 
zobligowane zostały od roku akademickiego 2004/2005 do wprowa-
dzenia samodzielnej specjalności praca socjalna na studiach licen-
cjackich i magisterskich. Poszerzenie wykazu kierunków studiów 
wyższych o nowy kierunek praca socjalna w rozporządzeniu Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie 
nazw kierunków studiów pozwoliło dopiero od roku akademickiego 
2006/2007 na uruchomienie kształcenia pracowników socjalnych 
na kierunku praca socjalna, prowadzonego w ramach studiów wyż-
szych I stopnia. 

W ocenie Rzecznika konieczna jest interwencja ustawowa, która 
zapewni uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjal-
nego osobom, które przed 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe 
I stopnia (licencjackie) na kierunkach: pedagogika, psychologia, poli-
tologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia i uzyskały dyplom 
ukończenia tych studiów do 31 grudnia 2006 r. Rzecznik zwrócił się 
o przedstawienie stanowiska w sprawie. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 
(08.05.2008 r.) poinformował, że przewidywana jest zmiana przepi-
sów zgodna ze stanowiskiem przedstawionym w wystąpieniu Rzecz-
nika. Przy najbliższej nowelizacji ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej, do art. 156 tej ustawy zostanie włączony ust. 
3a w następującym brzmieniu: „3a. Osoby, które przed dniem 1 maja 
2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie na kierunkach: pedago-
gika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjo-
logia i uzyskały dyplom ukończenia tych studiów do dnia 31 grudnia 
2006 r., mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.” 

23. Ministra Infrastruktury (RPO-569428-X/07) z dnia 14 
kwietnia 2008 r. – w sprawie braku prawnej możliwości rozsypywa-
nia prochów zmarłych.

W korespondencji kierowanej do Rzecznika pojawił się problem 
dotyczący braku prawnej możliwości rozsypywania szczątków pocho-
dzących ze spopielania zwłok w ogrodach pamięci, urządzanych na te-
renach cmentarzy. Sytuacji takiej bowiem nie przewiduje wielokrotnie 
nowelizowana ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i cho-
waniu zmarłych. Tymczasem, jak wynika z kierowanych do Rzecznika 
wniosków, możliwość takiego postępowania ze zwłokami budzi zainte-
resowanie społeczne. Taki sposób dokonania pochówku stanowi czę-
sto ostatnią wolę zmarłego, która z oczywistych względów, nie może 
być przez jego bliskich zrealizowana w sposób zgodny z prawem. 
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Z informacji posiadanych przez Rzecznika wynika, iż w poprzed-
niej kadencji Sejmu do laski marszałkowskiej wpłynął projekt rządo-
wy, który przewidywał wprowadzenie takiej instytucji do obowiązu-
jącego porządku prawnego (druk sejmowy nr 299). Jednakże w toku 
prac parlamentarnych projektowany zapis został wykreślony. Jako 
uzasadnienie wskazywano m.in. okoliczność, iż praktyka rozsypywa-
nia popiołów po kremacji zwłok nie mieści się w tradycji polskiej, nie 
mieści się też w tradycji żadnej z trzech wielkich religii monoteistycz-
nych (chrześcijaństwa, islamu i judaizmu).

Osoby kierujące listy do Rzecznika wskazują, iż brak legalnej moż-
liwości rozsypania prochów w ogrodach pamięci na cmentarzach na-
rusza prawo do prywatności, stanowi w swej istocie dyskryminację 
oraz niezgodną z konstytucyjnymi regułami, dysproporcjonalną i nie-
współmierną ingerencję w sferę wolności człowieka. W świetle art. 
31 ust. 3 Konstytucji, jedynymi ewentualnymi ograniczeniami, które 
należy w niniejszej sprawie wziąć pod uwagę są ochrona środowiska, 
zdrowia i porządku publicznego. Trudno jednakże dostrzec tutaj koli-
zję z tymi wartościami konstytucyjnymi. Rzecznik zwrócił się o przed-
stawienie stanowiska w sprawie. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury (14.05.2008 r.) 
podzielił pogląd Rzecznika w kwestii konieczności prawnego uregulo-
wania możliwości pochówku w postaci rozsypywania szczątków pocho-
dzących ze spopielania zwłok w ogrodach pamięci. Jednakże w ocenie 
Podsekretarza Stanu w obecnej chwili, w związku z brakiem ze strony 
związków i wspólnot wyznaniowych woli zmiany przepisów w oma-
wianej kwestii, należy stanowisko to uszanować i nie narzucać roz-
wiązań prawnych stojących w sprzeczności z tradycją i ceremoniałem 
religijnym, a także postanowieniami umów zawartych ze związkami 
i wspólnotami wyznaniowymi działającymi w Polsce. Z drugiej jednak 
strony Podsekretarz Stanu stwierdził, że kwestia ta powinna zostać 
formalnie uregulowana w sposób dający możliwość wyboru form, in-
nych niż dotychczas obowiązujące, pochówku zmarłej osoby świeckiej 
na terenach cmentarzy komunalnych. Zapewnił jednocześnie, że kwe-
stia ta zostanie uwzględniona podczas prac nad nowelizacją omawia-
nych przepisów.

24. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo-
łecznej (RPO-577860-III/08) z dnia 14 kwietnia 2008 r. – w sprawie 
zróżnicowania sytuacji rencistów prowadzących działalność gospodar-
czą w zakresie zasad opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.
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Napływające w dalszym ciągu do Rzecznika skargi od wymienio-
nej grupy osób spowodowały konieczność kolejnego wystąpienia 
w tej sprawie (wcześniejsze wystąpienie zostało skierowane w dniu 31 
stycznia 2008 r.). 

Obowiązujące od dnia 1 stycznia 2008 r. przepisy doprowadziły 
do zróżnicowania grupy podmiotów będących w tej samej sytuacji fak-
tycznej i prawnej, tzn. grupy osób mających ustalone prawo do renty 
i prowadzących jednocześnie działalność pozarolniczą. Zróżnicowania 
dokonano w dwóch płaszczyznach: ze względu na prowadzoną dzia-
łalność pozarolniczą – obowiązek opłacania składek dotyczy bowiem 
wyłącznie osób prowadzących działalność gospodarczą w ramach 
działalności pozarolniczej oraz ze względu na rodzaj pobieranej renty 
– obowiązek opłacania składek dotyczy wyłącznie osób pobierających 
renty z tytułu niezdolności do pracy z systemu powszechnego.

Zmiany te nie doprowadziły do pożądanego zrównania pozycji ryn-
kowej rencistów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę z ren-
cistami prowadzącymi działalność gospodarczą. O takim zrównaniu 
można by mówić dopiero wówczas, gdyby obowiązkowi ubezpieczeń 
podlegali wszyscy renciści (mundurowi, rolniczy, pobierający renty 
rodzinne) prowadzący działalność pozarolniczą, a nie tylko renciści 
z systemu powszechnego prowadzący działalność gospodarczą. Gru-
pa nie objęta obowiązkiem ubezpieczeń pozostaje bowiem w dalszym 
ciągu na lepszej pozycji rynkowej. Rzecznik zwrócił się o ponowne za-
jęcie stanowiska w sprawie. 

25. Głównego Inspektora Pracy (RPO-583145-III/08) z dnia 14 
kwietnia 2008 r. – w sprawie podejmowania zajęć zarobkowych przez 
pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.

Na podstawie jednej ze skarg Rzecznik powziął wątpliwości na tle 
regulacji zasad podejmowania zajęć zarobkowych przez pracowników 
Państwowej Inspekcji Pracy. W świetle art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 13 
kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, pracownik Państwo-
wej Inspekcji Pracy nie może wykonywać zajęć, które godziłyby w inte-
res Państwowej Inspekcji Pracy lub byłyby niezgodne z jej zadaniami, 
a także pozostawałyby w sprzeczności z obowiązkami pracownika lub 
mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność. 
Zgodnie zaś z art. 48 ust. 2 tej ustawy pracownik Państwowej Inspek-
cji Pracy nie może podejmować zajęć zarobkowych bez uprzedniej zgo-
dy Głównego Inspektora Pracy. Zasady uzyskiwania zgody na podjęcie 
zajęć zarobkowych określono zarządzeniem nr 17/2007 Głównego In-
spektora Pracy z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie podejmowania 
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zajęć zarobkowych przez pracowników Państwowej Inspekcji Pracy. 
W opinii Rzecznika szereg przepisów powyższego zarządzenia pozo-
staje w sprzeczności z zapisami ustawowymi. Wyeliminowanie wąt-
pliwości powstających na tle przepisów zarządzenia przyczyni się 
do ograniczenia pola konfliktów pracowniczych przy podejmowaniu 
zajęć zarobkowych. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska 
w sprawie. 

26. Ministra Zdrowia (RPO-586253-X/08) z dnia 14 kwietnia 
2008 r. – w sprawie wstrzymania przez Narodowy Fundusz Zdrowia 
wydawania indywidualnych zgód na leczenie onkologiczne drogimi 
preparatami. 

W środkach masowego przekazu (np. „Rzeczpospolita” z dnia 4 
kwietnia 2008 r. – artykuł pt. „Mniej terapii na raka”) pojawiły się 
po raz kolejny niepokojące informacje w sprawie ograniczania przez 
NFZ dostępu do leczenia onkologicznego. Z doniesień tych wynika, 
że od 1 kwietnia 2008 r. Fundusz wstrzymał wydawanie indywidual-
nych zgód na leczenie raka bardzo drogimi preparatami. Wszystkie 
leki, które dotychczas były w ten sposób finansowane, mają być oce-
niane przez Agencję Oceny Technologii Medycznych, a następnie fi-
nansowane przez NFZ tylko w przypadku uznania przez Agencję leku 
za skuteczny. 

Prezes NFZ wydał komunikat z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie 
finansowania niektórych leków stosowanych w ramach farmakote-
rapii i chemioterapii niestandardowych. Stanowisko NFZ w sprawie 
finansowania wysoce kosztownych, innowacyjnych leków stosowa-
nych w ramach farmakoterapii i chemioterapii niestandardowych 
ma z pewnością uzasadnienie, jeśli zważy się na podniesione wątpli-
wości co do skuteczności niektórych terapii oraz ograniczone środki 
finansowe Funduszu na ten cel. Należy jednak mieć na uwadze nie 
tylko wynik uzyskanej oceny opłacalności technologii medycznej, ale 
przede wszystkim dobro i prawa pacjenta.

Wielu pacjentów objętych leczeniem w ramach farmakoterapii 
i chemioterapii niestandardowych pozbawionych jest możliwości in-
nej terapii. Dla chorych, u których zostanie nagle przerwane leczenie, 
oznacza to nawrót choroby. W jeszcze gorszej sytuacji są chorzy ocze-
kujący na ekspertyzę Agencji Oceny Technologii Medycznych, a na-
stępnie ewentualne objęcie terapią. Wielu z nich nie doczeka decyzji 
w tej sprawie, a stan zdrowia innych ulegnie znacznemu pogorszeniu. 
Rzecznik zwrócił się o przekazanie informacji o sposobie rozwiązania 
omawianego problemu.  
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Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (20.05.2008 r.) poin-
formował, że Minister Zdrowia w dniu 16 kwietnia 2008 r. wydał decyzję 
stwierdzającą nieważność zarządzenia Nr 20/2008/DGL Prezesa NFZ 
z dnia 31 marca 2008 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie przyjęcia 
„Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowa-
nia w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowot-
nej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opie-
ki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne”, w części wprowadzającej 
zmiany do Wytycznych w sprawie stosowania świadczenia,, Chemiote-
rapia niestandardowa”. W konsekwencji Prezes NFZ wydał zarządzenie 
Nr 23/2008/DGL z dnia 16 kwietnia 2008 r., na mocy którego zostały 
usunięte przepisy zakwestionowane przez Ministra Zdrowia. Wprowa-
dzenie nowych zasad finansowania terapii w oparciu o nowoczesne 
i równocześnie niezwykle kosztowne leki powinno odbyć się po prze-
prowadzeniu szerokiej debaty, w której przedstawione byłyby argumen-
ty uwzględniające zarówno obowiązek organów władz publicznych za-
pewnienia możliwie najwyższego standardu leczenia, jak również moż-
liwości finansowe polskiego systemu ochrony zdrowia.

27. Ministra Sprawiedliwości (RPO-571203-IV/07) z dnia 15 
kwietnia 2008 r. –w sprawie nieprawidłowej regulacji dotyczącej wpi-
sywania nazwisk osób do ksiąg wieczystych prowadzonych w syste-
mie informatycznym.

Zasygnalizowany przez Rzecznika problem niewystarczających 
znaków pisarskich, określonych w załączniku nr 2 rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakła-
dania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, 
wiąże się z podjętymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości pracami 
nad modyfikacją systemu, który pozwoliłby na wpisywanie do ksiąg 
wieczystych w systemie informatycznym znaków diaktrytycznych. 
Według informacji przekazanych Rzecznikowi, zmieniona wersja 
systemu Nowej Księgi Wieczystej z rozszerzoną tabelą znaków pisar-
skich została poddana testom sprawdzającym, których zakończenie 
miało skutkować podjęciem stosownych prac legislacyjnych. Zgodnie 
z pismem z dnia 11 grudnia 2007 r., znowelizowanie rozporządzeń 
w przedmiotowym zakresie oraz przekazanie do wszystkich wydziałów 
ksiąg wieczystych objętych systemem Nowej Księgi Wieczystej zmie-
nionej wersji sytemu, zawierającego uzupełnioną listę znaków diak-
trytycznych, powinno nastąpić do końca I kwartału 2008 r. Rzecznik 
zwrócił się wobec powyższego o udzielenie informacji o stadium prac 
nad nowelizacją przedmiotowego aktu prawnego.
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (30.04.2008 r.) 
poinformował, że nadal prowadzone są prace mające na celu mody-
fikację systemu Nowa Księga Wieczysta w zakresie pozwalającym 
na wpisywanie znaków diakrytycznych innych języków niż polski 
we wszystkich polach, w których jest to konieczne, właściwą ich pre-
zentację na zawiadomieniach i odpisach, jak również poprawne wy-
szukiwanie nazwisk i nazw podmiotów z tymi znakami w Centralnej 
Bazie Danych Ksiąg Wieczystych. Ponadto trwają prace nad nowe-
lizacją rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 
2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w sys-
temie informatycznym. Do końca I półrocza 2008 r. powinny zostać 
zakończone wszelkie prace (zarówno programistyczne, jak i legisla-
cyjne), pozwalające na wpisywanie w księgach wieczystych prowadzo-
nych w systemie informatycznym znaków diakrytycznych wyszczegól-
nionych w tabeli.

28. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów – Szefa 
Służby Celnej (RPO-586832-IX/08) z dnia 15 kwietnia 2008 r. – 
w sprawie prawa do wynagrodzenia i innych świadczeń za okres fak-
tycznego pozostawania poza służbą funkcjonariusza celnego przy-
wróconego do służby. 

Do Rzecznika wpływają skargi byłych funkcjonariuszy Służby Cel-
nej, którzy zostali zwolnieni ze służby w wyniku wniesienia przeciwko 
nim aktu oskarżenia do sądu, a także w wyniku zastosowania tym-
czasowego aresztowania. Po dokonanej zmianie przepisów funkcjo-
nariuszy tych przywraca się do służby na ich wniosek, w wypadku 
umorzenia postępowania karnego lub uniewinnienia prawomocnym 
wyrokiem sądu. Na tle kierowanych do Rzecznika skarg pojawił się 
problem, czy funkcjonariusz przywrócony w powyższym trybie do służ-
by posiada prawo do wynagrodzenia i innych świadczeń za okres 
faktycznego pozostawania poza służbą. Opierając się w tym zakresie 
na poglądzie zaprezentowanym przez Trybunał Konstytucyjny, Rzecz-
nik uznał, iż przywrócenie do służby nie może być traktowane jako po-
nowne powołanie do służby. Oznacza bowiem przywrócenie ciągłości 
stosunku służbowego ze wszystkimi konsekwencjami, w tym też doty-
czącymi zrekompensowania i restytucji skutków zwolnienia. Dlatego 
też Rzecznik zwrócił się do Szefa Służby Celnej o zajęcie stanowiska, 
czy osoby przywrócone do służby posiadają prawo do wynagrodzenia 
i innych świadczeń za okres faktycznego pozostawania poza służbą.

Szef Służby Celnej (16.05.2008 r.) poinformował, że regulacje 
dotyczące przywrócenia do służby funkcjonariuszy celnych zostały 
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zawarte w projekcie ustawy o Służbie Celnej. Zgodnie z projektem, 
w przypadku prawomocnego umorzenia postępowania karnego z po-
wodu niepopełnienia przestępstwa albo przestępstwa skarbowego 
lub braku ustawowych znamion czynu zabronionego, uniewinnienia, 
uchylenia prawomocnego wyroku skazującego lub uchylenia orze-
czenia o warunkowym umorzeniu postępowania karnego – funkcjo-
nariusza, na jego wniosek, przywraca się do służby na poprzednich 
warunkach. 

Funkcjonariuszowi przywróconemu do służby przysługuje za okres 
pozostawania poza służbą świadczenie pieniężne równe uposażeniu 
na stanowisku zajmowanym przed zwolnieniem, nie więcej jednak niż 
za okres 6 miesięcy i nie mniej niż za miesiąc. Okres, za który funkcjo-
nariuszowi przysługuje świadczenie pieniężne, wlicza się do okresu 
służby, od którego zależą uprawnienia i świadczenia należne funkcjo-
nariuszom celnym. Okresu pozostawania poza służbą, za który funk-
cjonariuszowi nie przysługuje świadczenie pieniężne, nie uważa się 
za przerwę w służbie w zakresie uprawnień uzależnionych od nieprze-
rwanego jej biegu.

29. Ministra Infrastruktury (RPO-583128-III/08) z dnia 15 
kwietnia 2008 r. – w sprawie potrzeby zmiany regulacji prawnej do-
tyczącej zwrotu jednorazowej odprawy w przypadku ponownego pod-
jęcia pracy w PKP.

Ze skargą do Rzecznika wystąpił były pracownik PKP, który praco-
wał w tym przedsiębiorstwie w latach 1982–2001. Obecnie jest osobą 
bezrobotną bez prawa do zasiłku i z tego tytułu chciałby ponownie 
podjąć zatrudnienie w PKP. Niestety, w świetle art. 50 ust. 4 ustawy 
z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywa-
tyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, 
powrót do pracy w PKP musiałby się wiązać ze zwrotem wypłaconej 
ponad siedem lat temu, jednorazowej odprawy pieniężnej w wysokości 
30 000 PLN. Jak pisze skarżący, kwota tej odprawy została już dawno 
wydana na potrzeby utrzymania jego i rodziny w związku długotrwa-
łym okresem pozostawania bez pracy. 

Powołany wyżej przepis był podporządkowany potrzebom restruk-
turyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” 
i jego brzmienie uzasadnione było wysokim poziomem bezrobocia 
w tamtym okresie. Restrykcyjne brzmienie tego przepisu nie zostało 
przez ustawodawcę złagodzone poprzez określenie okresu, po upływie 
którego ponowne podjęcie zatrudnienia w PKP, PKP SA lub pokrew-
nych spółkach nie wiązałoby się z obowiązkiem zwrotu odprawy pie-
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niężnej. W ocenie Rzecznika obecna sytuacja na rynku pracy i poja-
wiające się oferty pracy ze strony PKP wskazują na potrzebę analizy 
możliwości zmiany przyjętej regulacji prawnej. Rzecznik zwrócił się 
o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury (09.06.2008 r.) 
wyjaśnił, iż w całym procesie restrukturyzacji w PKP nastąpiło zmniej-
szenie zatrudnienia o ok. 48 tys. osób, w tym 28 tys. osób otrzymało 
jednorazową odprawę pieniężną, którą w razie ponownego zatrudnie-
nia w PKP SA lub spółkach PKP SA  jest zobowiązany zwrócić. Infor-
macje, jakie dotarły od niektórych spółek PKP świadczą o tym, że za-
częto zatrudniać ponownie osoby, które na początku restrukturyzacji 
odchodząc z pracy otrzymały odprawę pieniężną i obecnie zwracają 
ją. Ewentualna zmiana przepisu w kierunku postulowanym przez 
Rzecznika będzie wymagać oszacowania jej skutków ekonomicznych 
i prawnych ze względu na to, że osłony socjalne dla odchodzących 
pracowników PKP zostały sfinansowane z kredytów gwarantowanych 
przez Skarb Państwa.

30. Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (RPO-
583597-III/08) z dnia 15 kwietnia 2008 r. – w sprawie potrzeby 
podjęcia działań dotyczących reformy systemu orzekania o niepeł-
nosprawności, w odniesieniu do żołnierzy zawodowych oraz innych 
funkcjonariuszy służb mundurowych. 

Regulacja zawarta w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o re-
habilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych odnosi się wyłącznie do osób pobierających świadczenia 
emerytalno-rentowe z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i nie doty-
czy pobierających świadczenia z systemu zaopatrzenia, a więc żołnie-
rzy zawodowych oraz innych funkcjonariuszy służb mundurowych 
uprawnionych do świadczeń na podstawie odrębnych przepisów. Pro-
wadzi to do sytuacji, w której funkcjonariusze służb mundurowych, 
wobec których orzeczono niezdolność do służby, zmuszeni są do ubie-
gania się o dodatkowe orzeczenie zespołu orzekającego o niepełno-
sprawności w celu skorzystania z systemu wsparcia wynikającego 
z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. Przedstawiony problem dotyczy szerszego zagad-
nienia związanego z potrzebą zracjonalizowania funkcjonujących sys-
temów orzekania o niezdolności do pracy oraz o niepełnoprawności. 
Rzecznik prosi o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie oraz 
poinformowanie, czy planowane jest podjęcie działań dotyczących re-
formy systemu orzekania o niepełnosprawności. 
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecz-
nej (21.05.2008 r.)  wyjaśnił, że w Polsce funkcjonuje pięć systemów 
orzekania: o niezdolności do pracy (przez lekarzy orzeczników ZUS), 
o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (przez lekarzy rze-
czoznawców KRUS), o niezdolności do służby (przez komisje lekarskie 
podległe MSWiA lub MON), o niepełnosprawności i stopniu niepełno-
sprawności (przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności). 
Cztery z nich to systemy orzekania do celów rentowych, natomiast sys-
tem orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 
jest systemem pozarentowym i pozaubezpieczeniowym. Ministerstwo 
podjęło działania umożliwiające rozpoczęcie funkcjonowania Mię-
dzyresortowego Zespołu do Spraw Opracowania Systemu Orzekania 
o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy. Zadaniem Zespołu 
będzie dokonanie oceny działania wspomnianych systemów orzeczni-
czych i przygotowania projektu założeń zmian systemowych. 

Odnosząc się do problemu równego traktowania orzeczeń o nie-
zdolności do służby z orzeczeniami o niepełnosprawności stwierdzono 
w odpowiedzi, iż orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidztwa 
wydane po 1 stycznia 1998 r. nie podlegają przełożeniu na stopnie nie-
pełnosprawności. Ten stan rzeczy, jakkolwiek ma uzasadnienie mery-
toryczne, to jednak nie uwzględnia we właściwym zakresie interesów 
obywatela. W związku z powyższym podjęto prace nad powołaniem 
Zespołu, w skład którego wejdą m.in. przedstawiciele MON i MSWiA. 

31. Ministra Obrony Narodowej (RPO-585674-IX/08) z dnia 16 
kwietnia 2008 r. – w sprawie braku prawnych możliwości zwolnienia 
od zajęć służbowych żołnierza zawodowego z tytułu opieki nad dziec-
kiem, w sytuacji gdy oboje rodzice są żołnierzami zawodowymi. 

Do Rzecznika zwróciła się matka czteromiesięcznego dziecka, 
żołnierz zawodowy, podnosząc problem braku możliwości prawnych 
zwolnienia od zajęć służbowych w celu sprawowania osobistej opieki 
nad jej dzieckiem zwłaszcza, gdy oboje rodziców są żołnierzami peł-
niącymi służbę zawodową. Przepis art. 62 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 
11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych prze-
widuje taką możliwość, jednak przepis § 21 rozporządzenia Ministra 
Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie urlopów żołnie-
rzy zawodowych wprowadzonymi ograniczeniami umożliwia zwol-
nienie od zajęć służbowych tylko wówczas, gdy żołnierz jest samotny 
albo gdy małżonek z powodu choroby lub matka z powodu połogu nie 
może zaopiekować się dzieckiem i gdy nie ma innych członków rodzi-
ny wspólnie zamieszkałych, którzy mogliby zapewnić tę opiekę. 
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Biorąc pod uwagę prawo i obowiązek zapewnienia przez rodziców 
należytej opieki ich dzieciom, uwzględniając zwłaszcza dobro dziecka, 
Rzecznik zwrócił się o dokonanie nowelizacji wskazanego przepisu 
rozporządzenia, w sposób umożliwiający skorzystanie przez jednego 
z rodziców z prawa do zwolnienia od zajęć służbowych w razie koniecz-
ności zapewnienia opieki dziecku żołnierzy pełniących zawodową 
służbę wojskową.

Minister Obrony Narodowej (28.04.2008 r.) poinformował, że 
w świetle obowiązujących przepisów ustawy o służbie wojskowej żołnie-
rzy zawodowych oraz rozporządzenia w sprawie urlopów zawodowych, 
kobieta-żołnierz pozostająca w związku małżeńskim z żołnierzem, 
spełnia warunki do otrzymania takiego zwolnienia. Przy najbliższej 
nowelizacji rozporządzenia w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych, 
wprowadzony zostanie zapis, który lepiej niż dotychczas pozwoli inter-
pretować uprawnienia żołnierzy – małżonków w tej kwestii.

32. Ministra Rozwoju Regionalnego (RPO-586605-X/08) z dnia 
16 kwietnia 2008 r. – w sprawie zmian w Programie Operacyjnym 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013.

Do Rzecznika zwrócił się Poseł na Sejm w imieniu ponad 700 
mieszkańców powiatu mieleckiego i tarnobrzeskiego. Mieszkańcy 
tych powiatów od lat cierpią z powodu powtarzających się co kilka lat 
powodzi (1997, 2001, 2004 oraz 2006 r.). We wniosku do Rzecznika 
wyrazili swoje zaniepokojenie faktem wykreślenia z listy projektów in-
dywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko na lata 2007–2013 inwestycji polegających na budowie, moderni-
zacji i poprawie stanu technicznego urządzeń przeciwpowodziowych 
na obszarze chronionym w powiatach mieleckim i tarnobrzeskim. 

Wskazane projekty uzyskały w latach 2006–2007 akceptację wła-
ściwych resortów i znalazły się na tzw. indykatywnej liście Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W związku z powyższym 
część mieszkańców udostępniła nieodpłatnie swoje nieruchomości, 
umożliwiając tym samym uzyskanie pozwolenia na budowę, a następ-
nie możliwość realizacji inwestycji. Jednakże w końcu 2007 r. zostały 
usunięte z listy indykatywnej z uwagi na brak wystarczającego stop-
nia przygotowania projektów do realizacji. Przygotowanie tych zadań 
wiązało się ze znacznymi nakładami finansowymi, poniesionymi przez 
samorządy lokalne i województwo podkarpackie. Rzecznik zwrócił się 
o przedstawienie stanowiska w sprawie. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego 
(12.05.2008 r.) potwierdził, że zgodnie z oceną projektów przeciwpo-
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wodziowych z terenu powiatu mieleckiego i tarnobrzeskiego, doko-
naną przez Ministerstwo Środowiska, projekty te zostały usunięte 
ze względu na niewystarczający stopień przygotowania do realizacji.  
Na liście zostały uwzględnione tylko projekty o największym stopniu 
przygotowania. W przypadku ww. projektów istniało duże zagrożenie, 
że nie zostaną przygotowane w założonym terminie, a w związku z tym 
istniało ryzyko, że wnioski o dofinansowanie nie zostaną przedłożone 
zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Ponadto umieszczenie pro-
jektu na liście projektów indywidualnych nie jest gwarancją przyzna-
nia dofinansowania. Każdy z wnioskodawców przygotowując wniosek 
o dofinansowanie musi się liczyć z koniecznością ponoszenia wydat-
ków z własnych środków, a ponadto ponosi ryzyko niewybrania dane-
go projektu do dofinansowania.

Środki finansowe przyznane Polsce przez Unię Europejską w ra-
mach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko nie są wy-
starczające do tego, aby pokryć zapotrzebowanie na inwestycje zwią-
zane z ochroną przeciwpowodziową. W związku ze znacznymi koszta-
mi tych projektów w celu umożliwienia ich realizacji powinien zostać 
stworzony wieloletni program ochrony przeciwpowodziowej tego ob-
szaru, którego realizacja byłaby finansowana z różnych źródeł.

33. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (RPO-
585494-IX/08) z dnia 16 kwietnia 2008 r. – w sprawie niedostatecz-
nego wyposażenia funkcjonariuszy pełniących służbę w polskim kon-
tyngencie policyjnym w ramach misji pokojowej w Kosowie (UNMIK). 

W dniu 17 marca 2008 r., podczas szturmu policji ONZ i żołnierzy 
sił pokojowych KFOR na gmach sądu w Kosovskiej Mitrovicy, zajęte-
go przez Serbów, rannych zostało 28 polskich funkcjonariuszy Policji. 
Polacy ochraniali budynek od zewnątrz. Gdy wyprowadzano z niego 
Serbów, ze strony zgromadzonego tłumu rzucono w kierunku funk-
cjonariuszy kamienie, granaty i prawdopodobnie ładunki wybucho-
we domowej roboty. Wskutek wybuchów granatów policjanci doznali 
głównie obrażeń rąk i nóg. Jak wynika z publikacji prasowych, ranni 
funkcjonariusze już wcześniej sygnalizowali niedostateczne wyposa-
żenie podczas pełnionej misji pokojowej, w szczególności brak ochra-
niaczy na ręce i nogi oraz słabej jakości tarcze ochronne. 

Rzecznik przypomniał, że w dniu 8 kwietnia 2002 r. na moście w Mi-
trovicy miały już miejsce podobne w skutkach zamieszki, w których 
rannych zostało 15 funkcjonariuszy polskiego kontyngentu policyjne-
go (UNMIK). W związku powyższym Rzecznik zwrócił się o wyjaśnienie, 
dlaczego od czasu tych wydarzeń policjanci pełniący służbę w ramach 
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misji pokojowej w Kosowie nie zostali wyposażeni w odpowiednie 
ochraniacze rąk i nóg. Poprosił także o poinformowanie o działaniach 
mających na celu zapewnienie właściwej ochrony funkcjonariuszy Po-
licji i innych podległych służb w trakcie misji poza granicami kraju. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji (14.05.2008 r.) poinformował, że Jednostka Specjalna Polskiej 
Policji w Kosowie wyposażona jest w sprzęt, którego ilość i rodzaj zostały 
sprecyzowane w porozumieniu zawartym pomiędzy ONZ a Rządem RP, 
które określa zasady techniczne pobytu jednostki w ramach misji ONZ. 
Każdy funkcjonariusz Policji biorący udział w misji pokojowej w Koso-
wie wyposażony jest w komplet umundurowania specjalnego, zgodnie 
z normą należności określoną w wewnętrznych przepisach oraz kom-
plet ochrony osobistej, tj. kamizelkę przeciwuderzeniową, ochraniacze 
nóg i przedramienia oraz rękawice przeciwuderzeniowe. Jakość sprzętu 
odpowiada polskim normom jakościowym. Uzupełnienie sprzętu, któ-
ry wskutek prowadzonych działań nie spełnia funkcji ochronnych, na-
stępuje po zgłoszeniu takiej potrzeby przez dowódcę JSPP w Kosowie. 
Termin przekazania sprzętu uzależniony jest od możliwości transpor-
towych oraz konieczności przeprowadzenia procedur przetargowych 
na zakup wyposażenia w przypadku braku sprzętu w magazynie. 

Po wydarzeniach z dnia 17 marca 2008 r. Komendant Główny Po-
licji wydał decyzję o dodatkowym zakupie ochraniaczy specjalistycz-
nych chroniących kończyny górne, dolne oraz tułów policjanta. 

Zadania w warunkach misji poza granicami kraju realizują rów-
nież funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, do obowiązków których 
należy ochrona osób i obiektów, w tym również polskich przedstawi-
cielstw dyplomatycznych. Zadanie te dotyczą także rejonów objętych 
działaniami wojennymi. Funkcjonariusze BOR wyposażani są w nie-
zbędny sprzęt uzbrojenia i umundurowanie, stosownie do wykonywa-
nych obowiązków. 

34. Ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPO-577426-XX/07) 
z dnia 16 kwietnia 2008 r. – w sprawie braku możliwości zaskarże-
nia orzeczenia lekarza orzecznika ZUS dotyczącego wydania skiero-
wania na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej. 

Na podstawie otrzymanej skargi Rzecznik zwrócił się o rozważenie 
podjęcia inicjatywy prawodawczej w celu zmiany przepisów w ten spo-
sób, aby lekarz orzecznik ZUS nie był jedyną i ostateczną instancją 
w sprawach o rehabilitację leczniczą. 

W świetle art. 69 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o syste-
mie ubezpieczeń społecznych, skierowanie na rehabilitację leczniczą 
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ubezpieczonego stanowi jedną z form działalności Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych w zakresie prewencji rentowej. Celem prowadzenia 
rehabilitacji leczniczej jest przywrócenie zdolności do pracy i ogra-
niczenie w ten sposób sytuacji społecznie niepożądanej, związanej 
z przejściowym korzystaniem z rent z tytułu niezdolności do pracy 
w przypadkach ubezpieczonych, którzy rokują, że po rehabilitacji będą 
zdolni do pracy. Przepisy ustaw z zakresu ubezpieczeń społecznych 
oraz aktów wykonawczych określają, w jakich sytuacjach przysługuje 
sprzeciw do komisji lekarskiej od orzeczenia lekarza orzecznika. Nie 
wymieniono jednak wśród nich rehabilitacji leczniczej. 

Rozstrzygnięcie w kwestii rehabilitacji leczniczej nie wymaga wy-
dania decyzji przez organ ubezpieczeniowy. Stąd też sprawy związa-
ne ze skierowaniem na rehabilitację leczniczą w ramach działań pre-
wencji nie tylko nie podlegają zaskarżeniu, ale także kontroli sądowej, 
co może budzić uzasadnione wątpliwości i zastrzeżenia prawne.

35. Dyrektora Generalnego Służby Więziennej (RPO-573940-
IX/07) z dnia 16 kwietnia 2008 r. – w sprawie nieprawidłowości 
stwierdzonych przez pracowników Biura Rzecznika w wyniku prze-
prowadzonej kontroli przestrzegania praw obywatelskich funkcjona-
riuszy Służby Więziennej w Zakładzie Karnym w W.

Do Rzecznika wpływały sygnały dotyczące nieprawidłowości 
w kwestii wykorzystywania osadzonych do prac remontowo-budowla-
nych na terenie pobliskiej szkoły, prowadzonej przez stowarzyszenie, 
we władzach którego zasiada Dyrektor Zakładu Karnego w W. Ponad-
to funkcjonariusze działu ochrony pełniący służbę na wieżyczkach 
strażniczych mają problemy z załatwianiem potrzeb fizjologicznych. 
Sytuacje takie występują w przypadku braku możliwości dokonania 
szybkiej „podmiany” wartownika przez dyżurnego. Zdarzają się też 
przypadki „fali”, kiedy to starsi rangą funkcjonariusze „docierając 
młodych” celowo przedłużają wysłanie funkcjonariusza na podmianę. 
Pojawiły się również zarzuty pod adresem kierownictwa Zakładu, iż 
młodzi stażem funkcjonariusze dostają urlop w całości do wykorzy-
stania w terminie określonym przez kierowników oddziałów, bez moż-
liwości indywidualnego określenia terminu, w którym chcieliby go 
uzyskać. Dodatkowo podnoszono problemy picia alkoholu na terenie 
Zakładu, nierównego wynagradzania funkcjonariuszy oraz wulgarne 
odnoszenie się przez Dyrektora wobec podległych mu osób. Rzecznik 
zwrócił się w tych sprawach do Dyrektora Generalnego Służby Wię-
ziennej z prośbą o zlecenie zbadania podnoszonych zagadnień podle-
głym służbom i poinformowanie Rzecznika o swoim stanowisku.
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Dyrektor Generalny Służby Więziennej (30.05.2008 r.) stwierdził, 
iż kontrola Zakładu Karnego w Wołowie dokonana przez Centralny Za-
rząd Służby Więziennej nie wykazała przypadków łamania prawa i obo-
wiązujących przepisów przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego w W.

36. Ministra Infrastruktury (RPO-579170-V/08) z dnia 17 kwiet-
nia 2008 r. –  w sprawie potrzeby ustawowego uregulowania zasad 
ustalania wartości zwracanych wkładów mieszkaniowych.

Do Rzecznika wpływają skargi dotyczące problemów związanych 
z rozliczeniem wkładów mieszkaniowych wpłaconych w przeszłości 
w związku z uzyskaniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do loka-
lu, a zwracanych obecnie z powodu wygaśnięcia tego prawa.

Znowelizowana w dniu 14 czerwca 2007 r. ustawa o spółdzielniach 
mieszkaniowych wprowadziła zasadę, że mieszkania, do których wy-
gasło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu są zbywane w drodze 
przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu. W takim wypad-
ku osobie uprawnionej do otrzymania zwrotu wartości wkładu miesz-
kaniowego związanego z wygasłym prawem lokatorskim przysługuje 
kwota odpowiadająca wartości rynkowej lokalu, jednak nie więcej niż 
spółdzielnia uzyska za ten lokal w wyniku przetargu. Wprowadzenie 
powyższej zasady spowodowało, że z ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych usunięte zostały dotychczasowe regulacje określające me-
chanizm waloryzacji zwracanego wkładu mieszkaniowego. 

Istnieją jednak sytuacje, w których nie jest dopuszczalne zbycie 
własności lokalu w drodze przetargu, a mimo to istnieje obowiązek 
zwrotu osobom uprawnionym wkładu mieszkaniowego. W ustawie 
o spółdzielniach mieszkaniowych brak przepisów, które określałyby 
w takich przypadkach sposób ustalenia wartości zwracanego wkła-
du mieszkaniowego. Należy zatem uznać, że omawiana kwestia może 
być w sposób dowolny uregulowana w statucie spółdzielni. Prowadzi 
to do osłabienia pozycji prawnej osób uprawnionych wobec spółdziel-
ni, co jest niedopuszczalne z punktu widzenia ochrony praw oby-
watelskich. Rzecznik postuluje nowelizację ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych poprzez wprowadzenie regulacji określających ogól-
ne zasady ustalania wartości wkładów mieszkaniowych w opisanych 
powyżej przypadkach. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury (13.05.2008 r.) 
podzielił pogląd Rzecznika o zasadności wprowadzenia do ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych regulacji prawnych określających 
ogólne zasady ustalania wartości wkładów mieszkaniowych w sy-
tuacjach, w których nie jest dopuszczalne zbycie własności lokalu 
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w drodze przetargu. Za uzasadnione uznał także rozważenie możli-
wości wprowadzenia do tej ustawy regulacji jednoznacznie określają-
cej podmiot zobowiązany do zwrotu wkładu mieszkaniowego na rzecz 
spadkobierców osoby, której przysługiwało spółdzielcze lokatorskie 
prawo do lokalu.

Na posiedzeniu w dniu 27 marca 2008 r. sejmowa Komisja Infra-
struktury dokonała oceny funkcjonowania aktualnie obowiązujących 
przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Uczestniczący 
w posiedzeniu Komisji Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-
struktury zadeklarował przystąpienie do prac nad nowelizacją usta-
wy natychmiast po ogłoszeniu przez Trybunał Konstytucyjny orze-
czeń w sprawie wniosków o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją 
szeregu przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

37. Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego (RPO-
522661-II/06) z dnia 17 kwietnia 2008 r. – w sprawie problemów 
związanych z dochodzeniem roszczeń zwrotnych od osób, które swym 
bezprawnym działaniem doprowadziły do wypłaty odszkodowań przez 
Skarb Państwa.

Rzecznik został poinformowany w odpowiedzi z dnia 5 września 
2007 r., o problemach, jakie wyłaniają się na tle teoretycznej inter-
pretacji przepisów stanowiących podstawę do wytaczania powództw 
regresowych na podstawie art. 557 § 1 i 2 k.p.k. oraz praktycznego sto-
sowania tych przepisów. Jednocześnie w odpowiedzi zawarta zosta-
ła informacja, iż o zajęcie stanowiska w kwestiach przedstawionych 
problemów, jak również o ewentualne zgłoszenia dodatkowych spo-
strzeżeń zwrócono się do poszczególnych komórek organizacyjnych 
Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa 
Skarbu Państwa, Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, 
Rządowego Centrum Legislacji i Prezesa Prokuratorii Generalnej 
Skarbu Państwa. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o po-
informowanie o wynikach powyższych konsultacji oraz ewentualnych 
dalszych działaniach i zamierzeniach w poruszonym zakresie.

Minister Sprawiedliwości (21.05.2008 r.) poinformował Rzeczni-
ka o wynikach konsultacji dotyczących wykładni przepisu art. 557 § 
1 i 2 k.p.k. przewidującego instytucję powództw regresowych. Podjęte 
konsultacje nie doprowadziły do ujednolicenia stanowiska, przeciw-
nie, wykazały dalsze ich zróżnicowanie. Nie budzi natomiast wątpli-
wości zgodnie podkreślana przez podmioty uczestniczące w konsul-
tacjach konieczność podjęcia działań mających na celu nowelizację 
art. 557 § 1 i 2 k.p.k. W Biurze Postępowania Sądowego Prokuratury 
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Krajowej podjęto prace nad projektem nowelizacji przepisów regulują-
cych kwestie związane z wprowadzeniem instytucji roszczenia regre-
sowego, przysługującego Skarbowi Państwa wobec osób, które swoim 
działaniem spowodowały niesłuszne skazanie, zastosowanie środka 
zabezpieczającego, niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowa-
nie lub zatrzymanie.

38. Ministra Środowiska (RPO-513894-IV/05) z dnia 17 kwiet-
nia 2008 r. – w sprawie konieczności wzmocnienia pozycji prawnej 
członków spółek wodnych. 

Rzecznik ponownie zwrócił się do Ministra Środowiska w sprawie 
niektórych uregulowań ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. 
Nadal bowiem poważne zastrzeżenia natury konstytucyjnej budzi prak-
tyczne pozbawienie członków spółek wodnych oraz związków wałowych 
jakiegokolwiek nadzoru nad działalnością spółki, która – w przekonaniu 
członka – narusza postanowienia statutu czy obowiązującego prawa. 

Argumentacja przedstawiona przez Rzecznika w wystąpieniu 
z dnia 26 lutego 2007 r. nie zyskała jednak akceptacji Ministra, który 
uznał, iż poziom ochrony praw członków takich spółek jest wystar-
czający. Polemizując ze stanowiskiem Ministra, Rzecznik ponownie 
podniósł, iż mimo że Prawo wodne stosunkowo szeroko zakreśla kom-
petencje nadzorcze starosty (marszałka województwa w wypadku 
związków spółek), stroną w postępowaniu nadzorczym jest wyłącznie 
sama spółka działająca przez swoje organy, tj. zarząd. Nawet zatem 
jeżeli spółka podejmuje uchwały sprzeczne z obowiązującym prawem 
czy naruszające prawa członka, nie ma on w stosunku do spółki wła-
ściwie żadnego skutecznego środka obrony swoich praw. 

W oparciu o unormowanie art. 179 ust. 4 Prawa wodnego zarówno 
organy administracyjne, jak i sądy, odmawiają członkom spółek przy-
miotu strony we wszelkich postępowaniach o charakterze kontrolnym. 
Żaden przepis Prawa wodnego nie przyznaje członkowi spółki upraw-
nienia do zaskarżenia uchwały do sądu powszechnego (poza wynikają-
cą z orzecznictwa Sądu Najwyższego kwestią istnienia stosunku człon-
kostwa i wysokości składek). Członkowi pozostaje zatem jedynie moni-
towanie organów nadzoru w trybie skarg i wniosków (art. 227 i nast. 
k.p.a.). Rzecznik ponownie postuluje zmianę obowiązujących przepisów 
w kierunku wzmocnienia ochrony praw członków spółek wodnych.

39. Dyrektora Generalnego Służby Więziennej (RPO-554727-
VII/07) z dnia 17 kwietnia 2008 r. – w sprawie dostępu osób pozba-
wionych wolności do dokumentacji medycznej. 
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Do Biura Rzecznika wpływają skargi osadzonych przebywają-
cych w jednostkach penitencjarnych na uniemożliwianie im wglądu 
do książeczki zdrowia celem zapoznania się ze świadectwem lekar-
skim wystawionym na potrzeby sądu penitencjarnego. 

Do końca maja 2006 r. zasady udostępniania dokumentacji me-
dycznej określało rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 
29 maja 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej oraz 
sposobu jej prowadzenia i udostępniania w zakładach opieki zdrowot-
nej dla osób pozbawionych wolności. Rozporządzenie zostało jednak 
uchylone wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 
2005 r. (sygn. akt K 22/05). 

Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 19 września 2007 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumenta-
cji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych 
wolności oraz sposobu jej przetwarzania nie reguluje zasad udostęp-
niania dokumentacji medycznej osobom pozbawionym wolności. 
W związku z powyższym, zdaniem Rzecznika należy stosować prze-
pisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej 
odnoszące się do ogółu pacjentów. Zgodnie z jej postanowieniami, do-
kumentacja medyczna udostępniana jest do wglądu poprzez sporzą-
dzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii (odpłatnie) albo poprzez wyda-
nie oryginału za pokwitowaniem odbioru. Nie można bowiem w żaden 
sposób uzasadnić negatywnej, w stosunku do osób pozbawionych 
wolności, interpretacji braku regulacji odnośnie do udostępniania 
im dokumentacji medycznej, w tym świadectw lekarskich. Rzecznik 
zwrócił się o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie. 

Dyrektor Generalny Służby Więziennej (05.05.2008 r.) poinfor-
mował, że Centralny Zarząd Służby Więziennej podziela stanowisko 
Rzecznika. Podległe jednostki organizacyjne Służby Więziennej były 
informowane o zasadach, na jakich należy udostępniać osobom po-
zbawionym wolności dokumentację medyczną. 

40. Marszałka Sejmu (RPO-586820-I/08) z dnia 18 kwietnia 
2008 r. – w sprawie ograniczeń w udzielaniu stałych przepustek 
dziennikarskich na teren Sejmu. 

W dniu 9 kwietnia 2008 r. w gazecie „Dziennik” opublikowany zo-
stał artykuł „Sejm zamyka się dla dziennikarzy”. Z publikacji tej wyni-
ka, iż na skutek decyzji dyrektora Biura Prasowego Kancelarii Sejmu 
w sposób drastyczny ograniczona została liczba stałych przepustek 
dziennikarskich na teren Sejmu. Obywatele mają prawo do informacji 
na temat zadań realizowanych przez Sejm. Dlatego też ograniczanie 
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dostępu ekipom telewizyjnym, radiowym i dziennikarzom piszącym 
budzi wątpliwości, tym bardziej, iż jak wynika z wskazanej publika-
cji wprowadzone ograniczenia są znaczne. Wątpliwości budzi także 
odmowa opublikowania listy dziennikarzy, którzy akredytację otrzy-
mali. Tego typu informacje zarówno obywatelom, jak i zainteresowa-
nym gremiom dziennikarskim pozwolą na poznanie kryteriów dobo-
ru uprawnionej grupy sprawozdawców parlamentarnych. Rzecznik 
zwrócił się o przedstawienie opinii w poruszonej sprawie. 

41. Ministra Sprawiedliwości (RPO-481256-IV/04) z dnia 18 
kwietnia 2008 r. – w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób 
ubogich. 

Rzecznik ponownie zwrócił się z prośbą o poinformowanie, czy obec-
nie toczą się prace nad projektem ustawy regulującej dostęp najuboż-
szych obywateli do nieodpłatnej pomocy prawnej. Niepokój Rzecznika 
budzi fakt, iż kwestia o tak zasadniczym znaczeniu od lat nie może zo-
stać prawidłowo unormowana. W przekonaniu Rzecznika istnieje pil-
na potrzeba kompleksowego zreformowania systemu udzielania po-
mocy prawnej najuboższym obywatelom. Obecnie jest on niewydolny 
i niesprawiedliwy, reguluje poszczególne kwestie w sposób wycinkowy 
i niespójny. Gruntowna reforma winna objąć wszystkie komponenty 
systemu, do których należy zaliczyć zarówno (nienormowane obecnie) 
udzielanie pomocy na etapie przedsądowym, jak i zwalnianie z opłat 
sądowych, a także świadczenie pomocy na etapie postępowania sądo-
wego w postaci zastępstwa procesowego. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (09.06. 
2008 r.) wyjaśnił, że Rząd dwukrotnie występował z inicjatywą ustawo-
dawczą w kwestii nieodpłatnej pomocy prawnej. W dniu 19 paździer-
nika 2005 r. do Sejmu V kadencji został skierowany rządowy projekt 
ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej przyznawanej przez państwo 
osobom fizycznym (druk nr 29), zaś w dniu 18 maja 2007 r. została 
wniesiona rządowa autopoprawka do projektu ustawy o nieodpłat-
nej pomocy prawnej przyznawanej przez państwo osobom fizycznym 
(druk nr 29A). Oba projekty nie zdążyły przejść pełnej ścieżki legisla-
cyjnej przed zakończeniem kadencji Sejmu i nie stały się obowiązują-
cym prawem.

Obecnie w Ministerstwie Sprawiedliwości podjęto na nowo prace 
nad przygotowaniem projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
który – spełniając wymogi szerokiego dostępu do takiej pomocy oraz 
spójności z innymi rozwiązaniami systemowymi – będzie uwzględniał 
możliwości finansowania tego przedsięwzięcia ze środków publicz-



55

nych. Projekt ten wymaga jednak szerokich konsultacji społecznych, 
w tym ze środowiskami korporacji prawniczych.

42. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (RPO-
587288-III/08) z dnia 18 kwietnia 2008 r. – w sprawie naboru kan-
dydatów na stanowiska urzędnicze. 

Zgodnie z art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracow-
nikach samorządowych nabór kandydatów na wolne stanowiska 
urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, jest otwar-
ty i konkurencyjny. Ogłoszenie o naborze umieszcza się w Biulety-
nie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w jednostce, 
w której prowadzony jest nabór.

Ustawa o pracownikach samorządowych przyjmując konkurs jako 
metodę obsadzania wolnych stanowisk urzędniczych, w tym kierow-
niczych, powinna zapewnić obywatelom równy dostęp do służby pu-
blicznej (art. 60 Konstytucji). Przepis art. 3d ust. 1 ustawy przewiduje, 
że informację o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni 
od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. W tej sytuacji powstają 
wątpliwości, czy osoba, która w wyniku przeprowadzonego naboru 
nie została zatrudniona w urzędzie, posiada środki prawne umożli-
wiające kontrolę tego, czy nabór odbył się z zachowaniem reguł okre-
ślonych w art. 60 Konstytucji.

Przepis ten nakłada na ustawodawcę wymogi dotyczące ustanowie-
nia regulacji materialnoprawnych określających przejrzyste kryteria 
selekcji kandydatów i obsadzania poszczególnych stanowisk w służbie 
publicznej oraz stosowania odpowiednich gwarancji proceduralnych 
zapewniających weryfikowalność decyzji w sprawie naboru do służby. 
Brak odpowiednich procedur kontrolnych i odwoławczych stanowić 
może istotną przeszkodę w stosowaniu przyjętych reguł, a tym samym 
naruszać będzie konstytucyjny wymóg traktowania starających się 
o dostęp do służby na jednakowych zasadach. Rzecznik zwrócił się 
o zajęcie stanowiska w sprawie. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji (23.05.2008 r.) podzielił pogląd Rzecznika w kwestii potrze-
by podjęcia prac legislacyjnych w celu uregulowania w ustawie o pra-
cownikach samorządowych procedur kontrolnych i odwoławczych 
tak, aby zawarte w niej przepisy w pełni realizowały zasadę równego 
dostępu obywateli do służby publicznej wyrażoną w art. 60 Konstytu-
cji. Jednocześnie poinformowano Rzecznika, że w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów prowadzone są prace nad projektem w/w ustawy. Pro-
jekt znajduje się obecnie na etapie uzgodnień resortowych.
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43. Ministra Obrony Narodowej (RPO-584705-IX/08) z dnia 18 
kwietnia 2008 r. – w sprawie wypłaty należności zagranicznej dla 
żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami Polski. 

Do Rzecznika kierowane są skargi przez żołnierzy zawodowych 
pełniących służbę poza granicami Polski dotyczące wypłaty należno-
ści zagranicznej. W skargach żołnierze kwestionują to, iż należność 
zagraniczna nie jest im wypłacana za okres, w którym wykorzysty-
wali urlop. Po zbadaniu sprawy Rzecznik stwierdził, że obowiązujące 
przepisy prawa różnicują sytuację prawną podmiotów charakteryzu-
jących się tą samą cechą istotną, tj. żołnierzy zawodowych wykonują-
cych obowiązki poza granicami państwa. 

Żołnierzom skierowanym do pełnienia służby w jednostkach woj-
skowych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie 
zbrojnym lub akcji zapobieżenia terroryzmowi, należność zagraniczną 
wypłaca się za okres od dnia przybycia do rejonu działania jednostki 
wojskowej do dnia opuszczenia tego rejonu, z wyłączeniem dni, w któ-
rych żołnierz wykorzystywał urlop. Natomiast np. żołnierzom wyzna-
czonym na stanowiska w placówkach zagranicznych należność tą wy-
płaca się od dnia objęcia stanowiska poza granicami państwa do dnia 
zwolnienia z tego stanowiska. W tym przypadku na przeszkodzie 
w wypłacie należności zagranicznej nie stoi okoliczność, że żołnierz 
wykorzystywał urlop. W związku z tym Rzecznik zwrócił się o wska-
zanie argumentów usprawiedliwiających zróżnicowane traktowanie 
żołnierzy w zakresie okresu wypłacania należności zagranicznej.

Minister Obrony Narodowej (13.05.2008 r.) poinformował, iż wo-
bec całkowicie odmiennych zasad pełnienia służby przez żołnierzy 
wyznaczonych oraz skierowanych do pełnienia służby poza granicami 
państwa nie jest możliwe zastosowanie wspólnych zasad wypłaty na-
leżności zagranicznej, a funkcjonujące obecnie rozwiązania w sferze 
płacowej nie zawierają elementów faworyzujących daną grupę żołnie-
rzy zawodowych, lecz odpowiadają warunkom pełnienia przez te gru-
py żołnierzy służby poza granicami państwa.

44. Ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPO-586139-III/08) 
z dnia 21 kwietnia 2008 r. – w sprawie potrzeby zmiany przepisów 
Kodeksu pracy regulujących wymiar urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego. 

Do Rzecznika ponownie zaczęły wpływać wnioski dotyczące nada-
nia przepisowi art. 183 § 1 Kodeksu pracy – regulującego wymiar 
urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego – takiego brzmienia, 
aby uwzględniał zwiększony wymiar tego urlopu dla pracowników ad-
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optujących bliźnięta. Problem ten był już sygnalizowany przez Rzecz-
nika w wystąpieniach skierowanych do Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej w dniu 3 października 2002 r. (RPO-416884-VIII/02) oraz Prze-
wodniczącej Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w dniu 12 
lutego 2003 r. (RPO-416884-VIII/02).Przedstawiona przez Rzeczników 
propozycja zmiany przepisów nie uzyskała jednak poparcia. 

Wymaga podkreślenia, że w art. 18 Konstytucji ustanowiono obo-
wiązek sprawowania przez Państwo opieki i ochrony małżeństwa, 
rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa. Wśród instytucji prawnych 
wspierających rodzicielstwo znalazła się również wprowadzona 
w związku z kodyfikacją prawa pracy instytucja urlopu na warun-
kach urlopu macierzyńskiego.

Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego traktowany jest 
równoważnie z urlopem macierzyńskim i za czas jego trwania oso-
bie uprawnionej (kobiecie albo mężczyźnie) przysługuje zasiłek ma-
cierzyński. Ustalenie zatem jednego wymiaru urlopu na warunkach 
urlopu macierzyńskiego, wynoszącego maksymalnie 18 tygodni, bez 
względu na to czy dochodzi do adopcji jednego dziecka, czy bliźniąt 
jest nieuzasadnione zarówno z punktu widzenia społecznego, jak rów-
nież prawnego, gdyż stawia pracownika dokonującego adopcji bliź-
niąt w sytuacji mniej korzystnej w stosunku do adoptującego jedno 
dziecko. Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w przedmiotowej 
sprawie. 

Minister Pracy i Polityki Społecznej (15.05.2008 r.) podkreśliła, 
że urlop macierzyński i urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego 
są instytucjami, których cele są zbieżne, ale nie tożsame. 

Urlop macierzyński, mający na celu ochronę zdrowia kobiety i jej 
dziecka w pierwszym okresie jego życia, stanowi ustawową obowiązko-
wą przerwę w pracy. Urlop taki ma służyć regeneracji sił kobiety w związ-
ku z ciążą i porodem. W okresie tej przerwy w pracy kobieta korzysta 
ze wzmożonej ochrony, gwarantującej jej między innymi niepogarszanie 
warunków zatrudnienia. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego 
stanowi natomiast ustawową przerwę w świadczeniu pracy przeznaczo-
ną przede wszystkim na wzajemne przystosowanie się do nowej sytuacji 
rodzinnej, zarówno dziecka przyjętego na wychowanie, jak i rodziców 
adopcyjnych, czy tworzących rodzinę zastępczą, a także na opiekę nad 
dzieckiem w pierwszym okresie po jego przyjęciu do rodziny. 

Biorąc pod uwagę całokształt uregulowań prawnych dotyczących 
sprawowania opieki nad małym dzieckiem, nie można oceniać tych 
rozwiązań jako dyskryminujące opiekunów prawnych dziecka, nie bę-
dących ich rodzicami biologicznymi. Zróżnicowanie uprawnień pra-
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cowników znajdujących się w podobnej, ale nie identycznej sytuacji, 
nie w każdym bowiem przypadku oznacza dyskryminowanie jakiejś 
grupy pracowników. W związku z powyższym Minister Pracy i Polity-
ki Społecznej poinformowała, iż obecnie nie planuje wprowadzania 
zmian w zakresie będącym przedmiotem wystąpienia Rzecznika.

45. Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców (RPO-587132-X/08) 
z dnia 21 kwietnia 2008 r. – w sprawie przewlekłości w wydawaniu 
cudzoziemcom kart pobytu.

Do Biura Rzecznika wpłynęła kopia pisma Stowarzyszenia Inter-
wencji Prawnej, skierowanego do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziem-
ców w sprawie dotyczącej przewlekłości w wydawaniu cudzoziemcom 
kart pobytu. Z zawartych w powyższym piśmie informacji wynika, iż 
cudzoziemcy, którym nadano status uchodźcy lub udzielona została 
zgoda na pobyt tolerowany na terytorium Polski oczekują na wydanie 
karty pobytu od kilku tygodni do nawet dwóch miesięcy. Powodem 
wspomnianych przewlekłości ma być zbyt późne kierowanie kart po-
bytu do druku, a także długi okres ich sporządzania. Opisana prakty-
ka budzi wątpliwości z punktu widzenia praw cudzoziemców, którym 
przyznano ochronę na terytorium Polski. Podzielić należy opinię Sto-
warzyszenia Interwencji Prawnej, że brak możliwości uzyskania karty 
pobytu w stosownym terminie może być dla cudzoziemców uciążliwy 
i narażać ich na liczne trudności, zwłaszcza w razie konieczności po-
twierdzenia legalnego pobytu na terytorium Polski.

Rzecznik zwrócił się o poinformowanie o zajętym w przedmiotowej 
sprawie stanowisku, a w przypadku potwierdzenia zasygnalizowa-
nych wątpliwości, o podjęcie działań zmierzających do usprawnienia 
procedury sporządzania i wydawania omawianych dokumentów.

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców (19.05.2008 r.) poinformo-
wał, że w związku z zasygnalizowanymi przez Stowarzyszenie Inter-
wencji Prawnej i Rzecznika Praw Obywatelskich nieprawidłowościa-
mi mającymi miejsce przy wydawaniu cudzoziemcom kart pobytu, 
zlecił Zespołowi Kontroli i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu 
pilne przeprowadzenie kontroli w omawianym zakresie. Jednocześnie 
poinformował, że wdrożono tymczasowe działania naprawcze, które 
powinny w najbliższym czasie przynieść oczekiwane rezultaty.

46. Ministra Zdrowia (RPO-586573-X/07) z dnia 22 kwietnia 
2008 r. – w sprawie ograniczeń czasowych udzielania przepustek 
osobom przebywającym w całodobowych oddziałach psychiatrycz-
nych i zakładach opieki długoterminowej.
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Rzecznik otrzymuje skargi członków rodzin i opiekunów prawnych 
osób przebywających w całodobowych oddziałach psychiatrycznych 
i zakładach opieki długoterminowej, kwestionujące ograniczenia cza-
sowe udzielania przepustek osobom przebywającym w tych zakładach. 
Ograniczenia te zostały wprowadzone zarządzeniem Prezesa NFZ 
z dnia 19 września 2007 r. w sprawie określenia warunków i realizacji 
umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (§ 26 
pkt 4 zarządzenia). Wprowadzone powyższym zarządzeniem ograni-
czenia czasowe pozostają w kolizji z art. 14 ustawy z dnia 19 sierpnia 
1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, który nie przewiduje żad-
nych limitów ograniczających czas pobytu pacjentów na przepustce. 
Ponadto zarządzenie Prezesa NFZ jako akt o charakterze wewnętrz-
nym nie może stanowić podstawy decyzji wobec obywateli. W związku 
z powyższym Rzecznik zwrócił się o podjęcie w ramach posiadanych 
uprawnień nadzorczych działań zmierzających do zbadania legalno-
ści omawianych przepisów zarządzenia. 

47. Ministra Edukacji Narodowej (RPO-584001-X/08) z dnia 23 
kwietnia 2008 r. – w sprawie środków prawnych przysługujących 
osobom, którym odmówiono przyjęcia dziecka do przedszkola. 

W wystąpieniu z dnia 31 marca 2008 r. dotyczącym rekrutacji trzy-
latków do przedszkoli publicznych Rzecznik zasygnalizował problem 
efektywnej kontroli prawidłowości przyjmowania do przedszkoli dzie-
ci w wieku 2,5 – 3 lat z uwagi na możliwość stosowania dowolnych 
kryteriów w trakcie rekrutacji. W odpowiedzi zabrakło jednoznaczne-
go odniesienia się do tej kwestii. Wobec powyższego, Rzecznik zwrócił 
się z prośbą o udzielenie informacji, czy i jakie środki prawne przysłu-
gują osobom, którym odmówiono przyjęcia dziecka do przedszkola.

48. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (RPO-
571581-VII/07) z dnia 23 kwietnia 2008 r. – w sprawie pobytu osób 
umieszczonych w pomieszczeniach jednostek organizacyjnych Policji 
przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 
wytrzeźwienia. 

Nawiązując do wcześniejszej korespondencji Rzecznik zwrócił się 
o informację, czy rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie warunków, jakim po-
winny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Po-
licji przeznaczone dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 
wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, zo-
stało już znowelizowane i usunięto niezgodności w zakresie podda-
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wania badaniom lekarskim osób doprowadzonych do jednostek Po-
licji w celu wytrzeźwienia. Ponadto Rzecznik zwrócił się o ponowne 
rozważenie zasadności wprowadzenia jednolitej opłaty za pobyt osoby 
doprowadzonej w celu wytrzeźwienia do jednostki organizacyjnej Po-
licji i ewentualne podjęcie inicjatywy legislacyjnej dającej podstawę 
do ustalenia takiej opłaty przez Komendanta Głównego Policji.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji (21.05.2008 r.) poinformował, że projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków, 
jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organiza-
cyjnych Policji przeznaczone dla osób zatrzymanych lub doprowadzo-
nych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu osób umieszczo-
nych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych 
w celu wytrzeźwienia, znajduje się na końcowym etapie uzgodnień 
międzyresortowych. 

Ponadto wyjaśnił, że zgodnie z § 29 rozporządzenia Ministra Zdro-
wia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmo-
wania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb 
wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego, maksymalna wysokość opłaty związanej 
z pobytem osoby przyjętej do izby, placówki lub jednostki Policji wyno-
si 250 zł. Z informacji uzyskanych z komend wojewódzkich oraz Ko-
mendy Stołecznej Policji wynika, że wysokość opłat obowiązujących 
na terenie poszczególnych garnizonów, pobieranych z tytułu dopro-
wadzenia osoby nietrzeźwej do wytrzeźwienia w pomieszczeniach po-
licyjnych, kształtuje się na poziomie od 86 do 250 zł i uzależniona jest 
od wysokości faktycznie ponoszonych kosztów. Ujednolicenie opłat 
pobieranych z tytułu doprowadzenia osób nietrzeźwych do wytrzeź-
wienia w pomieszczeniach policyjnych mogłoby prowadzić do sytuacji, 
w wyniku której opłata ta byłaby wyższa lub niższa niż koszty faktycz-
nie ponoszone. Również w przypadku izb wytrzeźwień, opłaty pobie-
rane z tytułu doprowadzenia osób do wytrzeźwienia są uzależnione 
od faktycznie wydatkowanych środków i wynoszą od 170 do 250 zł.

49. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (RPO-
586623-VII/08) z dnia 24 kwietnia 2008 r. – w sprawie rozwiązań 
prawnych dotyczących zapewnienia posiłków zatrzymanym.

W oparciu o przepisy Regulaminu pobytu osób umieszczonych w po-
mieszczeniach jednostek organizacyjnych Policji przeznaczonych dla 
osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, stano-
wiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
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i Administracji z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie warunków, jakim po-
winny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Po-
licji przeznaczone dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 
wytrzeźwienia, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, 
funkcjonariusze Policji zapewnili pierwszy posiłek zatrzymanemu do-
piero po około 10 godzinach od momentu zatrzymania. Ponadto, jego 
umieszczenie w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych poprzedzone 
zostało trwającą blisko 2 godziny czynnością dowodową. 

Wątpliwości Rzecznika budzi również rozwiązanie w myśl którego 
„nie otrzymuje posiłku osoba zatrzymana w stanie nietrzeźwości, któ-
rej pobyt w pomieszczeniu nie przekracza 12 godzin”. Wobec zatrzy-
manego o godz. 23.45 do kontroli drogowej kierowcy, z zawartością 
alkoholu w wydychanym powietrzu 0,29 mg/l, został zastosowany 
przedmiotowy środek przymusu. Nie zapewniono mu posiłku, pomimo 
że następnego dnia, po południu, odbyła się rozprawa, w której wystę-
pował w charakterze oskarżonego i musiał być na nią przetransporto-
wany do sądu, zgodnie z przepisami stosowanymi w sprawach rozpo-
znawanych w trybie przyspieszonym. Zdaniem Rzecznika wskazane 
wyżej przepisy prowadzą w praktyce do naruszenia konstytucyjnie za-
gwarantowanego każdej osobie pozbawionej wolności prawa do bycia 
traktowanym w sposób humanitarny i wymagają modyfikacji.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (27.05.2008 r.) 
poinformował o rozwiązaniach prawnych dotyczących warunków za-
pewnienia posiłków zatrzymanym i jednocześnie stwierdził, że w prak-
tyce mogą występować pewne nieprawidłowości w stosowaniu Regu-
laminu pobytu osób umieszczonych w pomieszczeniach jednostek or-
ganizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub do-
prowadzonych w celu wytrzeźwienia. Uzasadnionym byłoby wydanie 
na szczeblu Komendy Głównej Policji aktu generalnego, np. wytycz-
nych, określającego szczegółowy sposób postępowania funkcjonariu-
szy Policji w zakresie zapewnienia potrzeb socjalnych osób zatrzyma-
nych. W związku z powyższym Dyrektor Gabinetu Komendanta Głów-
nego Policji wystąpił z propozycją do właściwych merytorycznie biur 
Komendy Głównej Policji o rozważenie podjęcia stosownej inicjatywy 
w przedmiotowym zakresie.

50. Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, 
do wiadomości Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych (RPO-585592-X/08) z dnia 24 
kwietnia 2008 r. – w sprawie ograniczeń w dofinansowaniu zakupu 
samochodu dla osób niepełnosprawnych.
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Do Rzecznika zwróciła się niepełnosprawna matka czworga dzie-
ci, która ubiegała się o dofinansowanie ze środków PFRON-u zakupu 
samochodu w ramach programu „Sprawny dojazd”. Negatywne roz-
patrzenie wniosku uzasadniono tym, że „z wniosku oraz dostarczonej 
dokumentacji wynika, że jest osobą bierną zawodowo”.

Adresatami programu są zatrudnione lub uczące się pełnoletnie 
osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, legitymujące 
się prawem jazdy kategorii B, posiadające ważne orzeczenie o znacz-
nym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie 
równoważne, wydane z powodu dysfunkcji narządu ruchu. Tak więc 
niepełnosprawna matka wychowująca czworo dzieci nie może być 
adresatem programu, ponieważ nie jest „osobą zatrudnioną”. Takie 
rozwiązanie pozostaje w jaskrawej sprzeczności z określonymi wcze-
śniej celami programu, a także budzi wątpliwości co do zgodności 
programu z Konstytucją. W swoim założeniu program miał ograniczyć 
skutki niepełnosprawności i ograniczyć bariery utrudniające osobom 
niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie. Rzecznik zwró-
cił się o zainicjowanie działań mających na celu usunięcie opisanych 
ograniczeń utrudniających osobom niepełnosprawnym korzystanie 
z przysługujących im praw.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecz-
nej – Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych 
(23.05.2008 r.) nie zgodził się z argumentami Rzecznika w sprawie do-
finansowania ze środków PFRON zakupu samochodu dla niezatrud-
nionej osoby niepełnosprawnej. W odpowiedzi stwierdził, że głównym 
celem Funduszu jest wspieranie aktywności zawodowej osób niepeł-
nosprawnych. Liczba osób niepełnosprawnych potrzebujących samo-
chodu szacowana jest na ok. milion, dlatego też realizacja tego zada-
nia pochłonęłaby znaczne środki uniemożliwiając realizację innych 
planów Funduszu.

Prezes Zarządu PFRON (05.06.2008 r.) wyjaśnił, że ze względu 
na ograniczoną wysokość dostępnych środków finansowych na re-
alizację pilotażowego programu „Sprawny dojazd” i przewidywalne 
potrzeby, znacznie przekraczające możliwości finansowe PFRON, 
konieczne stało się zawężenie grona uprawnionych adresatów pro-
gramu do osób pracujących lub uczących się i mających największe 
trudności w poruszaniu się (ze względu na rodzaj niepełnosprawno-
ści lub trudności komunikacyjne, związane z miejscem zamieszkania) 
i skierowanie środków pomocowych w ramach tego programu właśnie 
do tej grupy osób niepełnosprawnych.
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51. Prezesa Rady Ministrów (RPO-578865-VI/08) z dnia 24 
kwietnia 2008 r. – w sprawie uregulowania sytuacji prawnej posia-
daczy przedwojennych papierów wartościowych gwarantowanych 
przez Państwo Polskie. 

W wystąpieniu Rzecznik odniósł się do wyroku Trybunału Konsty-
tucyjnego z dnia 24 kwietnia 2007 r. (sygn. SK 49/05) z którego wyni-
ka, iż konieczne jest ustawowe uregulowanie sytuacji prawnej posia-
daczy przedwojennych papierów wartościowych. 

We wspomnianym wyroku Trybunał orzekł o niekonstytucyjności 
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
cywilny w zakresie, w jakim ogranicza dostęp do waloryzacji sądowej, 
zagwarantowanej w art. 358 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
– Kodeks cywilny, w odniesieniu do zobowiązań pieniężnych powsta-
łych przed dniem 30 października 1950 r. wynikających z obligacji 
emitowanych przez Skarb Państwa. Trybunał jednocześnie odroczył 
utratę mocy obowiązującej przepisu uznanego za niezgodny z Konsty-
tucją na okres dwunastu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku. 

Orzeczenie Trybunału usuwa z dniem 11 maja 2008 r. przeszko-
dę formalną uniemożliwiającą dochodzenie przed sądami powszech-
nymi roszczeń z tytułu przedwojennych obligacji. W sytuacji braku 
ustawowego uregulowania niniejszej kwestii, roszczenia posiadaczy 
tych papierów wartościowych będą podlegały sądowej waloryzacji. 
Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku zwrócił równocze-
śnie uwagę na problem przedawnienia wielu roszczeń wynikających 
z przedwojennych papierów wartościowych. Jednocześnie stanął 
na stanowisku, iż powoływanie się przez Skarb Państwa, w ewentual-
nych procesach sądowych, na zarzut przedawnienia jest nadużyciem 
prawa. Rzecznik zwrócił się o informację, czy zostały podjęte stosowne 
prace legislacyjne i na jakim etapie się znajdują. 

Minister Finansów (19.06.2008 r.) stwierdził, że obecnie brak jest 
uzasadnienia dla tworzenia specjalnych przepisów prawnych doty-
czących przedwojennych obligacji Skarbu Państwa. W obowiązującym 
stanie prawnym posiadacze przedmiotowych obligacji mogą występo-
wać na drogę sądową z żądaniem waloryzacji dochodzonych przez 
nich roszczeń. Oznacza to według Ministra, że dysponują instrumen-
tami prawnymi umożliwiającymi im dochodzenie swoich praw.

52. Prezesa Rady Ministrów (RPO-561484-VII/07) z dnia 24 
kwietnia 2008 r. – w sprawie nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
więziennej służby zdrowia. 
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W związku z trudnościami w wypełnianiu przez Służbę Więzienną 
ustawowego zadania, jakim jest zapewnienie osobom pozbawionym 
wolności właściwej opieki zdrowotnej, Rzecznik zwrócił się do Preze-
sa Rady Ministrów o rozważenie potrzeby powołania przez ministrów 
sprawiedliwości oraz zdrowia międzyresortowej komisji, która zbada 
i oceni poziom pracy i potrzeby więziennej służby zdrowia.

Więziennictwo ma coraz większe trudności z pozyskiwaniem ka-
dry medycznej, o czym decyduje zarówno poziom płac, jak i charakter 
wykonywanych przez nią zadań. Kadra medyczna jest stosunkowo 
nieliczna i – poza szpitalami więziennymi – zabezpiecza sprawowanie 
opieki zdrowotnej nad osadzonymi jedynie w godzinach pracy admi-
nistracji zakładów karnych i aresztów śledczych. Po godzinach pracy 
administracji więziennej interwencje lekarzy pogotowia ratunkowego 
stosuje się wstrzemięźliwie, a ich kosztami nierzadko obciąża się osa-
dzonych. Liczne są skargi osadzonych i ich rodzin na ograniczenia 
w kierowaniu na specjalistyczne konsultacje i leczenie w placówkach 
publicznej służby zdrowia.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (13.06.2008 r.) 
poinformował, że zagadnienia przedstawione w piśmie Rzecznika znaj-
dują potwierdzenie w pojedynczych zdarzeniach mających miejsce 
w jednostkach penitencjarnych. Niektóre aspekty organizacji opieki 
zdrowotnej osób pozbawionych wolności (prowadzenie w pomieszcze-
niach ambulatorium prywatnej praktyki lekarskiej czy też obciążanie 
osadzonych kosztami interwencji pogotowia ratunkowego), są zda-
rzeniami incydentalnymi, eliminowanymi przez kierownictwo Służ-
by Więziennej. W opinii Ministerstwa niecelowym wydaje się powoły-
wanie odrębnej, międzyresortowej komisji mającej na celu zbadanie 
i ocenę poziomu pracy oraz potrzeb więziennej służby zdrowia.

53. Ministra Środowiska (RPO-581675-X/08) z dnia 24 kwiet-
nia 2008 r. – w sprawie doniesień prasowych o możliwości skażenia 
Morza Bałtyckiego w związku z planowanym uruchomieniem Gazo-
ciągu Północnego. 

Rzecznik z dużym zaniepokojeniem przyjął doniesienia mediów 
o planowanym przez konsorcjum Nord Stream przepłukaniu Gazo-
ciągu Północnego substancją chemiczną. Z posiadanych przez Rzecz-
nika informacji wynika, że przed uruchomieniem gazociągu Nord 
Stream planuje przesłanie nim aldehydu glutarowego (substancji wy-
korzystywanej do sterylizacji i odkażania chemicznego), który następ-
nie ma zostać wypuszczony do Morza Bałtyckiego. Substancja ta jest 
szkodliwa dla ludzi. Istnieje zatem poważne niebezpieczeństwo nie-
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odwracalnego skażenia basenu Morza Bałtyckiego oraz zagrożenia 
dla życia i zdrowia ludzkiego. Problem ten może w konsekwencji do-
tyczyć również rybołówstwa oraz turystyki. W związku z powyższym 
Rzecznik zwrócił się o ustosunkowanie się do przytoczonych donie-
sień medialnych, a w przypadku ich potwierdzenia się, o poinformo-
wanie o planowanych działaniach zmierzających do niedopuszczenia 
do skażenia Morza Bałtyckiego.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska (14.05.2008 r.) 
poinformował, że strona polska, jako strona narażona, ma prawo okre-
ślić m.in. wymagania co do zakresu informacji o planowanej budowie 
gazociągu i jego oddziaływaniu na środowisko. Strona polska przeka-
że państwom pochodzenia (tj. krajom, na terenie jurysdykcji których 
planowana jest inwestycja i które będą wydawać zezwolenia na jej re-
alizację) opinię na temat możliwości i warunków zgody na realizację 
przedsięwzięcia, na podstawie danych wynikających z dokumentacji 
oceny oddziaływania na środowisko. Dokumentacja powinna zawie-
rać wyczerpujące informacje o działaniach poprzedzających oddanie 
gazociągu do eksploatacji, w tym dotyczące stosowanych substancji 
chemicznych. Obecnie postępowanie w sprawie oceny oddziaływania 
na środowisko w kontekście transgranicznym dla gazociągu Nord 
Stream jest na etapie, na którym na podstawie wymagań określonych 
przez strony postępowania opracowywana jest dokumentacja oceny 
oddziaływania na środowisko.

Poza formalnymi etapami postępowania, konsorcjum Nord Stre-
am nadesłało do Ministerstwa Środowiska wyjaśnienia odnoszące 
się m.in. do planów inwestora oraz doniesień medialnych na temat 
substancji planowanych do użycia w czasie próby ciśnieniowej. Z pi-
sma inwestora wynika, że obecnie badana jest konieczność użycia 
chemikaliów przed uruchomieniem gazociągu i rozpatrywane są inne 
rozwiązania.

54. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
(RPO-513066-I/05) z dnia 24 kwietnia 2008 r. – w sprawie przygo-
towań do egzaminów maturalnych.

Z uwagi na zbliżający się termin egzaminów maturalnych Rzecznik 
zwrócił się o udzielenie informacji, na jakim etapie znajdują się obec-
nie prace nad zapowiedzianymi przez Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej zmianami w systemie przeprowadzania egzaminów maturalnych. 
W szczególności poprosił o odpowiedź na pytanie, czy tegoroczni ma-
turzyści będą mieli możliwość wykonania kserokopii sprawdzonych 
i ocenionych arkuszy egzaminacyjnych, a także, jakie kroki podjęto 
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w celu ujednolicenia zasad udostępniania absolwentom szkół ponad-
gimnazjalnych sprawdzonych i ocenionych prac maturalnych.

55. Ministra Sprawiedliwości (RPO-582023-II/08) z dnia 24 
kwietnia 2008 r. – w sprawie potrzeby podjęcia odpowiednich środ-
ków przeciwdziałających przewlekłości postępowań sądowych. 

Prawo do rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie zostało za-
gwarantowane w Konstytucji, jak i w uregulowaniach prawa europej-
skiego (tj. w ramach struktur unijnych, jak i w prawie Rady Europy). 
Pomimo nowelizacji procedur, a także wprowadzenia do polskiego 
systemu prawnego ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na na-
ruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądo-
wym bez nieuzasadnionej zwłoki, w szeregu ostatnich orzeczeń Eu-
ropejski Trybunał Praw Człowieka przyznawał obywatelom polskim 
zadośćuczynienie z tytułu przewlekłości postępowania sądowego. 

Na tle orzecznictwa ETPC Rzecznik przedstawił szereg postulatów 
podjęcia odpowiednich środków w celu przeciwdziałania przewlekło-
ści postępowań sądowych, Ministerstwo Sprawiedliwości powinno 
przeprowadzić szkolenia sędziów w zakresie wymogów co do uzasad-
nień postanowień o tymczasowych aresztach, z uwagi na fakt, iż wła-
śnie lakoniczność uzasadnień bądź automatyczne powtarzanie wcze-
śniej podawanych powodów decyduje o uznaniu przez ETPC stosowa-
nia aresztu za nieuzasadnione. W stosunku do sędziów (ew. prezesów 
sądów) dopuszczających się rażącej i nieuzasadnionej przewlekłości 
w rozpoznawaniu zażaleń powinny być wyciągane konsekwencje dys-
cyplinarne. Prezesi sądów powinni być zobowiązani do nadzoru nad 
sprawami, których termin rozpoznania przekracza odpowiedni stan-
dard. Ministerstwo Sprawiedliwości powinno być zaś informowane 
o szczególnie drastycznych przykładach przewlekłości, zanim jeszcze 
dojdzie do skargi do ETPC. 

Zważywszy, że ETPC przyznaje zadośćuczynienie często spraw-
com przestępstw, należy zapewnić, aby otrzymane kwoty posłużyły 
w pierwszej kolejności zaspokojeniu roszczeń osób pokrzywdzonych 
przestępstwem, zaś w następnej – pokryciu kosztów procesu. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (13.06.2008 r.) 
wyjaśnił, że kwestia długotrwałości stosowania tymczasowego aresz-
towania oraz przewlekłości postępowań sądowych jest przedmiotem 
stałego zainteresowania Ministerstwa.

Kontroli poddano uzasadnienia postanowień o tymczasowym 
aresztowaniu, które były zaskarżane do Trybunału w Strasburgu. 
Wdrożono system szkoleń dla sędziów w zakresie prawidłowego orze-
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kania o tymczasowym aresztowaniu w świetle orzecznictwa Sądu Naj-
wyższego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. 
W Ministerstwie powstał zespół opracowujący system rejestrowania 
i pozyskiwania informacji dotyczących stosowania tymczasowego 
aresztowania, a także trwają prace legislacyjne nad zmianą przepi-
sów dotyczących omawianej problematyki.

W zakresie długotrwałości postępowań sądowych podjęto działania 
obejmujące systematyczne i konsekwentne kontrolowanie sprawno-
ści postępowań z uwzględnieniem standardów europejskich. W kwe-
stii wykonywania środków zabezpieczających wyjaśniono, że od paź-
dziernika 2007 r. prowadzone są w Ministerstwie działania mające 
na celu ocenę regulacji prawnych dotyczących tej kwestii. Działania 
te są prowadzone w porozumieniu z podmiotami odpowiedzialnymi 
za prawidłową realizację tych środków.

56. Dyrektora Generalnego Służby Więziennej (RPO-586099-
VII/08) z dnia 24 kwietnia 2008 r. – w sprawie systematycznego 
przekazywania Rzecznikowi informacji o wypadkach nadzwyczaj-
nych, jakie miały miejsce w zakładach karnych i aresztach śledczych 
na terenie kraju. 

Ostatnie wydarzenia, jakie miały miejsce w aresztach śledczych 
i zakładach karnych, w tym zgon obywatela Rumunii, który zmarł 
na skutek skrajnego wycieńczenia organizmu, po długotrwałej od-
mowie przyjmowania posiłków w czasie osadzenia w Areszcie Śled-
czym w Krakowie wykazały, że wiedza o dramatycznych w skutkach 
wypadkach nadzwyczajnych dociera do Rzecznika poprzez środki 
masowego przekazu i ze znacznym opóźnieniem. Sytuacja taka unie-
możliwia Rzecznikowi właściwe i szybkie reagowanie na wypadki, 
w których istnieje prawdopodobieństwo naruszenia praw i wolności 
obywatelskich. Staje się to istotne również z tego względu, że począw-
szy od roku bieżącego Rzecznik podjął się pełnienia funkcji Krajowego 
Mechanizmu Prewencji. Polska zobowiązała się do jego wyznaczenia 
bądź utworzenia, w celu zapobiegania torturom na poziomie krajo-
wym, ratyfikując Protokół fakultatywny do Konwencji w sprawie zaka-
zu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniża-
jącego traktowania albo karania, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne 
Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku dnia 18 grudnia 2002 r. Dla-
tego Rzecznik zwrócił się o systematyczne udostępnianie przez Cen-
tralny Zarząd Służby Więziennej informacji o niektórych wypadkach 
nadzwyczajnych, jakie miały miejsce w poszczególnych jednostkach 
penitencjarnych na obszarze całego kraju.
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Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej (12.05.2008 r.) 
podziękował Rzecznikowi za dogłębne zainteresowanie się problema-
tyką związaną z funkcjonowaniem jednostek penitencjarnych. Jedno-
cześnie poinformował, że w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2008 r., 
odnotowano w jednostkach penitencjarnych 745 przypadków nad-
zwyczajnych, w tym: 44 próby samobójcze; 179 pobić osadzonego; 467 
samouszkodzeń oraz 55 zgonów osadzonych. Zastępca Dyrektora Ge-
neralnego SW wyraził jednak wątpliwość co do możliwości zajęcia się 
przez Rzecznika wszystkimi z wymienionych przypadków. W związku 
z tym zaproponował Rzecznikowi spotkanie, w trakcie którego uzgod-
nionoby formy współpracy w omawianej kwestii.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej (11.06.2008 r.) poinfor-
mował, że od 1 lipca 2008 r. Centralny Zarząd Służby Więziennej bę-
dzie przesyłał do Biura Rzecznika informacje o wypadkach nadzwy-
czajnych nawiązując do ustaleń zapadłych na spotkaniu z Rzeczni-
kiem, które odbyło się w dniu 10 czerwca 2008 r. 

57. Komendanta Głównego Policji (RPO-586790-II/08) z dnia 
25 kwietnia 2008 r. – w sprawie doniesień prasowych o zmuszaniu 
do niewolniczej pracy Polaków, którzy wyjechali do pracy w Holandii. 

W związku z informacjami opublikowanymi w dniu 4 kwietnia 
2008 r. przez Dziennik Wschodni w artykule pt.: „W Polsce robotnicy, 
w Holandii niewolnicy” wskazującymi na zmuszanie do niewolniczej 
pracy Polaków, którzy wyjechali do pracy w Holandii, Rzecznik zwrócił 
się o przekazanie informacji o ustaleniach, jakie zostały poczynione 
w tej sprawie przez policję holenderską i polską, przedstawienie aktu-
alnego stanu sprawy i ewentualnie planowanych dalszych działań.  

Komendant Główny Policji (09.05.2008 r.) poinformował, że w dniu 
26 marca 2008 r. Komenda Miejska Policji w Zamościu została poin-
formowana o fakcie przetrzymywania i zmuszania do wykonywania 
pracy obywateli polskich przebywających na terenie Holandii. Z uzy-
skanych materiałów wynika, że osoby te przetrzymywane były w jed-
nym z mieszkań, które remontowali. Zmuszano je do pracy poprzez 
stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej. Ponadto kierowano wo-
bec nich groźby pozbawienia życia lub zdrowia, jak również spalenia 
samochodu należącego do jednego z pokrzywdzonych. W sprawie 
nawiązano współpracę z policją holenderską. Dzięki podjętym dzia-
łaniom, pokrzywdzeni obywatele polscy zostali uwolnieni. W dniu 31 
marca 2008 r. wrócili do kraju, gdzie dnia 2 kwietnia 2008 r. potwier-
dzili zamojskiej policji opisane powyżej fakty. W tej sprawie policja 
holenderska prowadzi dochodzenie. Głównym podejrzanym jest oby-
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watel Holandii. Z uwagi na miejsce popełnienia przestępstwa, całość 
materiałów zgromadzonych przez polską policję zostanie przekazana 
stronie holenderskiej.

58. Ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPO-587309-III/08) 
z dnia 25 kwietnia 2008 r. – w sprawie braku możliwości ubiegania 
się dłużnika alimentacyjnego o rozłożenie na raty lub odroczenie ter-
minu płatności zadłużenia powstałego z tytułu wypłaconych zaliczek 
alimentacyjnych.

Do Rzecznika wpłynęła skarga w sprawie braku możliwości ubie-
gania się dłużnika alimentacyjnego o rozłożenie na raty lub odrocze-
nie terminu płatności zadłużenia powstałego z tytułu wypłaconych 
zaliczek alimentacyjnych. Zaliczka alimentacyjna jest formą wspar-
cia osób niemogących wyegzekwować świadczeń alimentacyjnych, 
tożsamą zarówno ze świadczeniem wypłacanym przez zlikwidowany 
z dniem 1 maja 2004 r. fundusz alimentacyjny, jak i świadczeniem, 
które od 1 października 2008 r. będzie wypłacane na podstawie 
ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym 
do alimentów. W obu przypadkach dłużnik ma możliwość ubiegania 
się o umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatno-
ści powstałego zadłużenia na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz art. 30 ust. 2 
ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Natomiast art. 
16 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych daje 
dłużnikowi możliwość ubiegania się tylko o umorzenie długu. Analiza 
obowiązujących w tym zakresie regulacji nie dostarcza argumentów, 
które przemawiałyby za racjonalnością przyjętych przez ustawodawcę 
rozwiązań pozbawiających dłużnika możliwości spłaty długu w spo-
sób dla niego bardziej dogodny. 

Minister Pracy i Polityki Społecznej (15.05.2008 r.) podzielając 
stanowisko Rzecznika poinformowała, że zasadnym byłoby dopusz-
czenie przez ustawodawcę możliwości spłaty przez dłużnika jego 
długu z tytułu wypłaconych zaliczek w sposób bardziej dogodny niż 
przewidują to ogólne przepisy dotyczące postępowania egzekucyjne-
go. Ewentualna zmiana zapisów ustawy o postępowaniu wobec dłuż-
ników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej nie jest możliwa, 
gdyż ustawa ta obowiązuje jedynie do 30 września 2008 r. Z dniem 
1 października 2008 r. uchyla ją ustawa z dnia 7 września 2007 r. 
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na mocy której oso-
by uprawnione do alimentów, których egzekucja jest bezskuteczna, 
otrzymywać będą świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Dłużnicy 
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alimentacyjni, którzy zobowiązani będą do zwrotu, wraz z ustawowy-
mi odsetkami, należności z tytułu wypłaconych świadczeń z fundu-
szu alimentacyjnego, na podstawie art. 30 ust. 2 ww. ustawy, będą 
mogli ubiegać się o umorzenie tych należności, ale także o odroczenie 
terminu ich płatności albo rozłożenie na raty.

59. Ministra Edukacji Narodowej (RPO-588086-I/08) z dnia 28 
kwietnia 2008 r. – w sprawie egzaminu gimnazjalnego z zakresu czę-
ści humanistycznej. 

Założeniem egzaminu gimnazjalnego jest sprawdzenie wiedzy 
i umiejętności uczniów, ustalonych w standardach wymagań stano-
wiących załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących 
podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów. Tymczasem 
ostatnio w niektórych szkołach miały miejsce przypadki polegające 
na tym, że uczniowie nie mogli odpowiedzieć na pytania testowe w za-
kresie części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego, ponieważ do-
tyczyły one lektur nieprzerobionych na lekcjach. 

W praktyce plan pracy dydaktycznej w szkołach powinien obejmo-
wać potrzebne do zdania egzaminu konkretne utwory literackie. Nie 
jest chyba właściwe, by zróżnicowanie tego planu lub różnice w jego 
faktycznej realizacji prowadziły do sytuacji, w której nieprzerobienie 
pewnych lektur stawiałoby niektórych uczniów w sytuacji znacznie 
gorszej. Konstytucyjna zasada równego traktowania obywateli doty-
czy także uczniów. Przypadki stworzenia nierównych szans edukacyj-
nych młodym ludziom naruszają tę zasadę. W opisanej  sytuacji do-
tyczą one kwestii dostępu do edukacji ponadgimnazjalnej. Rzecznik 
zwrócił się o zajęcie stanowiska w sprawie, a w szczególności rozwa-
żenie możliwości przeprowadzenia ponownego egzaminu w szkołach, 
w których wystąpiły przypadki nierównego traktowania. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
(27.05.2008 r.) poinformował, że polecenie zawarte w spornym punk-
cie tegorocznego egzaminu gimnazjalnego z części humanistycznej 
było zdefiniowane precyzyjnie i poprawnie. Wymagania jakie posta-
wiono uczniom podczas egzaminu były według Ministerstwa zgodne 
ze standardami wymagań przy tego rodzaju egzaminie oraz zgodne 
z podstawą programową kształcenia ogólnego. Ze względu jednak 
na nieprawidłowości w realizacji podstawy programowej z języka pol-
skiego w gimnazjach, jakie ujawniły się w trakcie egzaminu, zwrócono 
się do kuratoriów, aby zebrały dane dotyczące skali problemu.
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60. Ministra Zdrowia (RPO-582015-X/08) z dnia 28 kwietnia 
2008 r. – w sprawie procedury potwierdzania skierowań na leczenie 
uzdrowiskowe.

Rzecznik otrzymuje skargi osób, którym NFZ odmówił potwier-
dzenia skierowania na leczenie uzdrowiskowe. Ze skarg wynika, 
że lekarze specjaliści zatrudnieni w Narodowym Funduszu Zdrowia 
do oceny skierowań pod względem celowości leczenia uzdrowisko-
wego, nie informują osób ubiegających się o to leczenie o przyczynie 
niepotwierdzenia skierowania, ograniczając się wyłącznie do poin-
formowania lekarza kierującego na leczenie o wystąpieniu prze-
ciwwskazań do leczenia uzdrowiskowego. Zainteresowani wskazu-
ją również, że lakoniczna forma odmowy skierowania na leczenie 
uzdrowiskowe uniemożliwia im zrozumienie zasadności odmowy. 
Wątpliwości budzi nadto treść pouczenia znajdującego się w pi-
smach NFZ informujących o odmowie potwierdzenia skierowania 
na leczenie uzdrowiskowe. Pouczenie zawiera tylko informację, 
że na niepotwierdzenie skierowania na leczenie uzdrowiskowe przy-
sługuje odwołanie. Brak natomiast informacji o prawie osób ubie-
gających się o leczenie do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego. 

Rzecznik zwrócił się o rozważenie możliwości podjęcia działań 
w kierunku zmiany obecnej procedury potwierdzania skierowań 
na leczenie uzdrowiskowe w celu zapewnienia osobom ubiegającym 
się o to leczenie dostępu do pełnej informacji o przyczynach odmowy 
potwierdzenia skierowania przez NFZ oraz o przysługujących im w tej 
materii środkach prawnych. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (13.06.2008 r.) po-
informował, że w pełni podziela stanowisko Rzecznika co do obowiąz-
ku udzielania świadczeniobiorcy wyczerpującej informacji o przyczy-
nach ewentualnej odmowy potwierdzenia skierowania na leczenie 
uzdrowiskowe. W związku z przygotowywaną w Ministerstwie Zdro-
wia nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze środków publicznych, zostanie wzięta pod uwagę kwestia 
wskazania świadczeniobiorcom uprawnień do złożenia skargi do Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Ponadto, w ramach nadzoru sprawowanego nad Narodowym Fun-
duszem Zdrowia, Minister Zdrowia wystąpił do Prezesa NFZ w spra-
wie podjęcia niezbędnych działań mających na celu rozwiązanie pro-
blemu rzetelnego informowania świadczeniobiorców o przyczynach 
niepotwierdzenia skierowania na leczenie uzdrowiskowe.
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61. Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej (RPO-587847-I/08) 
z dnia 28 kwietnia 2008 r. – w sprawie trybu postępowania IPN 
z oświadczeniami lustracyjnymi zawierającymi braki lub błędy. 

Na mocy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Na-
rodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 
ustawodawca uczynił Biuro Legislacyjne IPN podmiotem odpowie-
dzialnym za prowadzenie rejestru oświadczeń lustracyjnych, analizę 
tych oświadczeń oraz zbieranie informacji niezbędnych do ich oceny. 
Ustawa nie precyzuje jednak trybu postępowania z oświadczeniami, 
które choć złożone w przewidzianym prawem terminie, zawierają bra-
ki lub błędy. Rzecznik zwrócił się o poinformowanie, czy oświadcze-
nia lustracyjne, które zawierają pola nieuzupełnione lub uzupełnio-
ne niepoprawnie albo wzajemnie sprzeczne, traktowane są przez IPN 
jako oświadczenia złożone terminowo. 

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu (20.05.2008 r.) poinformował Rzecz-
nika, że sprawa sposobu postępowania w wypadku wad formalnych 
oświadczenia lustracyjnego była przedmiotem analizy prawnej oraz 
została dostrzeżona w praktyce Biura Lustracyjnego IPN. Za najwła-
ściwsze Prezes uznał rozwiązanie polegające na każdorazowym wdra-
żaniu trybu wezwania do uzupełnienia braków formalnych, co jest 
zgodne z porządkiem demokratycznego państwa prawnego. Jedno-
cześnie podkreślił, że powszechnie akceptowane w państwie prawa 
postulaty jasności i określoności regulacji ustawowych wymagają, 
by omawiane kwestie doczekały się rychłej reakcji ustawodawcy.

62. Ministra Infrastruktury (RPO-586484-V/08) z dnia 28 
kwietnia 2008 r. – w sprawie problemów związanych z wejściem 
w życie ustawy z dnia 14.06.2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych oraz o zmianie innych ustaw. 

Do Rzecznika wpływają liczne skargi poruszające problemy zwią-
zane z wejściem w życie nowelizacji z dnia 14 czerwca 2007 r. usta-
wy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy 
z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, walne 
zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej nie może być zastąpione 
przez zebranie przedstawicieli. Niemniej, z przepisów przejściowych 
ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. wynika, iż do czasu zarejestrowa-
nia zmian statutów, dotychczasowe ich postanowienia odnoszące się 
do funkcjonowania zebrania przedstawicieli pozostają w mocy. Brak 
dalszych, szczególnych regulacji w tej dziedzinie, powoduje trudności 
w określeniu kompetencji zebrań przedstawicieli. Niewłaściwa inter-
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pretacja przepisów określających aktualne uprawnienia zebrania 
przedstawicieli może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla 
podjętych decyzji – włącznie ze stwierdzeniem ich nieważności. 

Niepokój skarżących budzą również trudności z jednoznacznym okre-
śleniem sytuacji prawnej członków rad nadzorczych pełniących swe 
funkcje w dniu wejścia w życie ww. nowelizacji. Ustawą z dnia 14 czerwca 
2007 r. wprowadzono zasadę społecznej pracy członków rady nadzorczej, 
od której odstąpić można, w określonym zakresie, poprzez odpowiednią re-
gulację statutową. Brak przepisów przejściowych spowodował, iż członkom 
rad nadzorczych wstrzymano wypłaty wynagrodzeń. Rzecznik zwrócił się 
o przedstawienie stanowiska w poruszonych kwestiach oraz o ewentualne 
rozważenie podjęcia stosownych działań w celu zmiany przepisów. 

Minister Infrastruktury (20.05.2008 r.) uznał, że przepisy doty-
czące kompetencji organów spółdzielni mieszkaniowych nie budzą 
wątpliwości interpretacyjnych. Odnosząc się do kwestii wynagrodze-
nia członków rady nadzorczej Minister zapewnił, że po przystąpieniu 
do prac nad nowelizacją ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zmianie niektórych in-
nych ustaw, które nastąpi natychmiast po ogłoszeniu przez Trybunał 
Konstytucyjny orzeczeń w sprawie złożonych wniosków, propozycja 
wypracowania regulacji prawnej korzystnej w tym zakresie zarówno 
dla spółdzielni mieszkaniowych jak i dla jej członków, będzie przed-
miotem wnikliwej analizy.

63. Dyrektora Generalnego Służby Więziennej (RPO-573286-
VII/07) z dnia 29 kwietnia 2008 r. – w sprawie nieprawidłowości 
w rozpoznawaniu przez administrację jednostek penitencjarnych 
skarg osób pozbawionych wolności. 

Faktyczna realizacja praw osób pozbawionych wolności w niema-
łym stopniu uzależniona jest od administracji jednostek penitencjar-
nych. Przykładem może być niejednolita praktyka dotycząca wykony-
wania przez administrację kserokopii pism oskarżonego. Dlatego też 
Rzecznik postuluje rozważenie wypracowania jednolitych standardów 
w działaniu administracji penitencjarnej, uwzględniających Europej-
skie Reguły Więzienne z 2006 r. – zalecenia Rec (2006)2 Komitetu Mi-
nistrów Rady Europy. 

Ponadto Rzecznik nie zgodził się ze stanowiskiem w sprawie sto-
sowania art. 110a § 2 Kkw, iż w zarządzeniu wewnętrznym dyrektora 
jednostki penitencjarnej mogą być wyłączone, odnośnie do pewnych 
grup osadzonych, uprawnienia do wystąpienia o zezwolenie na posia-
danie w celi przedmiotów wymienionych w zarządzeniu. 
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Rzecznik jest zaniepokojony praktyką rozpoznawania skarg osób 
pozbawionych wolności. Naruszane są gwarancje praworządnego po-
stępowania w tym zakresie, zawarte w § 4 oraz § 3 ust. 2 rozporządze-
nia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13.08.2003 r. w sprawie sposobów 
załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach 
karnych i aresztach śledczych. Przepisy te wykluczają zarówno rozpo-
znawanie sprawy przez osobę wskazaną w skardze lub osobę, wobec 
której pozostaje ona w stosunku nadrzędności służbowej, jak też prze-
kazywanie, celem załatwienia, kierownikowi nadzorowanej jednostki 
organizacyjnej skargi, która zawiera zarzuty odnośnie do bezpośred-
niej działalności tego kierownika lub jego zastępcy i podjętych przez 
nich decyzji. Zgodnie z art. 63 zd. 2 Konstytucji tryb rozpatrywania 
petycji, wniosków i skarg określa ustawa. Zatem materia ta – również 
w odniesieniu do osadzonych – nie może być uregulowana w rozporzą-
dzeniu. Oznacza to konieczność wprowadzenia odpowiednich zmian 
w Kodeksie karnym wykonawczym.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej (12.06.2008 r.) poinfor-
mował, że w części dotyczącej interpretacji treści art. 110a § 2 Kodeksu 
karnego wykonawczego podziela pogląd Rzecznika (zgodnie z którym 
decyzja dyrektora zakładu karnego dotycząca możliwości posiadania 
przez skazanych w celi przedmiotów wymienionych w ww. przepisie 
powinna być decyzją indywidualną). Podzielił również stanowisko 
Rzecznika w kwestii wykonywania kserokopii pism osadzonego i dla-
tego też przekaże kierownikom jednostek penitencjarnych polecenie 
określające zasady postępowania w wyżej wymienionym zakresie. 
Nie podzielił poglądu Rzecznika dotyczącego sposobu rozpatrywa-
nia wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych 
i aresztach śledczych. Przeprowadzone kontrole nie dały podstaw 
do uznania, że w ww. kwestii dochodzi do nieprawidłowości.

64. Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Zdrowia (RPO-
587722-VII/08) z dnia 29 kwietnia 2008 r. – w sprawie poprawy 
jakości kwalifikowania nieletnich do publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej w celu obserwacji psychiatrycznej lub leczenia. 

Informacje przedstawione na 23. Ogólnopolskiej Konferencji 
Psychiatrów Dzieci i Młodzieży w Warszawie, w dniach 28–30 mar-
ca 2008 r., wskazują, że system psychiatrii sądowej dla nieletnich 
w Polsce nie został jeszcze stworzony. Szkodę dla jakości opinio-
wania sądowo-psychiatrycznego nieletnich przyniosło zawieszenie 
funkcjonowania specjalnej komisji przy dyrektorze Instytutu Psy-
chiatrii i Neurologii w Warszawie, która przez minione lata stano-
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wiła wsparcie merytoryczne. W bieżącej praktyce nie są wystarcza-
jąco wykorzystywane możliwości, jakie w zakresie kwalifikowania 
nieletnich do zakładów o odpowiednich warunkach zabezpieczenia 
może przynieść lepsza współpraca między sędziami dla nieletnich 
a lekarzami psychiatrami, pełniącymi funkcję biegłych i przeprowa-
dzającymi obserwacje sądowo-psychiatryczne. Rzecznik zwrócił się 
o zacieśnienie współpracy zainteresowanych ministerstw na rzecz 
poprawy jakości kwalifikowania nieletnich do publicznych zakła-
dów opieki zdrowotnej w celu obserwacji psychiatrycznej lub lecze-
nia oraz w sprawie dokończenia tworzenia systemu psychiatrii są-
dowej dla nieletnich.

Zastępca Dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń i Pro-
bacji w Ministerstwie Sprawiedliwości (14.05.2008 r.) poinformował 
o pracach utworzonego przez Prezesa Rady Ministrów Międzyresorto-
wego Zespołu do Spraw Poprawy Skuteczności Wykonania Orzeczeń 
Sądowych. Występując z inicjatywą powołania takiego Zespołu, Mini-
sterstwo Sprawiedliwości miało na uwadze fakt, iż jedynie właściwa 
współpraca między zainteresowanymi resortami gwarantuje skutecz-
ność wykonywania orzeczeń.

Jednym z podstawowych problemów, na który w toku prac Zespo-
łu zwróciło uwagę Ministerstwo Sprawiedliwości, jest konieczność 
zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. 
w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przeno-
szenia, zwalniania i pobytu nieletnich w publicznych zakładach opie-
ki zdrowotnej, poprzez wprowadzenie Komisji Psychiatrycznej dla 
nieletnich, która miałaby obowiązek wydania opinii w sprawie skie-
rowania w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku. Umożliwiłoby 
to sądowi rodzinnemu sprawny i właściwy dobór zakładu leczniczego 
dla nieletniego. 

Minister Zdrowia (03.06.2008 r.) poinformowała, że w Minister-
stwie Zdrowia przygotowywany jest Narodowy Program Ochrony Zdro-
wia Psychicznego. Podstawę Programu stanowić będą znowelizowane 
przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psy-
chicznego. Projekt nowelizacji został w dniu 6 listopada 2007 r. złożo-
ny Marszałkowi Sejmu w celu przedłożenia go pod obrady Izby.

65. Ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPO-547500-III/06) 
z dnia 29 kwietnia 2008 r. – w sprawie konieczności dokonania 
zmian w zasadach obliczania rent i emerytur, uwzględniających sy-
tuację osób mających problemy z udokumentowaniem wysokości wy-
nagrodzenia. 
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W dniu 1 kwietnia 2008 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skar-
gę konstytucyjną dotyczącą wysokości podstawy wymiaru emerytury 
(SK 96/06). Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 15 ust. 1 ustawy 
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 67 ust. 1 
oraz nie jest zgodny z art. 65 ust. 2 Konstytucji. Podstawą przyjęcia 
tego orzeczenia było zaakceptowane przez Trybunał Konstytucyjny 
stanowisko, że obliczanie emerytury lub renty w oparciu o składki 
z kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych z ostatnich 20 lat ka-
lendarzowych poprzedzających rok przejścia na emeryturę lub rentę, 
jest zgodne z Konstytucją.

Rzecznik zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o roz-
ważenie możliwości przeprowadzenia stosownych zmian w przepi-
sach ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych w taki sposób, aby w wypadku niemożliwości udokumento-
wania przychodów do celów obliczenia emerytury lub renty przyjmo-
wać, że kształtowały się one na poziomie ówcześnie obowiązującego 
minimalnego wynagrodzenia. Byłoby to logiczną konsekwencją faktu, 
że w wypadku pracownika zatrudnionego na cały etat „co najmniej 
od 1956 r.”, podstawa składki na ubezpieczenie społeczne nie mogła 
być niższa niż płaca minimalna.

66. Ministra Infrastruktury (RPO-556732-IV/07) z dnia 30 
kwietnia 2008 r. – w sprawie braku przepisów określających mini-
malne odległości pomiędzy budynkami mieszkalnymi a zbiornikami 
do magazynowania paliw płynnych na użytek własny, posiadanymi 
przez przedsiębiorców i osoby fizyczne. 

Do Rzecznika wpływają skargi osób zaniepokojonych brakiem 
przepisów określających minimalne odległości pomiędzy budynka-
mi mieszkalnymi a zbiornikami do magazynowania paliw płynnych 
na użytek własny, posiadanymi przez przedsiębiorców i osoby fizycz-
ne. W ocenie Rzecznika brak takich przepisów wprowadza arbitral-
ność i niepewność w zakresie spełnienia podstawowych wymogów do-
tyczących bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego, 
o których mowa w art. 5 ustawy – Prawo budowlane.

Dopuszczalne przez obowiązujące przepisy lokowanie zbiorników 
z paliwami płynnymi przy budynkach mieszkalnych stwarza stan po-
tencjalnego zagrożenia wybuchem lub pożarem dla mieszkańców tych 
budynków. Stosowanie wiedzy technicznej w celu niedopuszczenia 
do powstania stanu takiego zagrożenia nie spełnia proklamowanej 
w art. 5 Konstytucji zasady zagwarantowania bezpieczeństwa obywa-
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teli przez Rzeczpospolitą Polską. Z zasady tej wynika wymóg stanowie-
nia takich przepisów prawnych, które nie dopuszczają do legalnego 
istnienia stanów stwarzających poważne zagrożenie dla życia i zdrowia 
ludzkiego. Wymóg ten mógłby zostać spełniony poprzez wprowadzenie 
minimalnych dopuszczalnych odległości sytuowania zbiorników z pa-
liwami płynnymi od budynków mieszkalnych do rozporządzenia Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Rzecznik wniósł o podjęcie odpowiednich działań legislacyjnych. 

67. Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (RPO-577226-
II/07) z dnia 30 kwietnia 2008 r. – w sprawie w odmowy udostępnie-
nia Rzecznikowi przez Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów opracowania dotyczącego działalności Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego.

W kolejnym wystąpieniu w sprawie raportu o działalności Central-
nego Biura Antykorupcyjnego, Rzecznik zwrócił uwagę na okoliczność, 
iż na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji nie-
jawnych ma prawo wglądu do akt i dokumentów objętych tajemnicą 
państwową. Także przepisy ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochro-
nie informacji niejawnych w sposób nie budzący wątpliwości nadają 
Rzecznikowi Praw Obywatelskich prawo dostępu do informacji niejaw-
nych. Rzecznik podkreślił, iż nadal oczekuje na udostępnienie mu ra-
portu w sprawie działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
(17.06.2008 r.) – działając na podstawie upoważnienia Szefa Kancela-
rii Prezesa Rady Ministrów – poinformowała, że tzw. Raport w sprawie 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego zostanie udostępniony Rzecz-
nikowi niezwłocznie po jego zakończeniu. 

68. Prezesa Zarządu Fundacji „Prawo Europejskie” (RPO-
587379-IV/08) z dnia 30 kwietnia 2008 r. – w sprawie konsekwencji 
przedłużającej się rozłąki dzieci z rodzicami pracującymi za granicą. 

Problematyka masowej emigracji zarobkowej oraz wpływu, jaki 
wywiera ona na kondycję polskiej rodziny, jest od dawna przedmio-
tem zainteresowania i troski Rzecznika. W wyniku szeregu działań 
podjętych przez Rzecznika na rzecz pracujących za granicą Polaków 
uwidoczniły się niepokojące konsekwencje przedłużającej się rozłąki 
dziecka z jednym, czy nawet z obydwojgiem rodziców. Dlatego Rzecznik 
z zadowoleniem przyjął wiadomość o powstającym raporcie Fundacji 
„Prawo Europejskie” pt. „Eurosieroctwo 2008”, który pozwoli oszaco-
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wać przybliżoną skalę zjawiska. Rzecznik zwrócił się o udostępnienie 
kopii raportu. Zaproponował również współpracę przy rozpowszech-
nianiu treści raportu, z uwagi na jego wartość badawczą.

69. Ministra Zdrowia (RPO-588152-X/08) z dnia 30 kwietnia 
2008 r. – w sprawie prac nad „koszykiem świadczeń gwarantowanych”. 

Działania zmierzające do przełamania utrzymującego się głębo-
kiego kryzysu systemu finansowania ochrony zdrowia pozostają nie-
zmiennie jednym z priorytetowych obszarów zainteresowania Rzeczni-
ka, z punktu widzenia ochrony wolności i praw człowieka i obywatela. 
Istotne znaczenie dla reform systemowych ma precyzyjne określenie 
zakresu świadczeń zdrowotnych, gwarantowanych w ramach obowiąz-
kowego ubezpieczenia zdrowotnego. Skutki braku jednoznacznych 
uregulowań w tym względzie są przedmiotem wielu skarg wpływają-
cych do Rzecznika. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o in-
formację o stopniu zaawansowania oraz przewidywanym terminie za-
kończenia prac nad „koszykiem świadczeń gwarantowanych”.

70. Ministra Sprawiedliwości (RPO-587846-I/08) z dnia 30 
kwietnia 2008 r. – w sprawie biegłych sądowych. 

Rzecznik skierował wystąpienie w przedmiotowej sprawie w związ-
ku z publikacjami prasowymi na temat instytucji biegłego sądowego. 
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych 
w art. 157 § 2 zawiera delegację do określenia przez Ministra Spra-
wiedliwości, w drodze rozporządzenia, „trybu ustanawiania biegłych 
sądowych, pełnienia przez nich czynności oraz zwalniania ich z funk-
cji”. W tym samym trybie Minister może również określić szczegółowe 
zasady powoływania i działania zespołów biegłych sądowych. Mini-
ster Sprawiedliwości, korzystając z ustawowego upoważnienia, rozpo-
rządzeniem z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych 
odniósł się do bardzo szerokiego zakresu spraw związanych z powo-
ływaniem, funkcjonowaniem i odwoływaniem biegłych sądowych. Cy-
towane upoważnienie ustawowe, wraz z wydanym na jej podstawie 
rozporządzeniem, może budzić wątpliwości natury konstytucyjnej. 
Tytułem przykładu można wskazać, iż w ustawie znajduje się jedy-
nie delegacja do określenia „trybu ustanawiania biegłych”, podczas 
gdy Minister rozporządzeniem określił m.in. czas pełnienia czynno-
ści przez biegłego, kwalifikacje do występowania w roli biegłego oraz 
ustanowił nadzór prezesa sądu okręgowego nad biegłymi. 

Rzecznik zwrócił się o udzielenie informacji na temat prowadzo-
nych w Ministerstwie Sprawiedliwości prac legislacyjnych, planowa-
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nego terminu ich zakończenia i ewentualnego wniesienia projektu 
ustawy do Sejmu. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (06.06.2008 r.) 
poinformował, że z uwagi na rangę i wagę regulacji prawnych dotyczą-
cych funkcjonowania biegłych sądowych, w Ministerstwie Sprawie-
dliwości podjęte zostały prace związane z przygotowaniem projektu 
ustawy o biegłych sądowych, która w sposób spójny, kompleksowy 
i wyczerpujący ureguluje zagadnienia związane z organizacją tej gru-
py zawodowej. W przepisach końcowych przewiduje się, iż art. 157 
ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych zostanie uchylony, 
a w związku z tym utraci moc obowiązującą także rozporządzenie 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie bie-
głych sądowych. Projekt ustawy o biegłych sądowych został zgłoszony 
do rozpatrzenia przez Radę Ministrów na IV kwartał 2008 r.

71. Ministra Edukacji Narodowej (RPO-586892-X/08) z dnia 30 
kwietnia 2008 r. – w sprawie braku powszechnego dostępu do wy-
chowania przedszkolnego dzieci w wieku 3 – 5 lat.

Z korespondencji kierowanej do Rzecznika oraz z sygnałów środ-
ków masowej informacji wynika, że oferowana liczba miejsc w przed-
szkolach dla dzieci w wieku 3 – 5 lat jest niewystarczająca w stosun-
ku do potrzeb. Na przykład w Warszawie w bieżącym roku zabrakło 
około 3 tysięcy miejsc. W opinii pedagogów i psychologów, edukacja 
przedszkolna jest nieodzownym elementem harmonijnego rozwoju 
każdego dziecka. Rola państwa nie może ograniczać się tylko do gwa-
rantowania równego i powszechnego dostępu do nauki, lecz powinna 
obejmować pomoc w zapewnieniu opieki nad dziećmi. Wynika to m.in. 
z postanowień Konwencji o prawach dziecka. Rzecznik zwrócił się 
o przedstawienie stanowiska w sprawie, a także rozważenie możli-
wości podjęcia zmian legislacyjnych zmierzających do podniesienia 
dostępności wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 – 5 lat, 
z uwzględnieniem specyfiki środowisk wiejskich oraz potrzeb dzieci 
niepełnosprawnych. Celowe wydaje się rozważenie możliwości zmia-
ny sposobu dotychczasowego finansowania wychowania przedszkol-
nego, w tym zwiększenie zaangażowania państwa w pomoc dla jedno-
stek samorządu terytorialnego, realizujących zadania w omawianym 
zakresie.

Minister Edukacji Narodowej (21.05.2008 r.) poinformowała, 
że kwestie prowadzenia przedszkoli należą do zadań własnych gmi-
ny. W przypadkach uzasadnionych względami demograficznymi i geo-
graficznymi rada gminy może uzupełnić sieć publicznych przedszkoli 
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i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy 
wychowania przedszkolnego, czyli punkty przedszkolne lub zespo-
ły wychowania przedszkolnego. Założenie innej formy wychowania 
przedszkolnego należy do kompetencji rady gminy. Minister wskaza-
ła również źródła finansowania edukacji przedszkolnej oraz źródła 
współfinansowania, jakim będą środki z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007–2013.

72. Ministra Zdrowia (RPO-587872-X/08) z dnia 30 kwietnia 
2008 r. – w sprawie zasad finansowania leczenia za granicą.

Ze skarg wpływających do Rzecznika wynika, że NFZ odmawia po-
krycia kosztów leczenia w USA, powołując się na procedury uniemoż-
liwiające dokonywanie wpłat zaliczkowych, których wymaga zagra-
niczna placówka medyczna. 

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Prezes NFZ 
może skierować wnioskodawcę do przeprowadzenia poza granicami 
kraju leczenia lub badań diagnostycznych, których nie przeprowadza 
się w kraju, kierując się niezbędnością udzielenia świadczenia w celu 
ratowania życia lub poprawy stanu zdrowia wnioskodawcy. Wniosko-
dawca może otrzymać zgodę na pokrycie kosztów transportu do miej-
sca udzielenia świadczeń w państwie niebędącym państwem człon-
kowskim UE/EFTA lub do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju, 
w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia. Koszty leczenia, ba-
dań lub transportu są finansowane z budżetu państwa. 

Stosownie do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 
2007 r. w sprawie wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne poza 
granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu, oddział NFZ po-
krywa koszty leczenia lub badań diagnostycznych niewykonywanych 
w kraju, a uzyskanych w innym państwie niż państwo członkowskie 
UE/EFTA, na podstawie faktury wystawionej przez zagraniczną pla-
cówkę opieki medycznej. Rozporządzenie nie przewiduje regulowania 
należności za leczenie w formie zaliczkowej, wymaganej przez zagra-
niczną placówkę medyczną. Rzecznik zwrócił się z prośbą o zajęcie 
stanowiska w sprawie oraz przekazanie informacji o przewidywanych 
zmianach legislacyjnych w tym zakresie. 

Minister Zdrowia (29.05.2008 r.) wyjaśniła, że po konsultacjach 
Ministerstwa Zdrowia z Ministerstwem Finansów, to ostatnie, ma-
jąc na względzie przepisy ustawy o finansach publicznych, wskazało 
na potrzebę nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27 grud-
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nia 2007 r. w sprawie wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne 
poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu, w celu za-
gwarantowania pewności prawnej i uniknięcia problemów związa-
nych z refundacją kosztów leczenia zagranicznym placówkom opie-
ki medycznej. Obecnie projekt rozporządzenia nowelizującego jest 
na etapie uzgodnień międzyministerialnych i społecznych.

73. Ministra Sprawiedliwości, Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPO-
582072-I/08) z dnia 30 kwietnia 2008 r. – w sprawie podpisanych, 
a nie ratyfikowanych przez Polskę umów międzynarodowych. 

Polska podpisała, a dotychczas nie ratyfikowała siedmiu umów 
międzynarodowych wobec których właściwy do złożenia wniosku 
o ratyfikację jest Minister Sprawiedliwości. Są to: Protokół dodatkowy 
do Konwencji o cyberprzestępczości, podpisany przez Rzeczpospolitą 
dnia 21 lipca 2003 r.; Konwencja Rady Europy w sprawie kontaktów 
z dziećmi, podpisana przez Rzeczpospolitą dnia 24 września 2003 r.; 
Konwencja Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzy-
stywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, pod-
pisana przez Rzeczpospolitą dnia 25 października 2007 r.; Konwencja 
o jurysdykcji, stosowanym prawie, uznaniu i popieraniu współpracy 
w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej i środków ochrony dzie-
ci, podpisana przez Rzeczpospolitą dnia 22 listopada 2000 r.; Drugi 
Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatel-
skich i Politycznych, podpisany przez Rzeczpospolitą dnia 21 marca 
2000 r. oraz Konwencja Europejska o ochronie praw człowieka i god-
ności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny podpisana 
przez Rzeczpospolitą wraz z Protokołem dodatkowym do niej dnia 7 
maja 1999 r. 

Umowy podpisane, a dotychczas nie ratyfikowane przez Polskę, 
wobec których właściwy do złożenia wniosku o ratyfikację jest Mini-
ster Spraw Wewnętrznych i Administracji, to: Europejska Konwencja 
o Obywatelstwie, podpisana przez Rzeczpospolitą dnia 29 kwietnia 
1999 r.; Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościo-
wych, podpisana przez Rzeczpospolitą dnia 12 maja 2003 r. oraz Kon-
wencja Rady Europy przeciwko handlowi ludźmi, podpisana przez 
Rzeczpospolitą dnia 16 maja 2005 r. 

Umowy podpisane, a dotychczas nie ratyfikowane przez Polskę, wo-
bec których właściwy do złożenia wniosku o ratyfikację jest Minister 
Pracy i Polityki Społecznej, to: Europejska Karta Społeczna (zrewido-
wana), podpisana przez Rzeczpospolitą dnia 25 października 2005 r. 
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oraz Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełno-
sprawnych, podpisana przez Rzeczpospolitą dnia 30 marca 2007 r.

Powyższe umowy dotyczą zagadnień praw i wolności obywateli, 
a więc na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Konstytucji powinny być 
ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie. Rzecznik 
zwrócił się z prośbą o poinformowanie, jakie przyczyny zadecydo-
wały o tym, że dotychczas nie rozpoczęto procedury ratyfikacji wy-
mienionych umów oraz o rozważenie podjęcia działań w celu ich 
ratyfikacji.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (20.05.2008 r.) 
nie zgodził się ze stanowiskiem, iż ratyfikacja umowy międzynarodo-
wej powinna nastąpić niezwłocznie po jej podpisaniu. Stanowisko 
takie nie znajduje oparcia w przepisach prawa międzynarodowego 
i zgodnych z nim przepisach prawa wewnętrznego, ani też w polskiej 
i zagranicznej doktrynie prawa. Przeczy mu również praktyka mię-
dzynarodowa. Wskazane przez Rzecznika umowy podlegają tzw. zło-
żonemu trybowi zawierania umów międzynarodowych. W tym trybie 
podpisanie jest potwierdzeniem ustalenia ostatecznego tekstu umów 
oraz wyrazem wstępnej woli ich zawarcia. Definitywne wyrażenie zgo-
dy na związanie się nimi zapada po przeprowadzeniu złożonej i sfor-
malizowanej procedury wewnętrznej, wymagającej współdziałania 
szeregu organów państwa. Wskazane przez Rzecznika umowy mię-
dzynarodowe są przedmiotem intensywnych działań zmierzających 
do ich ratyfikacji. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji (26.05.2008 r.) poinformował, że związanie Rzeczypo-
spolitej Polskiej Europejską Konwencją o obywatelstwie będzie możli-
we dopiero po uchwaleniu przez Sejm nowelizacji ustawy o obywatel-
stwie polskim. Aktualnie obowiązująca ustawa wymagałaby złożenia 
zbyt dużej ilości zastrzeżeń do Konwencji. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji skierował w dniu 
24 października 2006 r. do Sekretarza Rady Ministrów za pośrednic-
twem Ministra Spraw Zagranicznych wniosek o ratyfikację Europej-
skiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych. Prezes Rady 
Ministrów przedstawił Sejmowi w dniu 11 kwietnia 2008 r. projekt 
ustawy o ratyfikacji ww. Konwencji (druk sejmowy nr 427). W dniu 
28 maja 2008 r. odbędzie się posiedzenie sejmowej Komisji Mniejszo-
ści Narodowych i Etnicznych w sprawie rozpatrzenia projektu ustawy 
o ratyfikacji Konwencji. 

Sejm uchwalił w dniu 25 kwietnia 2008 r. projekt ustawy o raty-
fikacji Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlo-
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wi ludźmi (druki sejmowe 374 i 420). Senat przyjął w dniu 15 maja 
2008 r. ustawę bez poprawek.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej  
(16.06.2008 r.) wyjaśniła, że prace nad projektem decyzji w sprawie ra-
tyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych rozpoczną się 
w czerwcu 2008 r. Prace będą prowadzone we współpracy z innymi re-
sortami i będą zmierzać do precyzyjnego ustalenia zobowiązań, jakie 
faktycznie wynikają z Konwencji dla państw. 

Polska od 1997 r. jest stroną Europejskiej Karty Społecznej z 1961 r., 
która wyznacza niższe standardy niż Zrewidowana Europejska Kar-
ta Społeczna. Jej wykonanie jest  regularnie oceniane przez Komitet 
Niezależnych Ekspertów. Jego zadaniem jest wskazanie niezbędnych 
zmian w polskim prawodawstwie tak, aby mogła nastąpić ratyfika-
cja Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej. Analiza możliwości 
wprowadzenia zmian postulowanych przez Komitet Niezależnych 
Ekspertów będzie przedmiotem opracowania, które zostanie przygo-
towane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w III kwartale 
2008 r. i poddane konsultacjom z partnerami społecznymi. Od wyni-
ków tych prac zależeć będzie decyzja w sprawie ewentualnej ratyfika-
cji Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej. 

74. Prezesa Rady Ministrów (RPO-584072-VI/08) z dnia 5 maja 
2008 r. – w sprawie istniejących ograniczeń w korzystaniu z ulgi z ty-
tułu wychowywania dzieci.

Zasady korzystania z ulgi określonej w art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wywołują liczne pro-
testy podatników wychowujących dzieci, którzy do ulgi nie są uprawnie-
ni. Rzecznik podziela zarzuty, iż doszło do nieuzasadnionego – i w pew-
nym stopniu przypadkowego – zróżnicowania sytuacji polskich rodzin, 
dalekiego od zasady równości i sprawiedliwości społecznej.

Z ulgi nie korzystają: osoby osiągające dochody z działalności rol-
niczej – z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej 
– oraz dochody z działalności leśnej; opiekunowie prawni, w tym oso-
by pełniące funkcję rodziny zastępczej; podatnicy osiągający dochody 
z działalności gospodarczej, którzy wybrali opodatkowanie w zryczał-
towanej formie lub stawką liniową; podatnicy, którzy osiągnęli docho-
dy na tyle niewielkie, że należny podatek jest niższy od kwoty ulgi, 
wobec czego nie odliczą jej w całości lub w części; osoby wychowujące 
pełnoletnie uczące się lub studiujące dzieci, które uzyskały dochody 
inne niż renta rodzinna, w tym rentę socjalną – nieobjęte zwolnieniem 
od podatku – w wysokości przekraczającej kwotę niepowodującą obo-
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wiązku zapłaty podatku; osoby wychowujące pełnoletnie dzieci uczą-
ce się w szkole za granicą lub kształcące się na uczelni zagranicznej.

W związku z negatywnym stanowiskiem Rady Ministrów wobec 
poselskiego projektu ustawy zmieniającej ustawę o świadczeniach 
rodzinnych, w którym zaproponowano wprowadzenie świadczenia re-
kompensującego brak możliwości skorzystania z ulgi, Rzecznik zwró-
cił się o dokonanie ponownej oceny tego projektu lub podjęcie przez 
Radę Ministrów prac nad przygotowaniem projektu ustawy, której 
celem będzie wprowadzenie instrumentów znoszących skutki zróżni-
cowania w zakresie materialnego wsparcia rodzin, spowodowanego 
zastosowaniem ulgi z tytułu wychowywania dzieci.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (12.06.2008 r.) 
poinformował, że trwają prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy 
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
W przygotowywanym przez resort finansów projekcie ustawy prze-
widuje się zmianę w zakresie „ulgi prorodzinnej” m.in. w kierunku 
umożliwienia korzystania z tej preferencji podatkowej rodzicom, któ-
rych dzieci uczą się w zagranicznych szkołach (uczelniach wyższych). 
Projekt zawiera również rozwiązanie, zgodnie z którym otrzymywanie 
przez dziecko renty socjalnej oraz dodatku pielęgnacyjnego (bez wzglę-
du na ich wysokość) pozwoli samotnemu rodzicowi na preferencyjne 
opodatkowanie swoich dochodów. Nie przewiduje się natomiast zmia-
ny w zakresie umożliwienia odliczania ulgi prorodzinnej od podatku 
opłacanego w innej formie, niż według skali podatkowej. 

Ponadto analizowane są propozycje rozszerzenia zakresu ulgi 
prorodzinnej o rodziny zastępcze, jak również wprowadzenia zmiany 
w treści art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy w kierunku rezygnacji z kryterium 
dochodowości, stosowanego wobec pełnoletnich dzieci. Wynik tych 
analiz zostanie odzwierciedlony w ostatecznej wersji projektu noweli-
zacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

75. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (RPO-
581475-IX/08) z dnia 5 maja 2008 r. – w sprawie braku uprawnie-
nia do otrzymania przez policjanta zwolnienia z tytułu opieki nad 
dzieckiem w sytuacji, gdy żona nie jest pracownikiem Policji. 

Do Rzecznika zwrócił się funkcjonariusz Policji, któremu odmó-
wiono zwolnienia od zajęć służbowych w wymiarze dwóch dni z ty-
tułu opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat, powołując się na § 8 
ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 2 września 2002 r. w sprawie szczegółowych praw i obowiązków 
oraz przebiegu służby policjantów. Policjantowi-kobiecie wychowują-
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cej przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu 
roku zwolnienie od zajęć służbowych w wymiarze 2 dni. Zwolnienie 
przysługuje również policjantowi będącemu jedynym opiekunem 
dziecka w wieku do 14 lat. Jeżeli oboje rodzice pełnią służbę w Policji, 
z uprawnienia, o którym mowa wyżej, może korzystać jedno z nich. 
Jednak w sytuacji, gdy żona policjanta-mężczyzny nie pełni służby 
w Policji, zwolnienie z zajęć służbowych mu nie przysługuje. Rzecznik 
zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą 
o rozważenie nowelizacji rozporządzenia.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji (05.06.2008 r.) zapewnił, że wskazane w wystąpieniu 
Rzecznika propozycje zmian zostaną uwzględnione w prowadzonych 
w Ministerstwie pracach nad nowelizacją ustawy o Policji.

76. Dyrektora Generalnego Służby Więziennej (RPO-583270-
VII) z dnia 6 maja 2008 r. – w sprawie przeludnienia w zakładach 
karnych wizytowanych przez pracowników Biura Rzecznika Praw 
Obywatelskich. 

W dniach od 31 marca do 4 kwietnia 2008 r. pracownicy Biura 
Rzecznika dokonali sprawdzenia poszanowania praw osób pozbawio-
nych wolności przebywających w zakładach karnych w Białej Podla-
skiej, Chełmie oraz w Zamościu.

Podczas wizytacji przeprowadzonej w dniach 31 marca i 1 kwietnia 
2008 r. w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej stwierdzono, że prze-
bywało w nim 406 (ewidencyjnie 409) osadzonych; zgodnie z ustalo-
ną pojemnością powinno przebywać 278. Oznacza to, że zaludnienie 
w tych dniach wynosiło 146% pojemności tej jednostki penitencjarnej 
i jest to, według statystyki Centralnego Zarządu Służby Więziennej, 
najbardziej zaludniona jednostka penitencjarna w kraju. 

W dniu 31 marca 2008 r. w Zakładzie Karnym w Chełmie przebywa-
ło 889 osób. Pojemność tego Zakładu wynosi 708 miejsc. Przeludnie-
nie kształtowało się więc na poziomie 125, 6%. W Zakładzie Karnym 
w Zamościu w dniu 3 kwietnia 2008 r. przebywało 366 osadzonych. 
Pojemność Zakładu wynosi zaś 284 miejsca. Przeludnienie w tym 
dniu wynosiło 128% pojemności tego zakładu karnego.

Przeludnienie zarówno w Zakładzie Karnym w Chełmie, jak i w Za-
kładzie Karnym w Zamościu jest duże, jednak w ostatnim czasie utrzy-
muje na zbliżonym poziomie. Natomiast stan osadzonych znacznie 
wzrósł w bardzo już przeludnionym Zakładzie Karnym w Białej Pod-
laskiej. Zakład bez uzyskania pomocy ze strony jednostki nadrzędnej 
nie rozwiąże samodzielnie tego problemu. Rzecznik zwrócił się o pod-
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jęcie działań zmierzających do zmniejszenia przeludnienia w tych za-
kładach karnych, zwłaszcza w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej (28.05.2008 r.) poinfor-
mował Rzecznika o sytuacji przeludnienia jednostek penitencjarnych. 
Stwierdził, że pomimo podejmowanych działań problem przeludnienia 
nadal istnieje. Wyraził jednocześnie nadzieję, że przedsięwzięcia inwe-
stycyjne i działania organizacyjne, które już zostały podjęte, a także 
działania legislacyjne podjęte przez Ministerstwo Sprawiedliwości 
przyczynią się do rozwiązania problemu przeludnienia jednostek pe-
nitencjarnych podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więzien-
nej w Lublinie.

77. Komisarza Praw Człowieka Rady Europy, Przewodniczącej 
Komisji Petycji Parlamentu Niemieckiego, Ombudsmana Nadrenii 
i Palatynatu oraz Ambasadora RP w Berlinie (RPO-576195-I/07) 
z dnia 6 maja 2008 r. – w sprawie sytuacji obywateli polskich za-
mieszkujących w Niemczech. 

Polacy zamieszkujący we wschodniej części Niemiec podnoszą 
problem dyskryminacji i eskalacji agresji, z jaką coraz częściej spoty-
kają się ze strony Niemców. Kolejnymi problemami, na jakie zwróciła 
uwagę polska prasa, są masowe zatrzymania i przeszukania Polaków 
na terenie Niemiec, po zniesieniu kontroli granicznych w związku 
z wejściem Polski do strefy Schengen. 

Zaniepokojenie budzą także napływające do Rzecznika skargi 
polskich obywateli, którzy pozostawali w związkach małżeńskich 
z obywatelami Niemiec. W przypadku rozkładu pożycia małżeńskiego, 
małoletnie dzieci decyzją sądu są przyznawane opiece jednemu z ro-
dziców – z reguły tego, który jest obywatelem niemieckim. W takich 
sytuacjach kontakty z dzieckiem drugiego z rodziców są ogranicza-
ne do kilku spotkań w miesiącu. Nadto, takie spotkanie jest organi-
zowane i nadzorowane przez właściwy Urząd ds. Dzieci i Młodzieży 
– Jugendamt, który zakazuje porozumiewania się rodzica z dzieckiem 
w języku polskim. Zdarza się także, iż obywatelowi polskiemu zosta-
ją całkowicie zakazane jakiekolwiek kontakty z dzieckiem, co zosta-
je uzasadnione troską o dobro dziecka i ochroną małoletniego przed 
uprowadzeniem do Polski przez polskojęzycznego rodzica. Rzecznik 
zwrócił się o rozważenie możliwości podjęcia działań w przedstawio-
nych kwestiach, w celu poprawy sytuacji w zakresie poszanowania 
praw obywateli polskich i ich dzieci zamieszkujących w Niemczech.

Ambasador RP (30.05.2008 r.) wyjaśnił, że w zakresie opisywa-
nego przez media problemu eskalacji agresji wobec Polaków osiedla-
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jących się we wschodnich rejonach Niemiec podjął działania w celu 
dokładnego wyjaśnienia problemu. Po analizie sytuacji stwierdził, 
że na obszarze, o którym mowa, zanotowano tylko kilka przypadków 
zniszczenia przez niemieckich chuliganów samochodów należących 
do Polaków (sprawców zidentyfikowano i toczy się wobec nich postę-
powanie). Innych incydentów nie odnotowano, a współpraca między 
Polakami i Niemcami układa się dobrze. W zakresie kontroli kierow-
ców na granicy polsko-niemieckiej sekretarz stanu w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych Saksonii wyjaśniła, że wzmożone kontrole gra-
niczne mają miejsce zarówno na granicy polsko-niemieckiej, jak i cze-
sko-niemieckiej i nie są skierowane przeciw obcokrajowcom, tylko 
mają na celu monitorowanie problemu kradzieży aut, które nasiliło 
się po otwarciu granic. 

W zakresie spraw rodzinnych i władzy rodzicielskiej w przypadku 
małżeństw mieszanych w sytuacjach, gdy zgłaszane są nieprawidło-
wości w działaniach niemieckich urzędów, interwencje podejmowane 
są natychmiast i wiele spraw udaje się załatwić pozytywnie. W spra-
wach trudniejszych konsulaty polskie starają się nieść Polakom 
wszelką pomoc. Ambasador podkreślił, że niezmiernie ważne jest in-
formowanie konsulatów już w początkowej fazie konfliktu. 

Przewodnicząca Komisji Petycji Parlamentu Niemieckiego 
(13.06.2008 r.) poinformowała, że Komisja rozpatruje wyłącznie spra-
wy dotyczące zadań ustawodawczych Parlamentu lub zażalenia odno-
szące się do działalności władz federalnych. Sprawy dotyczące policji 
i Urzędów ds. Młodzieży leżą w gestii parlamentów krajów związko-
wych, dlatego też wystąpienie Rzecznika zostało przekazane do Komi-
sji Petycyjnej Landtagu Meklemburgii-Pomorza Przedniego. 

78. Ministra Skarbu Państwa (RPO-582497-IV/08) z dnia 8 maja 
2008 r. – w sprawie sposobu rozpatrywania roszczeń wynikających 
z dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu 
gruntów na obszarze m.st. Warszawy.

Do Rzecznika napływają liczne skargi dotyczące sposobu rozpa-
trywania roszczeń wynikających z dekretu z dnia 26 października 
1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. War-
szawy. Skarżący zarzucają w szczególności długotrwałość procedur 
administracyjnych, a także kosztowność postępowań cywilnych zwią-
zanych z roszczeniami odszkodowawczymi wynikającymi z dekretu. 
Rzecznik zwrócił się o poinformowanie, czy zakresem ustawy repry-
watyzacyjnej, nad którą obecnie trwają prace w Ministerstwie Skar-
bu Państwa, mają być objęte również roszczenia związane z dekretem 
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z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów 
na obszarze m.st. Warszawy. 

Minister Skarbu Państwa (20.05.2008 r.) poinformował, że Rząd 
RP dąży do rozwiązania problemu zadośćuczynienia krzywdom po-
wstałym w wyniku nacjonalizacji. W ramach przygotowywanych 
w Ministerstwie Skarbu Państwa założeń do ustawy rekompensującej 
skutki prawne przejęcia mienia obywateli w latach 1944–1962, prze-
widuje się również zadośćuczynienie skutkom przejęcia mienia na te-
renie miasta stołecznego Warszawy, dokonanego na podstawie dekre-
tu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów 
na obszarze m. st. Warszawy. Ministerstwo uzyskało informację, iż 
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy podjął prace nad ustawą regulu-
jącą kwestie rekompensat z tytułu przejęcia mienia na terenie miasta 
st. Warszawy. Skierowanie takiego projektu ustawy pod obrady Rady 
Ministrów skutkować będzie wyłączeniem z zakresu przygotowywa-
nej w Ministerstwie Skarbu Państwa ustawy rekompensowania tzw. 
„roszczeń warszawskich”.

79. Ministra Gospodarki (RPO-586888-X/08) z dnia 8 maja 
2008 r. – w sprawie bezpieczeństwa energetycznego Polski i związa-
nych z tym zagrożeń. 

W dniu 8 kwietnia 2008 r. w wyniku awarii energetycznej, kilka-
set tysięcy mieszkańców Szczecina oraz Województwa Zachodnio-
pomorskiego pozbawionych zostało prądu. W skrajnych przypad-
kach usuwanie awarii trwało ponad 7 dni. Spowodowało to niemal-
że całkowity paraliż w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców, 
szkół, szpitali, organów administracji publicznej, banków, zakła-
dów przemysłowych, transportu publicznego i innych podmiotów. 
W związku z awarią energetyczną, analizowano w mediach nie tylko 
przyczyny jej zaistnienia, lecz wskazywano na katastrofalną sytu-
ację infrastruktury energetycznej w Polsce i związane z tym zagro-
żenia. Zdaniem ekspertów połowa linii, które przesyłają energię bez-
pośrednio do odbiorców, nie spełnia standardów. Mają one ponad 
400 tys. km długości, z czego 150 tys. km wymaga natychmiastowej 
wymiany. Konieczna jest również  modernizacja około 50 tys. km 
sieci średniego napięcia. Inny istotny problem dotyczy elektrocie-
płowni miejskich. Nie są one bowiem przygotowane do pracy nie-
zależnie od sieci, czyli w razie odcięcia zasilania. Rzecznik zwrócił 
się o przedstawienie stanowiska w sprawie i poinformowanie o pla-
nowanych działaniach zmierzających do poprawy bezpieczeństwa 
energetycznego kraju. 
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80. Ministra Zdrowia (RPO-580790-X/08) z dnia 9 maja 2008 r. – 
w sprawie potrzeby doprecyzowania przepisów odnoszących się do po-
bierania przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego opłat od pacjentów 
za wystawienie zaświadczenia o stanie zdrowia dla celów świadczeń 
z ubezpieczenia społecznego. 

Rzecznik z zadowoleniem przyjął stanowisko Ministra Zdrowia 
wyrażone w odpowiedzi z dnia 18 kwietnia 2008 r. na wystąpienie 
Rzecznika z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie doprecyzowania prze-
pisów odnoszących się do pobierania przez lekarzy ubezpieczenia 
zdrowotnego opłat od pacjentów za wystawienie zaświadczenia o sta-
nie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Stano-
wisko to zdaje się kolidować ze stanowiskiem wyrażonym w 2006 r. 
przez ówczesnego Ministra Zdrowia w odpowiedzi na wystąpienie 
Rzecznika w sprawie finansowania kosztów badań diagnostycznych 
wykonywanych na żądanie powiatowych i wojewódzkich zespołów 
do spraw orzekania o niepełnosprawności. Rzecznik ponownie zwró-
cił się o doprecyzowanie przepisów, w taki sposób, aby nie budziły 
wątpliwości w praktyce. Jednocześnie poprosił o rozważenie moż-
liwości przygotowania i przekazania zainteresowanym instytucjom 
(w szczególności Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Zakładowi 
Ubezpieczeń Społecznych, Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych) stanowiska w sprawie stosowania art. 16 usta-
wy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych. 

81. Komendanta Głównego Policji (RPO-541402-II/08) z dnia 9 
maja 2008 r. – w sprawie policyjnego systemu rejestracji skarg. 

Nawiązując do wcześniejszej korespondencji w przedmiotowej spra-
wie, Rzecznik zwrócił się o poinformowanie o rezultatach modyfikacji 
i testowania nowego policyjnego systemu rejestracji skarg w drugim 
półroczu 2007 r. oraz, czy dane dotyczące wpływających skarg są już 
wprowadzane według nowych zasad od początku 2008 r. 

82. Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecz-
nej – Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (RPO-
574709-X/07) z dnia 9 maja 2008 r. – w sprawie wnoszenia opłat 
za parkowanie przez kierowców z dysfunkcją narządów ruchu. 

Do Rzecznika wpływają skargi osób niepełnosprawnych dotyczące 
konieczności wnoszenia opłat za parkowanie przez kierowców z dys-
funkcją narządów ruchu. Osoby niepełnosprawne nie zostały zwolnio-
ne przez ustawodawcę z obowiązku uiszczania opłat za parkowanie, 
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a tylko niektóre władze samorządowe przyznały tej grupie społecznej 
prawo do zerowej stawki opłaty za parkowanie. 

Ustawodawca wprowadził możliwość uzyskania przez osoby nie-
pełnosprawne karty parkingowej, która uprawnia do niestosowania 
się do niektórych znaków drogowych, a na organy właściwe do zarzą-
dzania ruchem na drogach nałożył obowiązek wyznaczenia w strefie 
płatnego parkowania miejsc postojowych dla oznakowanych pojaz-
dów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych. Posiada-
czom kart parkingowych nie przyznano jednak prawa do niestosowa-
nia się do znaku drogowego D-44 „strefa parkowania”, zatem nawet 
w przypadku zaparkowania pojazdów na miejscach postojowych prze-
znaczonych dla osób niepełnosprawnych muszą oni uiszczać opłaty 
za parkowanie.

W odpowiedzi na wcześniejsze wystąpienie Rzecznika w tej spra-
wie, Minister Infrastruktury przedstawił stanowisko, z którego wy-
nika, że resort infrastruktury nie widzi konieczności wprowadzenia 
ustawowego zwolnienia osób niepełnosprawnych z obowiązku wno-
szenia opłat za parkowanie. Rzecznik zwrócił się o przygotowanie pro-
jektu nowelizacji ustawy o drogach publicznych, która doprowadzi 
do rozszerzenia ustawowego katalogu podmiotów zwolnionych z opłat 
za parkowanie o osoby niepełnosprawne legitymujące się kartą par-
kingową.

83. Ministra Edukacji Narodowej (RPO-561595-III/07) z dnia 9 
maja 2008 r. – w sprawie wynagradzania nauczycieli za ocenianie 
ustnych egzaminów maturalnych.

Rzecznik w piśmie z dnia 12 lipca 2007 r. przedstawił Ministrowi 
Edukacji Narodowej zastrzeżenia nauczycieli do zasad wynagradza-
nia egzaminatorów za przeprowadzanie ustnych egzaminów matu-
ralnych w 2007 r. W odpowiedzi z dnia 26 lipca 2007 r. Minister Edu-
kacji Narodowej poinformował Rzecznika, że w Parlamencie znajduje 
się poselski projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, w któ-
rym podejmuje się kompleksowo kwestię wynagradzania nauczycie-
li za ocenianie egzaminów ustnych i pisemnych. Minister Edukacji 
Narodowej wskazał przy tym, że popiera propozycję wprowadzenia 
na trwałe do systemu oświaty regulacji, w świetle której udział na-
uczycieli w egzaminach ustnych będzie traktowany przy obliczaniu 
wynagrodzenia jak praca w godzinach ponadwymiarowych. Niestety 
zapowiedziana zmiana ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty nie została przeprowadzona. Oznacza to, że czas trwania ust-
nego egzaminu maturalnego w zależności od przedmiotu i poziomu 
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egzaminu będzie ustalany na podstawie przepisów rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w spra-
wie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzami-
nów w szkołach publicznych, którego postanowienia nie odbiegają 
od tych, które obowiązywały w ubiegłym roku i były krytykowane 
przez nauczycieli.

84. Ministra Sprawiedliwości (RPO-507916-VII/05) z dnia 12 
maja 2008 r. – w sprawie nieskuteczności wykonywania orzeczeń są-
dów rodzinnych o umieszczeniu nieletnich w placówkach niepodlega-
jących resortowi sprawiedliwości. 

Rzecznik przedstawił Ministrowi Sprawiedliwości szereg uwag – 
do odpowiedniego wykorzystania – dotyczących obecnego stanu re-
alizowania orzeczeń w sprawach nieletnich i zwrócił się o poinformo-
wanie o efektach prac międzyresortowego Zespołu do Spraw Poprawy 
Skuteczności Wykonywania Orzeczeń Sądowych. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (19.05.2008 r.) 
poinformował, że kwestia wykonywania orzeczeń sądowych w przed-
miocie umieszczania małoletnich i nieletnich w różnego rodzaju pla-
cówkach jest przedmiotem prac Międzyresortowego Zespołu do Spraw 
Poprawy Skuteczności Wykonania Orzeczeń Sądowych, który został 
utworzony na mocy zarządzenia nr 98 Prezesa Rady Ministrów z dnia 
19 września 2007 r. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele Mini-
sterstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Pracy i Po-
lityki Społecznej oraz Ministerstwa Zdrowia w randze podsekretarza 
i sekretarza stanu. 

Tematem najbliższego posiedzenia Zespołu jest kwestia utworze-
nia placówek oświatowych o charakterze tymczasowym w związku 
z trudnościami w umieszczaniu nieletnich w toku postępowania 
prowadzonego w trybie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o po-
stępowaniu w sprawach nieletnich w placówce innej niż schronisko 
dla nieletnich, potrzeba zmiany w zasadach kierowania nieletnich 
do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrod-
ków socjoterapii, zwiększenia ilości miejsc w tych placówkach i zmian 
w zasadach ich organizacji i funkcjonowania, a także dopuszczenie 
innych niż pochodzących z rodzinnych ośrodków diagnostyczno-kon-
sultacyjnych opinii niezbędnych do umieszczenia nieletniego w mło-
dzieżowym ośrodku wychowawczym i młodzieżowym ośrodku socjo-
terapii.
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85. Ministra Środowiska (RPO-575042-IV/07) z dnia 13 maja 
2008 r. – w sprawie przyznawania odszkodowania w związku z ogra-
niczeniem sposobu korzystania z nieruchomości. 

Stosownie do art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska, w związku z ograniczeniem sposobu ko-
rzystania z nieruchomości, jej właściciel może żądać odszkodowania 
za poniesioną szkodę. Natomiast zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy, 
w razie określenia na obszarze ograniczonego użytkowania wymagań 
technicznych dotyczących budynków, szkodą, o której mowa w art. 
129 ust. 2, są także koszty poniesione w celu wypełnienia tych wyma-
gań przez istniejące budynki, nawet w przypadku braku obowiązku 
podjęcia działań w tym zakresie. 

Wypłata odszkodowania uzależniona jest od faktu poniesienia 
określonych wydatków pieniężnych przez podmiot ubiegający się 
o odszkodowanie. Konieczność spełnienia wskazanej wyżej prze-
słanki może rodzić poważne problemy związane z ograniczeniem do-
stępu do odszkodowania dla osób, których sytuacja majątkowa nie 
pozwala na dokonanie prac modernizacyjnych budynku. Zwłaszcza, 
iż z powyższym roszczeniem można wystąpić w okresie 2 lat od dnia 
wejścia w życie rozporządzenia lub aktu prawa miejscowego powo-
dującego ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości. Zda-
niem Rzecznika pożądana byłaby modyfikacja sposobu ubiegania 
się o powyższe odszkodowanie w ten sposób, by podmiot zobowią-
zany do wypłaty odszkodowania mógł przyznawać je uprawnionym 
podmiotom przed dokonaniem modernizacji związanych z dostoso-
waniem budynku do wymagań technicznych. Zapewniłoby to efek-
tywną realizację prawa do odszkodowania, również dla podmiotów, 
których sytuacja majątkowa wyklucza wykonanie stosownych prac 
z własnych środków. Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w po-
ruszonej kwestii. 

86. Ministra Infrastruktury (RPO-580452-IV/08) z dnia 13 
maja 2008 r. – w sprawie warunków wystawiania świadectw charak-
terystyki energetycznej budynków. 

Do Rzecznika zwróciły się osoby posiadające uprawnienia bu-
dowlane do kierowania robotami budowlanymi. Jak podkreślają, 
mimo spełnienia wymagań zawartych w art. 5 ust. 8 pkt 1–3 ustawy 
– Prawo budowlane, nie nabywają one prawa do sporządzania świa-
dectwa charakterystyki energetycznej budynku. Spowodowane jest 
to brzmieniem przepisu art. 5 ust. 8 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane, 
który uzależnia uzyskanie uprawnień do sporządzania charaktery-
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styki energetycznej budynku od posiadania uprawnień budowlanych 
do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-
budowlanej lub instalacyjnej bądź odbycia szkolenia i zdania egzami-
nu przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki 
przestrzennej i mieszkaniowej. 

Zdaniem wnioskodawców, którzy nie posiadają uprawnień okre-
ślonych w art. 5 ust. 8 pkt 4, program odbytych studiów oraz tryb 
nadawania im uprawnień zasadniczo nie odbiega od wymagań, jakie 
obowiązane są spełnić osoby posiadające uprawnienia budowlane 
do projektowania w określonych w ustawie specjalnościach. 

Powstaje w związku z tym wątpliwość, czy zróżnicowanie sytuacji 
prawnej podmiotów posiadających uprawnienia w zakresie projekto-
wania i nie posiadających takich uprawnień w przedmiocie wystawia-
nia certyfikatów energetycznych, jest uzasadnione. Z punktu widze-
nia grup zawodowych nie objętych regulacją art. 5 ust. 8 pkt 4 Prawa 
budowlanego, dostęp do wykonywania zawodu audytora energetycz-
nego może wydawać się utrudniony. Rzecznik zwrócił się o zajęcie sta-
nowiska w poruszonych kwestiach. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury (09.06. 
2008 r.) poinformował, że w związku z niedoskonałością przyjętych 
rozwiązań prawnych dotyczących wymagań kwalifikacyjnych dla 
osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do sporządzania 
świadectw charakterystyki energetycznej, w resorcie infrastruktu-
ry rozpoczęto prace nad udoskonaleniem i doprecyzowaniem istnie-
jących rozwiązań ustawowych. Prace zmierzają do doprowadzenia 
do zgodności z ustaleniami dyrektywy 2002/91/WE w sprawie cha-
rakterystyki energetycznej budynków, istniejących wymagań kwa-
lifikacyjnych dla osób ubiegających się o uzyskanie ww. uprawnień 
poprzez podniesienie wymagań kwalifikacyjnych oraz wprowadzenie 
odpowiedzialności zawodowej i systemu ubezpieczeń, a także wymogu 
niezależności ekspertów w wyniku wyeliminowania istniejącej możli-
wości bycia sędzią we własnej sprawie. 

87. Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej 
i Rodziny (RPO-549375-III/07) z dnia 13 maja 2008 r. – w spra-
wie potrzeby przywrócenia regulacji prawnej stwarzającej podstawy 
do pozbawienia prawa do świadczeń emerytalno-rentowych lub pra-
wa do takich świadczeń w wyższym wymiarze, osób, które wywołały 
przestępstwem umyślnym okoliczności powstania tego prawa.

W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji Rzecznik ponow-
nie zwrócił się z prośbą o rozważenie – przy okazji rozpatrywania 
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kolejnej nowelizacji ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – możliwości przy-
wrócenia regulacji prawnej stwarzającej podstawy do pozbawienia 
prawa do świadczeń emerytalno-rentowych albo do takich świadczeń 
w wyższym wymiarze osób, które wywołały przestępstwem umyślnym 
okoliczności powstania tego prawa. 

88. Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji (RPO-588414-III/08) z dnia 13 maja 2008 r. – 
w sprawie upoważnień ustawowych do wydania rozporządzeń Rady 
Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania 
pracowników samorządowych.

Do Rzecznika zwrócił się Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” z prośbą o zbadanie poprawności legislacyjnej upo-
ważnień do wydania aktów wykonawczych zamieszczonych w art. 
3 ust. 5 i 6, art. 20 ust. 2 oraz art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 
1990 r. o pracownikach samorządowych oraz wydanych na ich pod-
stawie: rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. 
w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych za-
trudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzę-
dach marszałkowskich oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników 
samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych 
jednostek samorządu terytorialnego. W ocenie wnioskodawcy treść 
upoważnień wskazuje, że zagadnienia uregulowane w odrębnych 
rozporządzeniach powinny być ujęte kompleksowo w jednym ak-
cie wykonawczym. Ponadto zdaniem wnioskodawcy przyjęte przez 
Radę Ministrów rozwiązanie budzi zastrzeżenia co do zgodności 
z niektórymi przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” 
(§ 71 oraz § 119). 

Przy okazji badania przedmiotowej sprawy Rzecznik powziął wąt-
pliwość co do zgodności wskazanych wyżej upoważnień ustawowych 
z art. 92 ust. 1 Konstytucji, który nakłada na ustawodawcę obowiązek 
określenia w upoważnieniu nie tylko organu właściwego do wydania 
rozporządzenia i zakresu spraw przekazanych do uregulowania, ale 
również wytycznych dotyczących treści aktu. Rzecznik zwrócił się 
o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie. 
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89. Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego (RPO-
568845-V/07) z dnia 14 maja 2008 r. – w sprawie informacji o sta-
nie majątkowym, jakie zobowiązana jest przedstawić osoba ubiega-
jąca się o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi. 

Zgodnie z art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Pra-
wo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi prawo pomocy 
może być przyznane stronie wyłącznie na jej wniosek i dotyczyć za-
kresu całkowitego lub częściowego. Wzór wniosku dla osób fizycznych 
został ustalony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 
2003 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępnienia urzędo-
wego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowa-
niu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania 
stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy. 

Rozpoznając wniosek sąd powinien ocenić sytuację majątkową 
wnioskodawcy z uwzględnieniem dochodów i majątków osób bliskich 
wnioskodawcy, które mogą być w określonych sytuacjach zobowiąza-
ne wspierać go finansowo. Ustawowego obowiązku udzielania pomocy 
finansowej nie mają niespokrewnione z wnioskodawcą osoby wspól-
nie z nim prowadzące gospodarstwo domowe. W związku z powyższym 
w ocenie Rzecznika majątek tych osób i osiągane przez nich docho-
dy nie powinny być uwzględniane i łączone z majątkiem i dochodem 
wnioskodawcy. 

Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w sprawie oraz poin-
formowanie, czy regulacje zawarte w rozporządzeniu, rozszerzające 
poza rodzinę krąg podmiotów, których stan majątkowy i dochody 
są uwzględniane przy rozpoznawaniu wniosku o przyznanie prawa 
pomocy, nie wykraczają poza upoważnienie ustawowe wynikające 
z art. 256 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego (19.06.2008 r.) 
poinformował, że na gruncie procedury sądowoadministracyjnej, pra-
wo pomocy, ze względu na swój zakres, może zostać przyznane w za-
kresie całkowitym – gdy wnioskodawca wykaże, że nie jest w stanie 
ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, oraz w zakresie czę-
ściowym – gdy wnioskodawca wykaże, że nie jest w stanie ponieść 
pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecz-
nego dla siebie i rodziny. W pierwszym przypadku badana jest wyłącz-
nie sytuacja wnioskodawcy, w drugim, wnioskodawcy i jego rodziny. 
W postępowaniu cywilnym natomiast, zarówno przy całkowitym, jak 
i częściowym zwolnieniu od kosztów sądowych badana jest sytuacja 
rodzinna wnioskodawcy.
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W odpowiedzi stwierdzono ponadto, że regulacje zawarte w rozpo-
rządzeniu nie wykraczają poza upoważnienie ustawowe wynikające 
z art. 256 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administra-
cyjnymi ani też nie rozszerzają kręgu podmiotów, których stan ma-
jątkowy i dochody są uwzględniane przy rozpoznawaniu wniosku 
o przyznanie prawa pomocy, a wręcz przeciwnie – można stwierdzić, 
że zawężają pojęcie rodziny wyłącznie do krewnych.

90. Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego (RPO-
533891-II/06) z dnia 14 maja 2008 r. – w sprawie odpowiedzialności 
karnej lekarza za czyn polegający na uszkodzeniu ciała lub spowodo-
waniu rozstroju zdrowia dziecka poczętego.

Rzecznik zwrócił się w dniu 16 czerwca 2006 r. do Ministra Spra-
wiedliwości w sprawie dotyczącej wątpliwości, czy w Kodeksie karnym 
nie występuje luka powodująca niemożność skutecznego ścigania 
czynu lekarza polegającego na uszkodzeniu ciała lub spowodowaniu 
rozstroju zdrowia dziecka poczętego. 

Wątpliwości tej nie rozwiewa do końca treść art. 157a k.k., zgodnie 
z którym „Kto powoduje uszkodzenie ciała dziecka poczętego lub roz-
strój zdrowia zagrażający jego życiu, podlega grzywnie, karze ograni-
czenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.” Podmiotem tego 
przestępstwa może być każdy, nie tylko lekarz, przy czym warunkiem 
przestępności jest umyślność spowodowania skutku, o którym mowa 
w tym przepisie. 

Działanie w zamiarze spowodowania uszkodzenia ciała lub roz-
stroju zdrowia zagrażającego życiu dziecka poczętego, w szczególno-
ści przez lekarza, w praktyce jest jednak czymś zupełnie wyjątkowym. 
Najczęściej jest ono rezultatem karygodnej lekkomyślności lub nie-
dbalstwa (świadomego lub nieświadomego naruszenia obowiązku 
wymaganej ostrożności), które obecnie pozostaje bezkarne. Jest to po-
ważna i dolegliwa luka w regulacji prawnej, która wymaga pilnego 
usunięcia. Zdaniem Rzecznika praktyka stosowania art. 157a k.k. 
przez organy postępowania dowodzi, iż nie spełnia on wymogu dosta-
tecznej ochrony zdrowia dziecka poczętego. W związku z powyższym 
Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska, a także poinformowanie, 
czy prowadzone są obecnie prace zmierzające do znowelizowania tego 
przepisu poprzez dodanie formy nieumyślnej przestępstwa wymienio-
nego w art. 157a § 1 k.k. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (27.06.2008 r.) 
zgodził się z postulatami Rzecznika, że wprowadzenie karalności nie-
umyślnego typu czynu z art. 157 a § 1 k.k. polegającego na spowo-
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dowaniu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia dziecka poczętego, 
doprowadziłoby do usunięcia luki prawnej w płaszczyźnie ochrony 
zdrowia dziecka poczętego. Dostrzegając wagę przedstawionego pro-
blemu, Ministerstwo Sprawiedliwości rozważy podjęcie prac nad no-
welizacją kodeksu karnego w tym zakresie.

91. Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej (RPO-588614-I/08) 
z dnia 14 maja 2008 r. – w sprawie zasad funkcjonowania tzw. zbioru 
zastrzeżonego w zasobach archiwalnych IPN.

Za sprawą środków masowego przekazu (artykuł w tygodniku 
„Wprost” z dnia 11 maja 2008 r. pt. „Fikcja lustracyjna”) Rzecznik 
powziął informację na temat możliwych nieprawidłowości rodzą-
cych się na tle funkcjonowania w Instytucie Pamięci Narodowej 
tzw. zbioru zastrzeżonego. Z informacji prasowych wynika, że tzw. 
zbiór zastrzeżony zawiera dokumenty istotne z punktu widzenia 
bezpieczeństwa państwa, w tym dane osobowe tajnych współpra-
cowników organów bezpieczeństwa komunistycznego państwa 
pełniących obecnie eksponowane funkcje publiczne. W związku 
z powyższym Rzecznik  zwrócił się z prośbą o ustosunkowanie 
się do przedstawionych kwestii oraz poinformowanie o zasadach 
funkcjonowania tzw. zbioru zastrzeżonego, w szczególności o pod-
stawie prawnej funkcjonowania zbioru oraz kryteriów, na podsta-
wie których Instytut Pamięci Narodowej kwalifikuje akta do zbioru 
zastrzeżonego.

92. Przewodniczącego Sejmowej Komisji Ustawodawczej oraz 
Przewodniczącego Sejmowej Komisji Regulaminowej i Spraw Po-
selskich (RPO-556485-II/07) z dnia 14 maja 2008 r. – w sprawie po-
trzeby ograniczenia immunitetu parlamentarnego i sędziowskiego.

Rzecznik zwrócił się w dniu 26 listopada 2007 r. do Marszałka 
Sejmu z wystąpieniem dotyczącym potrzeby ograniczenia immu-
nitetu parlamentarnego i sędziowskiego. W odpowiedzi z dnia 17 
stycznia 2008 r. Marszałek Sejmu poinformował, że treść wystą-
pienia przekazał przewodniczącym Komisji Ustawodawczej oraz 
Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich jako wewnętrznym or-
ganom Sejmu właściwym do zbadania problemów podniesionych 
w tym wystąpieniu. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się 
z prośbą o poinformowanie, czy i jakie stanowisko zajęły Komisje 
w kwestii potrzeby ograniczenia immunitetu parlamentarnego i sę-
dziowskiego. 

Przewodniczący Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich 
(28.05.2008 r.) poinformował, że w związku z rozpoczętymi przez Ko-
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misję Nadzwyczajną pracami nad nowelizacją Konstytucji, również 
w kierunku ograniczenia zakresu immunitetu parlamentarnego (po-
selski projekt ustawy o zmianie Konstytucji – druk nr 433), Przewod-
niczący Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich przekazał stano-
wisko Rzecznika na ręce Przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej.

93. Ministra Zdrowia (RPO-588166-X/08) z dnia 16 maja 2008 r. 
– w sprawie udzielania świadczeń z zakresu fizjoterapii w ramach 
umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Rzecznik otrzymał wniosek o zbadanie legalności zarządzenia Nr 
60/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 
września 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i reali-
zacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza, które zawiera definicję 
„fizjoterapeuty”.

Zdaniem wnioskodawców, kwestionowane zarządzenie pozbawiło 
całą rzeszę pracowników możliwości dalszego udzielania świadczeń 
z zakresu fizjoterapii w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdro-
wia, bez jakiegokolwiek okresu przejściowego pozwalającego na uzu-
pełnienie kwalifikacji, a także jest sprzeczne z art. 43 ust. 1 ustawy 
z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej. 

Ponadto, w opinii wnioskodawców, „nie ma żadnego uzasadnie-
nia dla wprowadzania dwóch odmiennych definicji tej samej grupy 
zawodowej” (definicja „fizjoterapeuty” wynikająca z § 2 ust. 1 pkt 2 
cytowanego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania 
i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza oraz definicja „fi-
zjoterapeuty” wynikająca z § 2 ust. 1 pkt 3 zarządzenia Nr 57/2007/
DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 września 
2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów 
w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień). W związku 
z powyższym Rzecznik zwrócił się z prośbą o spowodowanie zbadania 
omawianych przepisów oraz zajęcie stanowiska odnośnie do szczegó-
łowych kwestii podnoszonych we wniosku. 

94. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (RPO-583636-
III/08) z dnia 16 maja 2008 r. – w sprawie regulacji ustawy – Prawo 
o szkolnictwie wyższym przewidującej wygaśnięcie stosunku pracy 
z mianowanym profesorem zwyczajnym lub nadzwyczajnym z koń-
cem roku, w którym ukończył 70 rok życia.

Do Rzecznika wpłynęły skargi mianowanych nauczycieli akade-
mickich zatrudnionych na stanowiskach profesorów na regulację za-
wartą w art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkol-
nictwie wyższym, przewidującą wygaśnięcie stosunku pracy z miano-
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wanym profesorem zwyczajnym lub nadzwyczajnym z końcem roku 
akademickiego, w którym ukończył 70 rok życia, w sytuacji, gdy osią-
gnięcie tego wieku nie stanowi przyczyny zakończenia z mocy prawa 
stosunku pracy innych mianowanych nauczycieli akademickich. 
To zróżnicowanie odbierane jest przez skarżących jako dyskrymina-
cja mianowanych profesorów w zatrudnieniu. Mianowany nauczyciel 
akademicki, jeśli nie zostanie mu wypowiedziany stosunek pracy 
z mianowania z powodu nabycia uprawnień emerytalnych na podsta-
wie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i ren-
tach z FUS, do których odsyła art.137 ust. l Prawa o szkolnictwie wyż-
szym, może pracować bez żadnego ograniczenia w czasie, niezależnie 
od osiągniętego wieku. 

Wyjaśnienia udzielone Rzecznikowi przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego wskazują, że interpretacja przepisów dotyczą-
cych ustania stosunku pracy mianowanych nauczycieli akademic-
kich w związku z nabyciem uprawnień emerytalnych nie jest oczywi-
sta. Świadczy to, w ocenie Rzecznika, o pilnej konieczności dokonania 
analizy prawnej regulacji dotyczących powyższej kwestii i podjęcia 
prac legislacyjnych, w wyniku których wyeliminowane zostaną zasy-
gnalizowane wątpliwości, a przede wszystkim zapisy dyskryminujące 
mianowanych profesorów. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie sta-
nowiska w sprawie.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (24.06.2008 r.) potwier-
dziła, że sytuacja prawna wszystkich mianowanych nauczycieli aka-
demickich dotycząca wygaśnięcia ich stosunku pracy pod rządami 
obecnie obowiązującej ustawy w stosunku do wcześniej obowiązującej 
ustawy o szkolnictwie wyższym z 1990 r., jest zróżnicowana. Przepis 
art. 127 ust. 2 obecnie obowiązującej ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 
– Prawo o szkolnictwie wyższym dotyczący nauczycieli akademickich 
zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczaj-
nego, w stosunku do poprzedniego stanu prawnego może być trak-
towany jako przejaw dyskryminacji wobec tych profesorów. Z tego 
względu podjęto działania w celu zmiany wymienionego przepisu. 

95. Ministra Zdrowia (RPO-588895-X/08) z dnia 16 maja 2008 r. 
– w sprawie sytuacji osób chorych na hemofilię. 

Rzecznik z niepokojem odbiera kolejne doniesienia na temat sy-
tuacji osób chorych na hemofilię, w szczególności dotyczące opieki 
zdrowotnej dla dzieci. Każdego roku u ok. 50 noworodków w Polsce 
diagnozuje się hemofilię. W krajach rozwiniętych standardem postę-
powania z chorymi na hemofilię jest profilaktyka pierwotna (podawa-
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nie chorym brakującego czynnika krzepnięcia co 2- 3 dni, niezależnie 
od tego, czy występują krwawienia) oraz podawanie czynników rekom-
binowanych. W opinii lekarzy specjalistów oraz pacjentów, Narodowy 
Program Leczenia Hemofilii w Polsce nie gwarantuje skutecznej pro-
filaktyki u dzieci i dorosłych cierpiących na tę chorobę oraz odbie-
ga od standardów światowych i europejskich. Podstawowe problemy 
to brak dostępu do leków oraz niewystarczające środki na profilakty-
kę, a także utrudnienia w dostępie do diagnostyki i leczenia. Rzecz-
nik zwrócił się o przekazanie stanowiska w sprawie, w tym informacji 
na temat działań Ministra Zdrowia w sprawie zapewnienia chorym 
na hemofilię bezpiecznego leczenia.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (16.06.2008 r.) po-
informował, że wypełnianie zadań związanych z organizacją i koordy-
nacją zaopatrzenia w bezpieczną krew, jej składniki i produkty krwio-
pochodne jest statutowym zadaniem Narodowego Centrum Krwi 
w Warszawie. Preparaty krzepnięcia oraz czynniki rekombinowane 
przeznaczone dla osób chorych na hemofilię, zakupywane są w ra-
mach realizacji „Narodowego Programu Leczenia Hemofilii na lata 
2005 – 2011”, ze środków finansowych będących w dyspozycji Mini-
stra Zdrowia. Koszty leczenia pacjentów chorych na hemofilię pokry-
wane są ze środków NFZ. Obecnie w Narodowym Funduszu Zdrowia 
trwają prace nad projektem opisu terapeutycznego programu zdro-
wotnego „Profilaktyka i terapia krwawień u dzieci z hemofilią A i B”. 
Projekt powyższy został przedstawiony do konsultacji. Przestawione 
powyżej działania podjęte zostały w celu zapewnienia poprawy sytu-
acji chorych na hemofilię.

96. Prezesa Zarządu PFRON (RPO-588816-III/08) z dnia 19 
maja 2008 r. – w sprawie nieterminowej refundacji przez PFRON 
składek na ubezpieczenie społeczne osobom niepełnosprawnym pro-
wadzącym działalność gospodarczą. 

Do Rzecznika wpływają skargi osób niepełnosprawnych prowa-
dzących działalność gospodarczą na nieterminową refundację przez 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych składek 
na ubezpieczenie społeczne, niemożność uzyskania drogą telefonicz-
ną jakiejkolwiek informacji o stanie sprawy (wniosku o refundację 
składek) i przyczynach zwłoki w przekazaniu pieniędzy na rachunek 
bankowy wnioskodawcy. Niektórzy skarżący nie otrzymują refundacji 
od wielu miesięcy, co przysparza im poważnych problemów finanso-
wych. Rzecznik zwrócił się o ustosunkowanie się do przedstawionego 
problemu i zaapelował o doprowadzenie do łatwiejszego i szybszego 
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obiegu informacji między wnioskodawcami a Funduszem na temat 
stanu realizacji wniosków o refundację składek. 

Zastępca Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (02.06.2008 r.) poinformował, że w dniu 2 
czerwca 2008 r.  Fundusz uruchomił wyspecjalizowane Call Center, 
którego zadaniem jest obsługa osób niepełnosprawnych prowadzą-
cych działalność gospodarczą. Oprócz odbierania telefonów, pracow-
nicy Call Center dzwonią do osób niepełnosprawnych prowadzących 
działalność gospodarczą i udzielają informacji dotyczących czynności 
niezbędnych do uzyskania refundacji, jak też poprawnego sporządze-
nia dokumentów korygujących. Utworzone zostały również specjalne 
stanowiska w Oddziałach Funduszu w każdym województwie, gdzie 
niepełnosprawni mogą uzyskać informacje w zakresie poprawnego 
złożenia dokumentów w celu uzyskania refundacji składek. W odpo-
wiedzi zapewniono, że Fundusz dołoży wszelkich starań, aby refun-
dacje wypłacane były terminowo, a beneficjenci uzyskiwali szybko 
i skutecznie informacje na temat stanu realizacji wniosków o refun-
dację składek.

97. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (RPO
-552094-I/07) z dnia 19 maja 2008 r. – w sprawie danych ujawnio-
nych w raporcie o Wojskowych Służbach Informacyjnych. 

W 2007 r. Rzecznik dwukrotnie zwracał się z prośbą o zbadanie 
sprawy zamieszczenia w treści Raportu o działaniach żołnierzy i pra-
cowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizują-
cych zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed 
wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach 
Informacyjnych, w zakresie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 1–10 oraz 
o innych działaniach wykraczających poza sprawy obronności pań-
stwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej infor-
macji, które stanowią dane wrażliwe w rozumieniu art. 27 ust. 1 usta-
wy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2007 r. Generalny Inspektor 
Ochrony Danych Osobowych przekazał Rzecznikowi sprawę zamiesz-
czenia w Raporcie danych wrażliwych jako organowi właściwemu 
do jej merytorycznego rozpoznania, mimo iż to Rzecznik zwrócił się 
do GIODO w dniu 27 marca 2007 r. o wszczęcie postępowania w spra-
wie publikacji w Raporcie danych wrażliwych. 

W wyniku skargi wniesionej przez Rzecznika do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Generalne-
go Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 29 czerwca 2007 r. 
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utrzymujące w mocy postanowienie z dnia 30 kwietnia 2007 r., za-
skarżone postanowienie wraz z poprzedzającym je postanowieniem 
z dnia 30 kwietnia 2007 r. stało się nieważne z dniem 8 marca 2008 r., 
tj. od uprawomocnienia się wyroku Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w Warszawie. Wobec powyższego Rzecznik zwrócił się o po-
informowanie, jakie działania zostały podjęte przez Generalnego In-
spektora w przedmiotowej sprawie. 

98. Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO-
589281-I/08) z dnia 20 maja 2008 r. – w sprawie nierównego trakto-
wania Polaków w konkursach unijnych organizowanych przez Euro-
pejski Urząd Doboru Kadr (EPSO).

Rzecznik wyraził swoje zaniepokojenie sygnałami o nierównym 
traktowaniu Polaków w konkursach na urzędników unijnych or-
ganizowanych przez Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO). Polacy 
uczestniczący w ostatnio zorganizowanej rekrutacji składali skargi 
do EPSO oraz Komisji Europejskiej. Zdaniem skarżących, mniej niż 
50% Polaków, którzy przeszli do ostatniego, ustnego etapu, zdało po-
myślnie egzamin. Skarżący wskazują, iż byli oddzieleni od innych 
narodowości i egzaminowani przez inną komisję niż kandydaci po-
zostałych narodowości, a także otrzymali inny zestaw pytań. Opisana 
sytuacja budzi wątpliwości odnośnie do zasady równego traktowania 
obywateli pochodzących z nowoprzyjętych krajów członkowskich Unii 
Europejskiej. Rzecznik zwrócił się o rozważenie możliwości zbadania 
powyższej sprawy i podjęcia stosownych działań mających zapobiec 
w przyszłości ewentualnej dyskryminacji ze względu na narodowość. 

 Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej (17.06.2008 r.) wyja-
śnił, że z informacji, jakie uzyskał od Wiceprzewodniczącego Komisji 
Europejskiej wynika, iż Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) prze-
prowadził postępowanie konkursowe zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami i standardami. Niezapełnienie list rezerwowych w przeprowa-
dzonych konkursach wynikało z niezbyt licznego udziału polskich 
kandydatów, a ponieważ spodziewano się znacznie większej frekwen-
cji Polaków, stąd decyzja o powołaniu odrębnej komisji konkursowej 
dla obywateli polskich. Obie komisje konkursowe (zarówno dla Pola-
ków jak i dla innych obywateli) stosowały przy ocenianiu egzaminu 
ustnego te same kryteria. Zdaniem EPSO słabsze wyniki polskich 
kandydatów mogły wypływać z niezbyt gruntownego przygotowania 
z zakresu europejskiej administracji publicznej i zarządzania zasoba-
mi ludzkimi. 
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Obecnie Urząd Komitetu Integracji Europejskiej podejmuje in-
tensywne działania zmierzające do lepszego przygotowania polskich 
kandydatów do pracy w instytucjach UE. Przewiduje się uruchomie-
nie programu szkoleniowego przygotowującego polskich obywate-
li do udziału w konkursach ogłaszanych przez EPSO. W przypadku 
wystąpienia problemów z wypełnieniem do 2010 r. przyznanej Polsce 
puli etatów urzędniczych z obecnych list rezerwowych, rozważone bę-
dzie zorganizowanie przez EPSO kolejnych konkursów.

99. Ministra Obrony Narodowej (RPO-406771-V/07) z dnia 20 
maja 2008 r. – w sprawie stworzenia możliwości prawnych przyzna-
wania przez sądy uprawnienia do lokalu socjalnego osobom zamiesz-
kującym w lokalach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przypadku, 
gdy z powództwem o opróżnienie lokalu wystąpił żołnierz zawodowy.

Nawiązując do wcześniejszych wystąpień (z dnia 28 maja 2007 r. 
oraz 13 lipca 2007 r.) Rzecznik wskazał na lukę w przepisach prawa 
uniemożliwiającą sądom przyznanie uprawnienia do lokalu socjal-
nego osobom spełniającym warunki określone w art. 45 ust. 3 usta-
wy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP, 
w przypadku gdy z powództwem o opróżnienie lokalu wystąpiła osoba 
uprawniona do zajmowania lokalu. Krąg osób wymienionych w po-
wołanym przepisie, którym przyznano uprawnienie do otrzymania 
lokalu socjalnego ogranicza się do kobiety w ciąży, małoletniego, nie-
pełnosprawnego lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad 
taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałego oraz do emeryta 
i rencisty spełniającego kryteria do otrzymania świadczenia z pomo-
cy społecznej.

Zdaniem Rzecznika uprawnień tych osób do otrzymania lokalu 
socjalnego nie można uzależniać od rodzaju podmiotu, który wystąpi 
do sądu z żądaniem ich eksmisji, a więc od tego, czy będzie to przed-
stawiciel Agencji, czy też osoba uprawniona do zajmowania lokalu. 
Przyjęcie takiego rozwiązania budziłoby wątpliwości co do zgodności 
z konstytucyjną zasadą równości obywateli wobec prawa. 

Rzecznik postuluje taką zmianę uregulowań prawnych, która po-
zwalałaby sądom na przyznanie uprawnienia do otrzymania lokalu 
socjalnego w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu, w stosunku 
do osób określonych w art. 45 ust. 3 ustawy o zakwaterowaniu Sił 
Zbrojnych RP także wówczas, gdy z powództwem występuje inny pod-
miot niż WAM. W przypadku przyznania uprawnienia do lokalu so-
cjalnego, obowiązek dostarczenia osobie uprawnionej takiego lokalu 
nie obciążałby WAM, ale właściwą miejscowo gminę.
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Minister Obrony Narodowej (26.06.2008 r.) wyjaśnił, że obecnie 
w przygotowaniu jest projekt ustawy o zmianie ustawy o zakwatero-
waniu Sił Zbrojnych RP, w którym przewiduje się powrót do insty-
tucji rozkwaterowania byłych małżonków po orzeczonym rozwodzie. 
Projekt przewiduje, że po orzeczeniu rozwodu żołnierza zawodowego, 
Agencja będzie mogła, w miarę posiadanych wolnych zasobów miesz-
kaniowych, rozkwaterować byłych małżonków poprzez zaspokojenie 
potrzeb mieszkaniowych każdego z nich z osobna. W wyniku rozkwa-
terowania nie będzie potrzeby występowania przez żołnierzy z osobny-
mi pozwami o eksmisję byłych małżonków z zajmowanych dotychczas 
wspólnie lokali.

100. Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego 
(RPO-589042-VII/08) z dnia 20 maja 2008 r. – w sprawie nieprawi-
dłowości związanych z opóźnieniami w zwalnianiu z jednostek peni-
tencjarnych osób, którym sąd uchylił tymczasowe aresztowanie. 

Do Biura Rzecznika docierały już w przeszłości sygnały o kilku-
dniowym przetrzymywaniu w jednostkach penitencjarnych osób, 
którym sąd uchylił tymczasowe aresztowanie. Problem ten nie wystę-
puje sporadycznie, o czym świadczy opublikowany ostatnio artykuł 
dotyczący byłego dziennikarza Gazety, jak również artykuł o trzech 
żołnierzach podejrzanych o zbrodnię wojenną w Afganistanie. Osoby 
te przez kilka dni były pozbawione wolności faktycznie bez podstawy 
prawnej. Zgodnie z art. 41 ust. 1 Konstytucji, pozbawienie lub ograni-
czenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określo-
nych w ustawie. Zatem osoby nie skazane prawomocnym wyrokiem 
sądu na karę pozbawienia wolności mogą przebywać w jednostce pe-
nitencjarnej jedynie na podstawie postanowienia sądu o zastosowa-
niu lub przedłużeniu tymczasowego aresztowania. We wskazanych 
przypadkach postanowień takich już nie było, tak więc pobyt tych 
osób w areszcie po wydaniu przez sąd postanowień o uchyleniu środ-
ka zapobiegawczego musi być uznany za naruszenie ich konstytucyj-
nego prawa do wolności. Rzecznik zwrócił się o pilne podjęcie działań 
w celu wyeliminowania nieprawidłowości związanych z opóźnieniami 
w zwalnianiu z jednostek penitencjarnych osób, którym sąd uchylił 
tymczasowe aresztowanie. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (17.06.2008 r.) 
stwierdził, że obowiązujące w omawianym zakresie regulacje prawne 
(art. 131 § 1 Kodeksu postępowania karnego oraz rozporządzenie Mi-
nistra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie czynno-
ści administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego 
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aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawie-
nie wolności oraz dokumentowania tych czynności) należy uznać 
za wystarczające. Istnieje natomiast konieczność wypracowania wła-
ściwej praktyki, gdy z uwagi na dużą odległość od miejsca osadzenia 
tymczasowo aresztowanego nie ma możliwości przekazania przez 
Policję (kompanię konwojową) bądź pracownika sądu oryginału po-
stanowienia uchylającego tymczasowe aresztowanie. Problem ten po-
winien zostać poruszony podczas szkoleń (odpraw) z kierownictwem 
sądów powszechnych i wojskowych. 

101. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Pod-
sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej (RPO-
570108-I/07) z dnia 20 maja 2008 r. – w sprawie nadmiernego ob-
ciążania uczniów noszeniem tornistrów/plecaków.

W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji dotyczącej nad-
miernego obciążenia uczniów noszeniem tornistrów/plecaków, 
a także wykrywania, diagnostyki i korekcji wad postawy wśród dzieci 
i młodzieży w wieku szkolnym, Rzecznik podziękował za udzielone wy-
jaśnienia oraz zapowiedź powołania międzyresortowego zespołu eks-
pertów do spraw opracowania zaleceń dla nauczycieli wychowania 
fizycznego uwzględniających promowanie ćwiczeń mających na celu 
profilaktykę wad postawy i skolioz w szkołach i placówkach oświato-
wych. Rzecznik zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji dotyczą-
cych funkcjonowania powyższego zespołu. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (05.06.2008 r.) po-
informował, że w styczniu 2008 r. Minister Zdrowia zaakceptował mię-
dzyresortową grupę roboczą ekspertów do opracowania zaleceń dla 
nauczycieli wychowania fizycznego w zakresie profilaktyki wad posta-
wy u dzieci i młodzieży. Do prac zostali zaproszeni: Konsultant Krajo-
wy w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, Konsultant 
Krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej, przedstawiciel Departa-
mentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej, przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Ministerstwa Zdrowia oraz osoby rekomendowane przez Polskie To-
warzystwo Fizjoterapii, Polskie Towarzystwo Rehabilitacji, Polskie To-
warzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne, Polską Akademię Nauk 
(Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej). 

Pierwsze robocze spotkanie odbyło się w dniu 7 lutego 2008 r. 
Podczas spotkania przedstawiono uwarunkowania prawne w zakre-
sie profilaktycznej opieki zdrowotnej w odniesieniu do zdrowia dzieci 
i młodzieży, określono zakres zadań zespołu oraz zarys opracowania 
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zaleceń dla nauczycieli wychowania fizycznego w zakresie profilaktyki 
wad postawy, nad którym zespół podejmie prace. Koordynatorem me-
rytorycznym został Krajowy Konsultant w dziedzinie rehabilitacji me-
dycznej. Kolejne spotkanie zaplanowane jest na 10 czerwca 2008 r.

102. Prezesa Rządowego Centrum Legislacji (RPO-589145-I/08) 
z dnia 20 maja 2008 r. – w sprawie braku realizacji obowiązku ogła-
szania aktów normatywnych w formie elektronicznej. 

W dniu 1 maja 2008 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 20 
lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych wprowadzające obowiązek wydawania dzienników 
urzędowych oraz ogłaszanych w nich aktów prawnych w formie elek-
tronicznej. Przepisy tej ustawy były nowelizowane w celu odroczenia 
terminu uruchomienia elektronicznych publikatorów aktów praw-
nych. Pierwszym oficjalnym terminem uruchomienia elektronicz-
nych publikatorów aktów prawnych był 1 stycznia 2006 r., potem datę 
tę ustawowo przesunięto na 1 lipca 2006 r., a następnie na 1 maja 
2008 r. Wypowiedzi prasowe osób odpowiedzialnych za przygotowanie 
odpowiednich rozwiązań technicznych i prawnych wskazują na moż-
liwość niedochowania kolejnych terminów deklarowanych wcześniej 
jako ostateczne (por. artykuł „Rząd nie zdążył z elektronicznym pra-
wem”, Rzeczpospolita z dnia 7 maja 2008 r.). 

Rzecznik podziela troskę instytucji państwowych o zabezpieczenie 
przed niepożądaną ingerencją w treść elektronicznych wersji dzienni-
ków urzędowych, jednak nie może zaakceptować stanu, w którym wła-
dza publiczna nie wywiązuje się z ustawowych obowiązków wobec oby-
wateli. Rozmiar przedsięwzięcia nie uzasadnia tak poważnych opóźnień, 
godzących w prawo obywateli do informacji o obowiązujących przepi-
sach prawnych. Podjęta przez rząd inicjatywa polegająca na umożliwie-
niu darmowego dostępu do umieszczonych na stronach internetowych 
najnowszych dzienników urzędowych nadal nie realizuje obowiązku 
ustawowego, z uwagi na swój nieoficjalny charakter. Rzecznik zwrócił 
się o poinformowanie o stanie prac nad wprowadzeniem elektronicznej 
publikacji przepisów oraz wskazanie przyczyn powstałych opóźnień.

103. Ministra Zdrowia (RPO-589567-X/08) z dnia 20 maja 
2008 r. – w sprawie legalności zarządzeń Prezesa NFZ wydawanych 
na podstawie art. 146 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej fi-
nansowanych ze środków publicznych.

Jak wynika z badanych w Biurze Rzecznika skarg dotyczących tre-
ści zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, określających 
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przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej, kryteria oceny ofert oraz warunki wy-
magane od świadczeniodawców, zarządzenia te ustalają nie tylko wy-
mogi techniczne i proceduralne stawiane świadczeniodawcom przy-
stępującym do postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej, ale np. ustalają definicję „fizjoterapeu-
ty” i „psychoterapeuty” (zarządzenie Nr 57/2007/DSOZ, Nr 60/2007/
DSOZ). Rozstrzygają również o prawach pacjentów i przysługujących 
świadczeniach w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (np. kosztow-
nym leczeniu, w tym chemioterapii niestandardowej).

Rzecznik podniósł zastrzeżenia co do konstytucyjności tych regu-
lacji, wskazując na orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Konsty-
tucja przesądza bowiem, że akty prawne takie jak zarządzenia Prezesa 
NFZ mają wewnętrzny charakter, a ich obowiązywanie jest ograniczo-
ne, gdyż obowiązują one wyłącznie jednostki organizacyjne podległe 
organowi wydającemu te akty i nie mogą w żadnym przypadku stano-
wić podstawy decyzji wydawanych wobec obywateli, osób prawnych 
i innych podmiotów. Omawiane zarządzenia nie spełniają powyższych 
wymogów, a ponadto pozostają w kolizji z art. 68 Konstytucji oraz obo-
wiązującymi ustawami. Rzecznik zwrócił się z prośbą o szczegółowe 
zbadanie treści zarządzeń oraz podjęcie działań w kierunku zapew-
nienia konstytucyjności tych regulacji i zgodności z obowiązującymi 
ustawami. 

Minister Zdrowia (02.07.2008 r.) poinformowała, iż wychodząc na-
przeciw oczekiwaniom społecznym przygotowano w Ministerstwie no-
welizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw zawierającą 
wykaz świadczeń gwarantowanych wraz z wyceną oraz świadczeń 
niegwarantowanych, co jednoznacznie porządkuje kwestie finanso-
wania systemu opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia 
oraz określa wszelkie dane dotyczące świadczeń, które w ramach 
pełnego dostępu do informacji powinni posiadać świadczeniodawcy 
i świadczeniobiorcy.

W ocenie Ministerstwa Zdrowia zarządzenia Nr 57/2007/DSOZ 
oraz  Nr 60/2007/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 19 września 2007 r. 
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w ro-
dzaju rehabilitacja lecznicza, nie zawierały błędów, na podstawie któ-
rych należałoby stwierdzić ich nieważność. Natomiast Minister 
Zdrowia w dniu 16 kwietnia 2008 r. wydał decyzję administracyjną, 
w której stwierdził nieważność zarządzenia Nr 20/2008/DGL Prezesa 
NFZ z dnia 31 marca 2008 r.  w części wprowadzającej zmiany do Wy-
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tycznych w sprawie stosowania świadczenia „Chemioterapia niestan-
dardowa”. W konsekwencji podjętych przez Ministra Zdrowia działań 
Prezes NFZ wydał zarządzenie nr 23/2008/DGL z dnia 16 kwietnia 
2008 r., na mocy którego zostały usunięte przepisy zakwestionowane 
przez Ministra Zdrowia.

104. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RPO-574342-IV/07) 
z dnia 21 maja 2008 r. – w sprawie nieodpłatnego przekazywania 
przez Agencję Nieruchomości Rolnych gruntów pod zalesienie dla bez-
robotnych byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych. 

Do Rzecznika wpływają skargi osób, które pragną skorzystać z jed-
nego z instrumentów przewidzianych przez prawo krajowe dla wspie-
rania rozwoju obszarów wiejskich z funduszy europejskich. Osoby te 
są informowane przez Agencję Nieruchomości Rolnych, że brak jest 
podstawy ustawowej dla przydzielania pomocy na rzecz byłych pra-
cowników państwowych gospodarstw rolnych, polegającej na przeka-
zywaniu gruntów pod zalesienie. 

Obecnie realizowany jest program rozwoju obszarów wiejskich 
na lata 2007–2013 na podstawie ustawy z dnia 7 marca 2007 r. 
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Zdaniem Agencji brak jest podstaw do przyznawania pomocy na pod-
stawie programu rozwoju obszarów wiejskich realizowanego w la-
tach 2004–2006 r. na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących 
z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji 
Rolnej. W swym wystąpieniu Rzecznik zauważył jednak, że pomoc 
przewidziana przez ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. przyznawana 
jest do dnia 30 czerwca 2008 r., tak więc nie można uznać, że pro-
gram rozwoju obszarów wiejskich na lata 2004–2006 jest ostatecz-
nie zakończony. Jednocześnie Rzecznik postuluje zmianę art. 24 
ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu 
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa tak, aby uwzględniał re-
alizowany od co najmniej roku program rozwoju obszarów wiejskich 
na lata 2007–2013. Pozwoliłoby to na kontynuację programu zalesia-
nia gruntów. 

105. Ministra Sprawiedliwości (RPO-542756-I/06) z dnia 21 
maja 2008 r. – w sprawie potrzeby nowelizacji przepisów ustawy – 
Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy – Pra-
wo o notariacie.
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W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 11 stycznia 2008 r. na wcze-
śniejsze wystąpienie Rzecznika, zawierającej informacje o pracach 
nad nowelizacją ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie usta-
wy – Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw oraz ustawy 
z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, uwzględniających skutki 
orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznik zwrócił się o poinfor-
mowanie o pracach legislacyjnych w zakresie zmiany wymienionych 
wyżej ustaw.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (04.06.2008 r.) 
poinformował, że w trakcie uzgodnień międzyresortowych i konsulta-
cji społecznych do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwo-
katurze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy – Prawo o notaria-
cie, zostały zgłoszone liczne uwagi. Ich rozpatrzenie było przedmiotem 
konferencji uzgodnieniowej. Po opracowaniu wersji uwzględniającej 
ustalenia ww. konferencji, przedmiotowy projekt zostanie przekazany 
Komitetowi Rady Ministrów, a następnie Radzie Ministrów.

106. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (RPO-
582767-X/08) z dnia 21 maja 2008 r. – w sprawie działań podej-
mowanych przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Pu-
blicznego Socjalistycznej Republiki Wietnamu wobec przebywających 
w Polsce obywateli tego państwa.

W dniu 29 lutego 2008 r. Rzecznik zwrócił się z prośbą o wyjaśnie-
nie, w jakich okolicznościach służby podległe MSWiA dopuszczały 
przesłuchiwanie obywateli Wietnamu przez funkcjonariuszy tego kra-
ju oraz o zajęcie stanowiska wobec podnoszonych w publikacjach pra-
sowych wątpliwości dotyczących przebiegu tych przesłuchań. W od-
powiedzi z dnia 20 marca 2008 r. zapewniono, iż przesłuchania nie 
są przeprowadzane z udziałem osób, w stosunku do których toczą się 
postępowania o nadanie statusu uchodźcy. Rzecznik uzyskał jednak 
informacje o co najmniej dwóch przypadkach przesłuchiwania przez 
służby wietnamskie obywateli Wietnamu pozostających w procedurze 
uchodźczej oraz o przypadkach przesłuchiwania po zakończeniu po-
stępowania statusowego.

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cu-
dzoziemcom ochrony na terytorium RP, dane osób ubiegających się 
o nadanie statusu uchodźcy oraz wszelkie informacje mogące wskazy-
wać, że toczy się lub toczyło w stosunku do nich postępowanie o nada-
nie tego statusu, podlegają ochronie przed ujawnieniem władzom lub 
instytucjom kraju pochodzenia tych osób. Tymczasem poczynione 
w przedmiotowej sprawie ustalenia budzą wątpliwości co do wywiązy-
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wania się służb podległych MSWiA z obowiązku zapewnienia obywate-
lom Wietnamu ubiegającym się w Polsce o nadanie statusu uchodźcy 
należytej ochrony przed ujawnieniem ich danych organom kraju ich 
pochodzenia. Rzecznik zwrócił się o podjęcie działań zmierzających 
do zbadania przedstawionej sprawy.

107. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (RPO-587390-I/08) 
z dnia 21 maja 2008 r. – w sprawie prawidłowego rozwoju polskiego 
systemu szkolnictwa wyższego i jego przyszłości.

W dzienniku „Rzeczpospolita” z dnia 8 kwietnia 2008 r. ukazał się 
artykuł „Czas skończyć z celebrą akademickich dworów”, poruszający 
istotne kwestie dotyczące funkcjonowania szkolnictwa wyższego. Za-
warte w artykule informacje wzbudziły  niepokój Rzecznika o prawidło-
wy rozwój polskiego systemu szkolnictwa wyższego i jego przyszłość. 
Dotyczy to wskazanych w tej publikacji problemów ścieżki awansowej 
kadry naukowej oraz jej wynagradzania. Największy jednak niepokój 
budzi sprawa przeszkód we wdrażaniu opublikowanej przez Komisję 
Europejską w marcu 2005 r. Europejskiej Karty Naukowca. Zgod-
nie z założeniami, wprowadzenie Karty powinno „stwarzać warunki 
do stworzenia europejskiej przestrzeni badawczej, bardziej przyjaznej 
dla naukowców i zmniejszenia dystansu Europy do USA”. Rzecznik 
zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie przyczyn problemów związanych 
z wdrażaniem Karty, a także o poinformowanie o planowanych działa-
niach, które przyniosą pozytywne rozwiązanie w tej sprawie.

108. Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Pro-
kuratora Krajowego (RPO-589505-II/08) z dnia 21 maja 2008 r. – 
w sprawie działań funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego podejmowanych wobec dziennikarzy podczas przeszukania 
mieszkania jednego z członków Komisji Weryfikacyjnej Wojskowych 
Służb Informacyjnych.

Rzecznik otrzymał wniosek Prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Polskich o zbadanie prawidłowości i zasadności działań funkcjonariu-
szy ABW wobec dziennikarzy podczas czynności procesowych podję-
tych przez funkcjonariuszy ABW w dniu 13 maja 2008 r. w mieszkaniu 
Piotra B., jednego z członków Komisji Weryfikacyjnej WSI. We wniosku 
podkreślono, iż funkcjonariusze ABW odebrali dziennikarzom służbo-
wą kamerę filmową, kasety z nośnikami, telefony komórkowe i prywat-
ne ipody, a ponadto dokonali upokarzającej rewizji osobistej dziennika-
rzy. Z wnioskiem o zbadanie sprawy zwrócił się także Prezes Zarządu 
Telewizji Polskiej, wskazując na łamanie przez funkcjonariuszy ABW 
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praw do wolności i nietykalności osobistej dziennikarzy. Wyjaśnienia 
otrzymane od rzecznika prasowego ABW nie są wystarczające. W związ-
ku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Szefa ABW o przedłożenie 
szczegółowej informacji o okolicznościach oraz przebiegu interwencji 
podjętej przez funkcjonariuszy ABW wobec dziennikarzy, a także przed-
stawienie oceny prawidłowości i zasadności omawianych działań. 

W wystąpieniu do Prokuratora Krajowego Rzecznik zwrócił się 
o przedłożenie informacji o aktualnym stanie postępowania przy-
gotowawczego prowadzonego w Prokuraturze Krajowej, w ramach 
którego funkcjonariusze ABW realizowali czynności procesowe oraz 
poinformowanie, czy w Prokuraturze Krajowej analizowano prawidło-
wość działań funkcjonariuszy ABW podejmowanych w dniu 13 maja 
2008 r. w mieszkaniu Piotra B. 

Zastępca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (20.06. 
2008 r.) poinformował, że w związku z zakłócaniem przez dziennika-
rzy czynności procesowych, funkcjonariusze podjęli zgodne z prawem 
działania. Wskazał, że żaden z przepisów prawa nie przyznaje dzienni-
karzom statusu strony w postępowaniu przygotowawczym, ani też nie 
upoważnia ich do udziału w niejawnych ze swej istoty czynnościach 
prowadzonego śledztwa. 

Prokurator Krajowy (20.06.2008 r.) poinformował, że okoliczno-
ści incydentu z udziałem dziennikarzy Telewizji Polskiej i funkcjona-
riuszy ABW są przedmiotem śledztwa wszczętego w dniu 9 czerwca 
2008 r. na podstawie zawiadomienia złożonego przez dziennikarzy 
TVP. Przebieg i okoliczności przedmiotowego zdarzenia zostaną wyja-
śnione i ocenione przez prokuraturę okręgową w ramach prowadzo-
nego śledztwa. 

109. Ministra Sprawiedliwości (RPO-453872-II/03) z dnia 21 
maja 2008 r. – w sprawie możliwości zastosowania tzw. warunkowe-
go dozoru policji oraz zakazu zbliżania się podejrzanego (oskarżone-
go) do pokrzywdzonego.

Rzecznik z satysfakcją przyjął zapowiedź Ministra Sprawiedliwości 
dotyczącą nowelizacji art. 275 k.p.k. tak, aby istniała czytelna możli-
wość zastosowania tzw. zakazu zbliżania podejrzanego (oskarżonego) 
do pokrzywdzonego. Rzecznik postuluje poszerzenie katalogu osób 
pokrzywdzonych, aby stosowanie zakazu zbliżania było możliwe rów-
nież w sytuacji, gdy ofiarą przestępstwa popełnionego z użyciem prze-
mocy lub groźby bezprawnej jest osoba dorosła niezwiązana stosun-
kiem zależności ze sprawcą. Ponadto projektowany art. 275 § 3 K.p.k. 
nie powinien uzależniać możliwości zastosowania nakazu powstrzy-
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mywania się oskarżonego od kontaktu z pokrzywdzonym w określony 
sposób, od opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzo-
nym w wyznaczonym przez sąd lub prokuratora terminie i określe-
nia miejsca swojego nowego pobytu. W praktyce możliwe są bowiem 
takie sytuacje, gdy pokrzywdzony nie mieszka z oskarżonym, ale jest 
przez niego nachodzony w miejscu zamieszkania czy pobytu i nara-
żony na dalsze ataki agresji z jego strony. Rzecznik zwrócił się o po-
informowanie o ostatecznym kształcie zapisów projektu nowelizacji 
przepisów Kodeksu postępowania karnego. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (24.06. 
2008 r.) poinformował, że aktualnie prowadzone są prace legislacyj-
ne, zmierzające do szybkiej implementacji instytucji określonej w art. 
14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w ro-
dzinie do Kodeksu postępowania karnego, poszerzonej o uprawnienie 
do stosowania tzw. „warunkowego dozoru Policji”. Proponowana re-
gulacja odnosi się do rozszerzenia katalogu obowiązków możliwych 
do nałożenia na sprawcę określonych czynów w związku z wykonywa-
niem dozoru na podstawie Kodeksu postępowania karnego. Ponadto 
z uwagi na stan zaawansowania prac legislacyjnych związanych m.in. 
z wprowadzeniem do procedury karnej instytucji tzw. „warunkowego 
dozoru”, propozycja Rzecznika dotycząca nowego przepisu Kodeksu 
karnego, penalizującego dodatkowo zachowanie polegające na niere-
spektowaniu przez oskarżonego obowiązków wynikających z postano-
wienia o oddaniu pod dozór, zostanie rozważona przy okazji kolejnych 
nowelizacji prawa karnego materialnego.

110. Ministra Skarbu Państwa (RPO-575358-IV/07) z dnia 23 
maja 2008 r. – w sprawie braku środków odwoławczych, które powin-
ny służyć osobom dochodzącym uprawnień przewidzianych ustawą 
z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu po-
zostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospoli-
tej Polskiej.

Na tle jednej ze spraw rozpatrywanych przez Rzecznika, ujawnił 
się problem braku stosownych środków odwoławczych, które powin-
ny służyć osobom dochodzącym uprawnień przewidzianych ustawą 
z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu po-
zostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospo-
litej Polskiej. Zgodnie z art. 7 ust. 3 tej ustawy, osoby, które posiadają 
zaświadczenia lub decyzje potwierdzające prawo do rekompensaty 
wydane na podstawie odrębnych przepisów i nie zrealizowały prawa 
do rekompensaty, występują do wojewody z wnioskiem o ujawnienie 
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w rejestrze, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy, wybranej formy 
realizacji prawa do rekompensaty. Ustawa nie reguluje jednak sytu-
acji, gdy wojewoda załatwia w sposób odmowny wniosek o ujawnienie 
w rejestrze uprawnionych. Zdaniem Rzecznika nie jest sytuacją do-
puszczalną, aby prawo podmiotowe jednostki o charakterze majątko-
wym, ustalone w ramach uprzedniego postępowania merytorycznego, 
było „anulowane” poprzez incydentalne rozstrzygnięcie o charakterze 
formalnym, od którego nie przysługuje odwołanie. W opinii Rzecznika 
celowym jest więc rozważenie wprowadzenia wyraźnej regulacji, że od-
mowa wpisu do rejestru uprawnionych następuje w formie decyzji ad-
ministracyjnej. Takie unormowanie stanowiłoby wyraźne wzmocnie-
nie pozycji stron postępowania, które mogłyby zaskarżyć tę decyzję 
poprzez odwołanie.

111. Ministra Sprawiedliwości (RPO-548427-IV/07) z dnia 23 
maja 2008 r. – w sprawie zróżnicowanych stawek opłaty stosunkowej 
dla komornika przy egzekucji świadczeń pieniężnych. 

Do Rzecznika wpłynęła skarga dotycząca wysokości opłaty stosun-
kowej pobieranej przez komornika od dłużnika w sprawach o egzeku-
cję świadczeń pieniężnych na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. 

Niższa stawka opłaty stosunkowej (8% wartości wyegzekwo-
wanego świadczenia, jednak nie mniej niż 1/10 i nie więcej niż 
10-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego) 
pobierana jest w przypadku skierowania egzekucji do wierzytelno-
ści z rachunku bankowego lub wynagrodzenia za pracę. W każdym 
innym przypadku w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych 
komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 
15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej 
niż 1/10 i nie wyższej niż 30-krotna wysokość przeciętnego wyna-
grodzenia miesięcznego). Oznacza to, że wyższa stawka musi być 
stosowana wobec egzekucji z emerytur i rent z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych. Emerytury i renty są zwykle jedynym źródłem 
utrzymania świadczeniobiorców, a z racji ich przeciętnej wysokości 
każde uszczuplenie jest znaczące. W związku z powyższym Rzecz-
nik postuluje rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mają-
cej na celu zmianę art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o komornikach sądowych i egzekucji, poprzez objęcie ośmiopro-
centową stawką opłaty stosunkowej egzekucji z emerytur i rent 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 
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112. Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (RPO-572961-
III/07) z dnia 26 maja 2008 r. – w sprawie statusu prawnego pra-
cowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Do Rzecznika zwróciło się Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej 
Szkoły Administracji Publicznej o rozważenie zasadności wniesienia 
do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności art. 10 
ust. 3, art. 74 ust. 2 i 3 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym 
z art. 153 ust. 1 Konstytucji, zgodnie z którym, w celu zapewnienia 
zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wy-
konywania zadań państwa, w urzędach administracji rządowej działa 
korpus służby cywilnej. 

Zaskarżony art. 10 ust. 3 ustawy przewiduje, że do pracowników 
Urzędu KNF stosuje się przepisy Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 74 ust. 
2 ustawy, do urzędników służby cywilnej likwidowanych urzędów ob-
sługujących Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisję 
Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, do czasu przyjęcia 
przez nich nowych warunków pracy i płacy w Urzędzie KNF, nie dłużej 
jednak niż przez 6 miesięcy od dnia likwidacji, stosuje się przepisy 
ustawy o służbie cywilnej. Natomiast w świetle art. 74 ust. 3, do urzęd-
ników służby cywilnej likwidowanych urzędów obsługujących Komisję 
Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisję Nadzoru Ubezpieczeń 
i Funduszy Emerytalnych, którzy nie otrzymają w terminie 3 miesięcy 
od ostatniego dnia miesiąca, w którym powstał Urząd KNF, propozy-
cji nowych warunków pracy i płacy lub jeżeli odmówią ich przyjęcia, 
z upływem 6 miesięcy od ostatniego dnia miesiąca, w którym powstał 
Urząd KNF, stosuje się art. 54 ustawy o służbie cywilnej. 

Zgodnie ze stanowiskiem Przewodniczącego Komisji Nadzoru Fi-
nansowego, KNF nie może być zaliczone do organów administracji 
rządowej. Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w przedmiotowej 
sprawie. 

113. Ministra Sprawiedliwości (RPO-347731-IX/00) z dnia 26 
maja 2008 r. – w sprawie rozważenia możliwości podjęcia działań 
legislacyjnych zmierzających do wydania nowelizacji umożliwiają-
cej coroczną waloryzację równoważnika pieniężnego za brak lokalu 
mieszkalnego funkcjonariusza Służby Więziennej.

Do Rzecznika zwracają się funkcjonariusze Służby Więziennej 
kwestionujący wysokość przyznawanego im równoważnika pieniężne-
go z tytułu braku lokalu mieszkalnego. Po zbadaniu sprawy Rzecznik 
uznał, iż wysokość przyznawanego funkcjonariuszom równoważnika 
pieniężnego uzyskiwana na podstawie przepisów rozporządzenia Mi-
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nistra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2003 r. w sprawie rów-
noważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania funkcjonariuszy 
Służby Więziennej, jest za niska i brak jest zasad, które określałyby jej 
waloryzację. Od pięciu lat wysokość pobieranego równoważnika nie 
ulega zmianie, co jest krzywdzące dla funkcjonariuszy i narusza zasa-
dę sprawiedliwości społecznej. W obowiązującym poprzednio rozpo-
rządzeniu Ministra Sprawiedliwości waloryzacja była przewidziana. 
Ponadto regulacje prawne dotyczące wypłaty równoważników pienięż-
nych innych funkcjonariuszy służb mundurowych przewidują wyższe 
kwoty równoważnika pieniężnego oraz możliwość jego waloryzacji. 
W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o rozważenie możliwości 
podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do wydania noweliza-
cji umożliwiającej coroczną waloryzację równoważnika pieniężnego 
za brak lokalu mieszkalnego.

114. Ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPO-573279-III/07) 
z dnia 26 maja 2008 r. – w sprawie funkcjonowania całodobowych 
placówek opiekuńczo-wychowawczych mających formę placówki wie-
lofunkcyjnej.

Na tle informacji napływających do Biura Rzecznika pojawił się 
problem związany z funkcjonowaniem placówek wielofunkcyjnych. 
W przepisach przejściowych ustawy o pomocy społecznej (art. 154 
ust. 7 i 7a), na placówki opiekuńczo-wychowawcze, które nie osiągają 
wymaganego standardu, nałożono obowiązek opracowania programu 
naprawczego w terminie do końca 2007 r. oraz jego realizacji do końca 
2010 r. Zgodnie z ust. 7b art. 154 ustawy, podmiot prowadzący pla-
cówkę opiekuńczo-wychowawczą, która nie osiągnęła obowiązującego 
standardu, uzyskuje od wojewody zezwolenie warunkowe na czas re-
alizacji programu naprawczego.

Organy prowadzące placówkę oraz dyrektorzy placówek zobowią-
zani do wypełnienia m.in. standardu trzydzieściorga dzieci w placów-
ce przyjmują, że w przypadku placówki wielofunkcyjnej łączącej dzia-
łania interwencyjne, socjalizacyjne i inne, standard liczebności dzieci 
nie odnosi się do placówki jako całości, lecz jest odrębny dla każdej 
z form świadczonych przez placówkę działań.

Celem reformy systemu opieki nad dzieckiem było przekształcanie 
dużych placówek, jako instytucji niesprzyjających rozwojowi dzieci 
pozbawionych opieki rodziców, w placówki małe, środowiskowe, tylko 
dla tych dzieci, które nie mogły być umieszczone w rodzinnych for-
mach opieki. Sytuacja, gdzie organy prowadzące placówki opiekuń-
czo-wychowawcze realizują wymogi standaryzacyjne w sposób, który 
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faktycznie nie prowadzi do zmniejszenia liczby wychowanków, nie tyl-
ko burzy ideę reformy, ale narusza prawa dzieci. Rzecznik zwrócił się 
o przedstawienie stanowiska w sprawie. 

115. Prezydenta RP (RPO-576939-I/08) z dnia 27 maja 2008 r. 
– w sprawie wątpliwości natury konstytucyjnej związanych z ratyfiko-
waniem Traktatu Lizbońskiego. 

W ostatnim czasie do Biura Rzecznika napływają liczne skargi 
w związku z uchwaleniem ustawy z dnia 1 kwietnia 2008 r. o ratyfi-
kacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej 
i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Li-
zbonie dnia 13 grudnia 2007 r. Zdecydowana większość skarg zawie-
ra sugestię dokonania kontroli konstytucyjności Traktatu. Rzecznik 
zwrócił się zatem z prośbą o rozważenie, czy przed związaniem się 
przez Polskę Traktatem Lizbońskim nie byłoby celowe zwrócenie się 
do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie zgodności z Konsty-
tucją tej umowy międzynarodowej. Wątpliwości natury konstytucyj-
nej związane z ratyfikowaniem Traktatu Lizbońskiego pojawiają się 
także w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej. 

Polska Konstytucja, w porównaniu z wieloma ustawami zasad-
niczymi innych państw członkowskich, zawiera nieliczne postano-
wienia odnoszące się do ogólnych warunków uczestniczenia Polski 
we Wspólnotach Europejskich i Unii Europejskiej, funkcjonowania 
organów władzy publicznej w ramach wykonywania zadań związa-
nych z tym członkostwem oraz wzajemnych relacji porządków praw-
nych krajowego i wspólnotowego. W związku z powyższym Rzecznik 
zwrócił się o zajęcie stanowiska również w przedmiocie konieczności 
rewizji Konstytucji z punktu widzenia zasad funkcjonowania Polski 
w strukturach Unii Europejskiej.

116. Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego 
(RPO-546726-VII/06) z dnia 28 maja 2008 r. – w sprawie udzielania 
osobom tymczasowo aresztowanym zezwoleń na widzenie z ich mało-
letnimi dziećmi. 

Nawiązując do wcześniejszych wystąpień w sprawie udzielania 
osobom tymczasowo aresztowanym zezwoleń na widzenie z ich ma-
łoletnimi dziećmi, Rzecznik zwrócił się o informacje o aktualnym sta-
nowisku Ministra Sprawiedliwości, a także, czy nadal istnieje wola 
unormowania tej kwestii w akcie prawnym rangi ustawy oraz wska-
zanie, czy praktyka w zakresie udzielania widzeń została ujednolico-
na. W odpowiedziach udzielanych Rzecznikowi przez resort sprawie-
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dliwości w tej sprawie (z dnia 19 stycznia 2007 r. i 21 lutego 2007 r.) 
przedstawiono bowiem dwa odmienne stanowiska środowiska sę-
dziowskiego i prokuratorskiego. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (19.06. 
2008 r.) poinformował, że trwają prace nad projektem ustawy o zmia-
nie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, mające 
na celu zmiany w zakresie regulacji dotyczących udzielania osobom 
tymczasowo aresztowanym zezwoleń na widzenia, w tym z ich ma-
łoletnimi dziećmi. Regulacje przewidziane w projektowanych przepi-
sach określają warunki, na jakich małoletni do lat 15 może skorzy-
stać z widzenia z tymczasowo aresztowanym oraz kręgu osób, pod 
opieką których małoletni będzie mógł korzystać z widzenia. W sytu-
acji, gdy rodzic, opiekun lub inna pełnoletnia osoba najbliższa dla 
dziecka nie uzyskali zgody na widzenie lub nie chcą skorzystać z wi-
dzenia, małoletni będzie korzystał z widzenia pod opieką kuratora 
sądowego. Przewidziano również zasady wynagrodzenia i zwrotu 
kosztów kuratora sądowego za udział w widzeniu. Projekt nowelizacji 
w najbliższych dniach zostanie skierowany do rozpatrzenia przez Ko-
mitet Rady Ministrów. 

117. Ministra Rozwoju Regionalnego (RPO-584806-I/08) z dnia 
29 maja 2008 r. – w sprawie niezgodności z Konstytucją wytycznych 
wydawanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego. 

Przepis art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju stanowi, iż minister właściwy do spraw 
rozwoju regionalnego, w celu zapewnienia zgodności sposobu wdra-
żania programów operacyjnych z prawem Unii Europejskiej oraz 
spełniania wymagań określanych przez Komisję Europejską, a także 
w celu zapewnienia jednolitości zasad wdrażania programów opera-
cyjnych, może wydawać wytyczne.

Jak wynika z uzasadnienia ustawy, posługiwanie się przez mini-
stra właściwego do spraw rozwoju regionalnego tego typu aktami nor-
matywnymi ma zapewnić większą elastyczność w procesie absorpcji 
funduszy unijnych. Wydawanie rozporządzeń, przewidziane dotąd 
w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju, 
w ocenie ustawodawcy, okazało się instrumentem nieodpowiadają-
cym dynamice przydziału środków unijnych i zostało zastąpione moż-
liwością regulowania tych kwestii poprzez wytyczne. Niniejsza zmia-
na może jednak budzić wątpliwości natury konstytucyjnej.

Akty prawa o charakterze wewnętrznym muszą odpowiadać ogól-
nemu modelowi określonemu w art. 93 Konstytucji. Analiza „Wytycz-
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nych w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów 
operacyjnych” z 14 sierpnia 2007 r. dostępnych na stronie interne-
towej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wskazuje, iż mogło dojść 
do naruszenia dwóch norm konstytucyjnych: omawiane wytyczne do-
tyczą nie tylko jednostek organizacyjnych podległych organowi wyda-
jącemu ten akt (art. 93 ust. 1 Konstytucji) oraz mogą być w pewnych 
sytuacjach podstawą decyzji wobec wnioskodawców (art. 93 ust. 2 
Konstytucji). Rzecznik zwrócił się z prośbą o przekazanie stanowiska 
w sprawie. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego 
(13.06.2008 r.) wyjaśniła, iż w jej ocenie wytyczne, o których mowa 
w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowa-
dzenia polityki rozwoju, w tym w szczególności „Wytyczne w zakresie 
procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych”, nie 
naruszają art. 93 ust. 1 i 2 Konstytucji w zakresie, w jakim zakwe-
stionował je Rzecznik. W odpowiedzi poinformowano jednocześnie, 
że trwają prace nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw 
w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spój-
ności, który zawiera nowelizację ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w zakresie m.in. procedury 
odwoławczej. Nowelizacja zawiera również propozycję wprowadzenia 
zamkniętego katalogu wytycznych, które mógłby wydać Minister Roz-
woju Regionalnego.

118. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
(RPO-578258-I/08) z dnia 31 maja 2008 r. – w sprawie działań po-
dejmowanych w związku z budową Zintegrowanego Systemu Infor-
matycznego – PESEL 2. 

Nawiązując do wystąpienia z dnia 5 lutego 2008 r. skierowanego 
w przedmiotowej sprawie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji oraz udzielonej odpowiedzi, Rzecznik zwrócił się o przedsta-
wienie stanowiska przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych, a w szczególności, czy podejmował działania w związku 
z budową Zintegrowanego Systemu Informatycznego – PESEL 2.

119. Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej (RPO-
587389-I/08) z dnia 2 czerwca 2008 r. – w sprawie braku możliwo-
ści odwołania się od decyzji o wygaśnięciu mandatu posła i senatora. 

Postanowienie o wygaśnięciu mandatu posła lub senatora podej-
muje odpowiednio Marszałek Sejmu i Marszałek Senatu (art. 178 
ust. 1 oraz art. 214 ust. 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu RP i Senatu 
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RP). Obowiązujące przepisy nie przewidują odwołania od tych posta-
nowień. Wątpliwości co do prawidłowości takiego rozwiązania mogą 
pojawić się w sytuacji, gdy wygaśnięcie mandatu posła lub senatora 
następuje np. wskutek utraty prawa wybieralności bądź zajmowania 
w dniu wyborów stanowiska lub funkcji, których, stosownie do prze-
pisów Konstytucji albo ustaw, nie można łączyć z mandatem posła 
lub senatora. Pewne stanowiska zostały określone w sposób jedno-
znaczny i ich zajmowania nie można łączyć z wykonywaniem manda-
tu, jednak przy określaniu zatrudnienia w administracji rządowej lub 
samorządowej, takiej jasności nie ma. Rzecznik zwrócił się w związku 
z powyższym o przedstawienie stanowiska w niniejszej sprawie.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej (17.06.2008 r.) 
wyjaśnił, iż nie posiada kompetencji w sprawach związanych ze spra-
wowaniem oraz stwierdzaniem wygaśnięcia mandatów posłów i se-
natorów.

120. Ministra Infrastruktury (RPO-586777-V/08) z dnia 4 
czerwca 2008 r. –  w sprawie terminu, w jakim najwcześniej możliwe 
jest ustanowienie przez spółdzielnię mieszkaniową odrębnej własno-
ści lokalu na rzecz członka.

Na tle wpływających do Rzecznika skarg od członków spółdzielni 
mieszkaniowych, którzy zawarli ze spółdzielniami umowy o budowę 
lokalu, wyłonił się problem terminu, w jakim możliwe jest ustano-
wienie przez spółdzielnię mieszkaniową odrębnej własności lokalu 
na rzecz członka spółdzielni. 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 zd. pierwsze ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych, spółdzielnia ustanawia na rzecz członka odrębną wła-
sność lokalu najpóźniej w terminie 3 miesięcy po jego wybudowaniu, 
a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest wymagane pozwole-
nie na użytkowanie – najpóźniej w terminie 3 miesięcy od uzyska-
nia takiego pozwolenia. Zgodnie z art. 21 ust. 1 zd. drugie tej ustawy, 
na żądanie członka spółdzielnia ustanawia odrębną własność loka-
lu w chwili, gdy ze względu na stan realizacji inwestycji możliwe jest 
przestrzenne oznaczenie lokalu. 

Żądanie członka spółdzielni ustanowienia odrębnej własności lo-
kalu w chwili, gdy ze względu na stan realizacji inwestycji możliwe jest 
przestrzenne oznaczenie lokalu, w praktyce nie jest możliwie do zre-
alizowania ze względu na wynikające z ustawy o własności lokali wa-
runki, które muszą być spełnione przed ustanowieniem tego prawa. 
Uprawnienie członka spółdzielni do wystąpienia z takim żądaniem 
ma w istocie charakter iluzoryczny, na co zwracają uwagę członko-
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wie spółdzielni w skargach kierowanych do Rzecznika. W związku 
z powyższym Rzecznik zwrócił się o rozważenie celowości pozostawa-
nia w obrocie prawnym przepisu art. 21 ust. 1 zdanie drugie ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury (26.06. 
2008 r.) podzielił stanowisko Rzecznika. Poinformował, że uważa 
za uzasadnione rozważenie zmiany brzmienia przepisu art. 21 ust. 1 
ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w celu 
uzyskania zgodności jego treści z obowiązującym porządkiem praw-
nym, w tym w szczególności z przepisami ustawy o własności lokali 
i ustawy Prawo budowlane.

121. Przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości 
i Praw Człowieka (RPO-577226-II/07) z dnia 4 czerwca 2008 r. – 
w sprawie odmowy udostępnienia Rzecznikowi Praw Obywatelskich 
raportu o działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 

W dniu 29 maja 2008 r. Rzecznik przedstawił na forum Komisji 
Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP „Informację o działalno-
ści Rzecznika Praw Obywatelskich w 2007 roku, z uwagami o stanie 
przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela”. W trakcie wy-
stąpienia Rzecznik zwrócił szczególną uwagę na sprawę odmowy udo-
stępnienia mu raportu o działalności Centralnego Biura Antykorupcyj-
nego, przygotowywanego przez Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów, Pełnomocnika Rządu ds. Opracowania Programu Za-
pobiegania Nieprawidłowościom w Instytucjach Publicznych. Działal-
ność CBA była przedmiotem wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich 
zarówno w sprawach indywidualnych, jak i w aspekcie generalnym. 
Przedstawiana argumentacja mająca uzasadniać odmowę udostępnie-
nia powyższego dokumentu stanowi przejaw nadużycia władzy i unie-
możliwia Rzecznikowi realizację jego konstytucyjnych uprawnień. 

122. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (RPO-
587751-I/08) z dnia 6 czerwca 2008 r. – w sprawie nieuznawania 
przez polskie urzędy stanu cywilnego odpisów skróconych aktu mał-
żeństwa wydanego w państwie – stronie Konwencji z 1976 r. dotyczą-
cej wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cy-
wilnego. 

Do Rzecznika napływają skargi dotyczące problemów związanych 
z nieuznawaniem przez polskie urzędy stanu cywilnego odpisów 
skróconych aktów stanu cywilnego wydanych w państwach będących 
stronami Konwencji nr 16 dotyczącej wydawania wielojęzycznych od-
pisów skróconych aktów stanu cywilnego, sporządzonej w Wiedniu 
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dnia 8 września 1976 r., ratyfikowanej dnia 21 sierpnia 2003 r. przez 
Prezydenta RP. Problem ten wynika z obowiązujących wzorów pol-
skich odpisów aktów stanu cywilnego, określonych w rozporządzeniu 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 październi-
ka 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu 
cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, 
przechowywania i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilne-
go, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów. Polski wzór skróconego 
aktu małżeństwa zawiera rubrykę „dane rodziców”, której to informa-
cji, zgodnie ze wzorem określonym w Konwencji, brakuje w odpisie 
wydawanym za granicą.

Odmawiając uznania skróconego odpisu aktu małżeństwa, który 
został wydany w jednym z państw-stron Konwencji, urzędy stanu cy-
wilnego działają niezgodnie z dyspozycją wyrażoną w art. 8 Konwen-
cji stanowiącym, iż odpisy wydawane na jej podstawie są uznawane 
bez legalizacji lub równoważnej formalności na terytorium każdego 
z Państw związanych Konwencją. Istniejące uregulowania podważają 
zaufanie obywateli do państwa oraz narażają ich na dodatkowe kosz-
ty związane z koniecznością uzyskiwania w obcym państwie pełnego 
odpisu aktu małżeństwa. Rzecznik zwrócił się o rozważenie podjęcia 
stosownych działań legislacyjnych. 

123. Ministra Sprawiedliwości (RPO-589891-I/08) z dnia 6 
czerwca 2008 r. – w sprawie umieszczenia w kwestionariuszu oso-
bowym dla kandydatów do egzaminu na aplikację radcowską, adwo-
kacką i notarialną rubryki „narodowość”.

Do Rzecznika napływają skargi dotyczące zamieszczonego 
na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości kwestionariu-
sza osobowego, którego złożenie jest niezbędne w przypadku zgłosze-
nia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację radcow-
ską, adwokacką i notarialną. Złożenie kwestionariusza jest warun-
kiem koniecznym przystąpienia do egzaminu konkursowego na ww. 
aplikacje. Jednak jego treść – ze względu na zamieszczoną tam ru-
brykę „narodowość” – może budzić poważne wątpliwości natury kon-
stytucyjnej. Wymaga podkreślenia, iż narodowość nie jest kategorią 
prawną – w przeciwieństwie do obywatelstwa, brak jest środków, któ-
re pozwalają na weryfikację, czy podane dane są prawdziwe.

Jak stanowi art. 51 ust. 1 Konstytucji, nikt nie może być obowiąza-
ny inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczącej 
jego osoby. Ponadto, ustęp 2 tego artykułu wskazuje, że władze publiczne 
nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o oby-
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watelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. Z punk-
tu widzenia przeprowadzanego egzaminu pytanie o obywatelstwo kan-
dydata na aplikację radcowską, adwokacką czy notarialną wydaje się 
być uzasadnione. Pytanie o narodowość przekracza jednak standard 
niezbędności, wynikający z zasad demokratycznego państwa prawnego. 
W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o rozważenie dokonania 
zmiany przedmiotowych formularzy w przedstawionym zakresie.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (30.06. 
2008 r.) poinformował, że dokonano zmiany kwestionariusza osobo-
wego poprzez usunięcie rubryki „narodowość”. Skorygowany kwe-
stionariusz został w dniu 11 czerwca 2008 r. zamieszczony na stro-
nie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, a ponadto informację 
w tej sprawie przekazano przewodniczącym komisji egzaminacyjnych 
do spraw aplikacji adwokackiej, radcowskiej i notarialnej.

124. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Pełno-
mocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (RPO-586132-I/08) 
z dnia 6 czerwca 2008 r. – w sprawie dostępności stron interneto-
wych instytucji publicznych dla osób niewidomych i niedowidzących. 

Rzecznik otrzymuje skargi organizacji działających na rzecz ochro-
ny praw osób niepełnosprawnych dotyczące problemu dostępności 
stron internetowych instytucji publicznych dla osób niewidomych 
i niedowidzących. Urzędy i instytucje państwowe wciąż w zbyt małym 
stopniu uwzględniają potrzeby użytkowników niepełnosprawnych 
w prowadzonych przez siebie stronach internetowych i oferowanych 
usługach elektronicznych. Na powyższy problem uwagę zwrócili także 
ministrowie państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy w dekla-
racji z dnia 11 czerwca 2006 r. zatwierdzonej podczas Konferencji Mi-
nisterialnej Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej w Rydze zobowią-
zali się do promowania i zapewnienia dostępności wszystkich publicz-
nych stron internetowych do roku 2010 poprzez zapewnienie zgodno-
ści z odpowiednimi ogólnymi standardami i wytycznymi dotyczącymi 
dostępności stron internetowych. Problem ten nabiera dodatkowego 
znaczenia w kontekście przepisu art. 61 ust. 1 Konstytucji, zgodnie 
z którym obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności 
organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.

Rzecznik zwrócił się z prośbą o poinformowanie, jakie środki pod-
jęto w sprawie zapewnienia dostępności publicznych stron i serwisów 
internetowych dla osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględ-
nieniem osób niewidomych i niedowidzących oraz jakie działania pla-
nowane są w tym zakresie w przyszłości.
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125. Komisarza Praw Człowieka Rady Europy oraz Ministra 
Spraw Zagranicznych (RPO-588415-I/08) z dnia 6 czerwca 2008 r. 
– w sprawie inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącej za-
cieśnienia współpracy z ombudsmanami z regionu Europy Środko-
wo-Wschodniej, a także z innych krajów Wspólnoty Niepodległych 
Państw. 

Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich funkcjonuje w Polsce 
już 20 lat. Polskie rozwiązania prawne normujące pozycję ustro-
jową oraz zakres kompetencji Rzecznika zostały powszechnie do-
cenione. W dniu 7 listopada 1997 r. Regionalne Biuro na Euro-
pę i Kraje Wspólnoty Niepodległych Państw Programu Narodów 
Zjednoczonych ds. Rozwoju – „Regionalny Program Wspierania 
Demokracji, Społeczeństwa Obywatelskiego i Administrowania 
Państwem” (UNDP) zawarło z Rzecznikiem Praw Obywatelskich 
porozumienie, na podstawie którego miał on wspierać państwa 
b. ZSRR, Bałkanów i Europy Środkowej w analizowaniu projektów 
ustaw i innych aktów prawnych dotyczących instytucji ombudsmana. 
Pomoc ta miała również obejmować szkolenie pracowników i uspraw-
nianie zarządzania biurami obsługi ombudsmanów.

Rzecznik udzielał pomocy państwowym instytucjom ochrony praw 
jednostki m.in. Armenii, Albanii, Czech, Gruzji, Kirgistanu, czy też Sło-
wacji, jak również podpisał umowy o współpracy z ombudsmanami 
Litwy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy oraz Azerbejdżanu. W wystąpie-
niu Rzecznik postuluje zacieśnienie współpracy, pod egidą Rady Eu-
ropy, z ombudsmanami krajów, w których instytucja ta nie jest na tyle 
mocno ustabilizowana, co w Polsce. Współpraca ta mogłaby obejmo-
wać m.in. szkolenia dla pracowników. 

Mając na uwadze inicjatywę rządu polskiego na forum międzyna-
rodowym dotyczącą rozszerzenia Europejskiej Polityki Sąsiedztwa 
o wymiar wschodni, Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska 
w sprawie możliwości podjęcia i realizacji przez Rzecznika wspomnia-
nej inicjatywy na forum międzynarodowym, a także co do możliwości 
jej wsparcia przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

126. Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego 
(RPO-586099-VII/08) z dnia 11 czerwca 2008 r. – w sprawie przy-
czyn zgonu obywatela Rumunii w Areszcie Śledczym w K. 

W ocenie Rzecznika bulwersujący przypadek śmierci w Aresz-
cie Śledczym w K. obywatela Rumunii, który zmarł po długotrwałej 
głodówce w czasie osadzenia, powinien stać się impulsem do anali-
zy funkcjonowania systemu przekazywania informacji o wypadkach 
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nadzwyczajnych nie tylko na poziomie wspomnianej jednostki peni-
tencjarnej, ale w skali całego kraju. O tym, że system ten nie funk-
cjonuje prawidłowo świadczy brak zainteresowania sprawą wielo-
miesięcznej głodówki osadzonego zarówno ze strony kierownictwa 
Aresztu, jak również Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej oraz 
Centralnego Zarządu Służby Więziennej. W wystąpieniu Rzecznik 
przedstawił szereg wniosków wynikających z analizy informacji o po-
stępowaniu wyjaśniającym przeprowadzonym przez Okręgowy In-
spektorat Służby Więziennej, a także zwrócił uwagę na kwestię działań 
sądu penitencjarnego. Wniosek w trybie art. 118 § 2 i 3 k.k.w. o zgodę 
na podjęcie działań medycznych wbrew woli skazanego został skie-
rowany do sądu w dniu 3 stycznia 2008 r., a rozpatrzono go dopiero 
po upływie 6 dni. Podjęcie działań medycznych nastąpiło po uprawo-
mocnieniu się postanowienia sądu. Skłania to do zastanowienia, czy 
postanowienia sądu wydawane w powyższym trybie nie powinny być 
wykonalne z chwilą ich wydania. Rzecznik zwrócił się z prośbą o od-
niesienie się do przedstawionych wniosków. 

127. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
(RPO-588086-I/08) z dnia 11 czerwca 2008 r. – w sprawie tegorocz-
nego egzaminu gimnazjalnego z zakresu części humanistycznej.

Z informacji podawanych przez środki masowego przekazu wyni-
ka, że Ministerstwo Edukacji Narodowej nie przewiduje możliwości 
powtórnego przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przez ubie-
gających się o to uczniów tych szkół, w których nauczyciele języka 
polskiego nie omówili wymaganych na egzaminie lektur. W ocenie 
Rzecznika, proponowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
rozwiązanie – tj. objęcie uczniów indywidualną opieką kuratorów, 
jako nieprecyzyjne i ogólnikowe nie może przynieść spodziewanych 
efektów. Podobnie ocenić należy zapowiedź przyznania poszkodowa-
nym uczniom specjalnych zaświadczeń o nieomówieniu wymaganych 
na egzaminie lektur. Zaświadczenie będzie pozbawione jakiejkolwiek 
mocy prawnej, a dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych nie będą zo-
bligowani do respektowania tego dokumentu podczas rekrutacji 
prowadzonej na tych samych zasadach dla wszystkich absolwentów 
gimnazjów. W konsekwencji, uczniowie, którzy nie z własnej winy nie 
rozwiązali na egzaminie gimnazjalnym jednego z wysoko punktowa-
nych zadań są praktycznie pozbawieni możliwości kształcenia w re-
nomowanych liceach i innych szkołach średnich. Rzecznik zwrócił się 
o poinformowanie na temat formy i zakresu tzw. indywidualnej opieki 
kuratorów oraz o działaniach, jakie Ministerstwo Edukacji Narodowej 
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planuje podjąć w celu uniknięcia podobnych nieprawidłowości pod-
czas kolejnych sesji egzaminu.

128. Ministra Sprawiedliwości (RPO-546825-V/06) z dnia 11 
czerwca 2008 r. – w sprawie potrzeby zniesienia ustawowego obo-
wiązku osobistego uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółdzielni. 

W nawiązaniu do wcześniejszego wystąpienia dotyczącego zmia-
ny przepisu art. 36 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo 
spółdzielcze, Rzecznik zwrócił się o  poinformowanie, na jakim eta-
pie znajdują się prace nad zapowiedzianymi zmianami ustawowy-
mi. 

129. Ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPO-588816-III/08) 
z dnia 12 czerwca 2008 r. – w sprawie refundacji przez PFRON skła-
dek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych prowadzą-
cych działalność gospodarczą. 

Z dniem 1 stycznia 2008 r., na mocy przepisów nowelizujących 
ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wprowadzono 
nowe zasady udzielania pomocy państwowej dla niepełnospraw-
nych prowadzących działalność gospodarczą polegające na refun-
dacji przez PFRON składek na ubezpieczenie społeczne. Szczegóło-
wy tryb postępowania w tej kwestii określają przepisy rozporządze-
nia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2007 r. 
w sprawie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób nie-
pełnosprawnych.

Zmiana dotychczas obowiązujących zasad przyznawania niepełno-
sprawnym pomocy państwowej, jak i problemy z przygotowywaniem 
wniosków o tę pomoc spowodowały, iż do Rzecznika zaczęły napływać 
skargi od osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospo-
darczą. Skarżący przede wszystkim zwracają uwagę na to, że z ustalo-
nego trybu udzielania refundacji wynika obowiązek wypełnienia ob-
szernej i skomplikowanej dokumentacji. Powoduje to liczne pomyłki 
i nieścisłości, do których korekty PFRON zobowiązuje zainteresowa-
nych. Proces dokumentowania uprawnienia do refundacji przeciąga 
się w czasie do tego stopnia, że liczna grupa niepełnosprawnych nie 
otrzymała dotychczas refundacji od początku roku kalendarzowego. 
Rzecznik zwrócił się o przeanalizowanie problemu, a przede wszyst-
kim pilne podjęcie działań zmierzających do maksymalnego uprosz-
czenia dokumentacji wymaganej do uzyskania przez osoby niepełno-
sprawne refundacji składek na ubezpieczenie społeczne.
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130. Ministra Infrastruktury (RPO-586848-VI/08) z dnia 13 
czerwca 2008 r. – w sprawie ograniczeń w wykonywaniu zawodu eg-
zaminatora nauki jazdy. 

Do Rzecznika wpływają prośby o skierowanie do Trybunału Kon-
stytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności art. 110 ust. 1 pkt 
5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym zgod-
nie z którym, egzaminatorem może być osoba, która nie była karana 
wyrokiem sądu za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpie-
czeństwu w ruchu drogowym. Stosownie do art. 113 ust. 1 pkt 1 Pra-
wa o ruchu drogowym, marszałek województwa skreśla z ewidencji 
egzaminatorów osobę, która m.in. nie spełnia warunków określonych 
w art. 110 ust. 1 pkt 5. 

Zdaniem Rzecznika krytykowane rozwiązanie narusza zasadę 
równości wobec prawa, gdyż w sposób całkowicie odmienny traktuje 
osoby naruszające te same zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Mianowicie, osoby, które zostały ukarane za popełnione w tym zakre-
sie wykroczenie mandatem karnym, nie tracą prawa do wykonywa-
nia zawodu instruktora. Natomiast tego prawa są pozbawione osoby 
ukarane wyrokiem sądowym. Omawiane rozwiązanie narusza tak-
że zasadę zaufania obywateli do państwa i prawa. Prowadzi bowiem 
do tego, iż w wyniku zaniedbań funkcjonariuszy Policji zbyt długo 
prowadzących postępowanie mandatowe, sprawy o wykroczenie 
przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego są kierowane do sądu. 
Pozbawienie prawa wykonywania zawodu instruktora nauki jazdy 
może być więc spowodowane nienależytym wykonaniem obowiązków 
przez funkcjonariuszy Policji. Ponadto regulacja przyjęta w Prawie 
o ruchu drogowym pozostaje w kolizji z zasadą proporcjonalności. 
Wskutek jej zastosowania nawet jednokrotne popełnienie czynu sta-
nowiącego wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego 
może spowodować pozbawienie prawa wykonywania zawodu. 

Podobna regulacja dotycząca instruktorów nauki jazdy zawarta 
w art. 105 ust. 2 pkt 6 Prawa o ruchu drogowym została uznana wyro-
kiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lutego 2008 r. za niezgod-
ną z Konstytucją.

131. Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (RPO-584971-X/08) 
z dnia 13 czerwca 2008 r. – w sprawie potencjalnych nieprawidłowo-
ści w konstrukcji pasa startowego Portu Lotniczego im. Władysława 
Reymonta w Łodzi.

W nawiązaniu do wystąpienia z dnia 25 marca 2008 r. dotyczącego 
potencjalnych nieprawidłowości w konstrukcji pasa startowego Portu 
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Lotniczego im. Władysława Reymonta w Łodzi, Rzecznik zwrócił się 
z prośbą o udzielenie informacji o wynikach audytu certyfikacyjne-
go i ewentualnych działaniach podjętych w celu poprawy bezpieczeń-
stwa na terenie lotniska. 

132. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Mi-
nistra Sprawiedliwości (RPO-572281-XX/07) z dnia 12 czerwca 
2008 r. – w sprawie praw wyborczych osób skazanych. 

W toku badania spraw indywidualnych Rzecznik dostrzegł nie-
prawidłowości w systemie przepisów dotyczących praw wyborczych 
osób skazanych, mogące prowadzić do podwójnego ukarania w zakre-
sie pozbawienia praw publicznych, w szczególności czynnego prawa 
wyborczego. Zgodnie z art. 43 § 2 zdanie 2 Kodeksu karnego okres, 
na jaki orzeczono pozbawienie praw publicznych nie biegnie w cza-
sie odbywania kary pozbawienia wolności, choćby orzeczonej za inne 
przestępstwo. W trakcie odbywania kary pozbawienia wolności skaza-
ni mogą zatem w pełni korzystać z czynnego prawa wyborczego. 

Praktyka pozbawiania skazanych prawa wybierania w czasie ich 
pobytu w zakładzie karnym lub areszcie śledczym jest sprzeczna z art. 
43 § 2 zdanie 2  Kodeksu karnego i prowadzi do podwójnego ukarania, 
gdyż z mocy wspomnianego przepisu, po opuszczeniu zakładu kar-
nego nadal nie mogą oni korzystać z tego prawa przez okres, na jaki 
orzeczono pozbawienie praw publicznych. Pozbawianie takich osób 
prawa wybierania znajduje jednak umocowanie w normach ustawo-
wych zawartych w Ordynacji wyborczej, jak również w normach pod-
ustawowych wydanych w celu jej wykonania. W związku z powyższym 
Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie, 
w szczególności o wyrażenie opinii, czy istnieje potrzeba zmiany 
przepisów Ordynacji wyborczej i rozporządzenia Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu 
wyborców w wyborach do Sejmu i do Senatu. 

133. Ministra Środowiska (RPO-568853-IV/07) z dnia 16 czerw-
ca 2008 r. – w sprawie udziału na prawach strony organizacji spo-
łecznych w postępowaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. 

Do Rzecznika wpłynął wniosek organizacji społecznej w sprawie 
braku możliwości udziału w postępowaniu w sprawie wydania pozwo-
lenia wodnoprawnego. Ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie 
ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, 
która weszła w życie w dniu 19 sierpnia 2007 r., zmieniono art. 127 
ust. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne w ten sposób, iż wy-
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łączono stosowanie art. 31 kodeksu postępowania administracyjnego 
w postępowaniu prowadzonym w przedmiocie wydania pozwolenia 
wodnoprawnego. Do chwili nowelizacji przepis art. 127 ust. 8 przewi-
dywał udział organizacji społecznych na zasadach określonych w art. 
33 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Obecnie możliwość udziału organizacji społecznych istnieje tylko 
w postępowaniach, w których przed wydaniem pozwolenia wodno-
prawnego wymagane jest wcześniejsze uzyskanie decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach. Decyzja ta jest jednak wymagana tyl-
ko przed uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie 
urządzeń wodnych, a więc nastąpiło istotne zawężenie możliwości 
uczestnictwa organizacji społecznych w stosunku do wymienionych 
w katalogu art. 122 ustawy Prawo wodne postępowań w przedmiocie 
wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego jest niezbędne do zrealizo-
wania przedsięwzięć wymienionych w art. 122 ustawy Prawo wodne. 
Przedsięwzięcia te wkraczają w środowisko naturalne poprzez podej-
mowanie czynności wymienionych w tym przepisie, tym samym zro-
zumiałe może wydawać się wzmocnienie kontroli organizacji ekolo-
gicznych jako podmiotów zainteresowanych ochroną środowiska na-
turalnego, poprzez możliwość uczestnictwa w ramach prowadzonych 
postępowań wodnoprawnych innych niż wykonanie urządzeń wod-
nych. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w sprawie. 

134. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (RPO-491024-I/07) 
z dnia 20 czerwca 2008 r. – w sprawie organizacji kształcenia, spo-
sobu nadawania stopni i tytułów naukowych oraz sytuacji prawnej 
studentów wyższych uczelni. 

W wystąpieniu Rzecznik przedstawił szereg postulatów zmiany 
przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego, o których pisał we wcze-
śniejszych wystąpieniach, jak również zasygnalizował problemy, z któ-
rymi obywatele zwracają się ostatnio. 

Pomimo wcześniejszych wystąpień Rzecznika dotyczących tytułu 
otrzymywanego przez absolwentów architektury krajobrazu Wydziału 
Architektury Politechniki Krakowskiej, dotychczas nie zostało zmie-
nione rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
23 lipca 2004 r. w sprawie rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych 
oraz wzorów dyplomów wydawanych przez uczelnie. Nie zmieniono 
także rozporządzenia w sprawie warunków i trybu występowania 
przez uczelnie niepubliczne o dotacje budżetowe oraz sposobu kon-
troli ich wykorzystania. 
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Rzecznik ponownie zwrócił uwagę na konieczność zmiany przepi-
sów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, 
które są bardziej rygorystyczne dla organizatorów zgromadzeń prze-
prowadzanych na terenie uczelni niż przepisy ustawy z dnia 5 lipca 
1990 r. – Prawo o zgromadzeniach.

Ponadto Rzecznik zwrócił się o informacje o aktualnym stanie 
sprawy dotyczącej wymogów stawianych kandydatom na studia po-
siadającym maturę międzynarodową. Zasygnalizował również potrze-
bę zmiany ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych 
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, w za-
kresie powoływania przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytu-
łów recenzentów ze swego grona. 

Rzecznik oczekuje także na zmianę ustawy – Prawo o szkolnictwie 
wyższym, wprowadzającą zamknięty katalog opłat pobieranych przez 
uczelnie publiczne i niepubliczne. Mimo oficjalnego komunikatu 
Ministerstwa o niezgodności z prawem pobierania opłat od osób nie 
będących pracownikami uczelni za prowadzenie przewodów doktor-
skich, Rzecznik nadal otrzymuje skargi dotyczące praktyki pobiera-
nia opłat. 

Ostatnio, na podstawie sprawy indywidualnej, Rzecznik zwrócił 
uwagę na odmienne uregulowanie w obowiązujących przepisach kwe-
stii wypłacania stypendiów doktoranckich na uczelniach wyższych 
i w instytutach naukowych. Kolejny problem dotyczy opłat za prze-
prowadzenie rekrutacji na wyższe uczelnie. W większości wyższych 
uczelni postępowanie rekrutacyjne odbywa się w drodze elektro-
nicznej. Zdarzają się przypadki pobierania wielokrotności ustalonej 
opłaty od osób ubiegających się o przyjęcie na jednej uczelni na kilka 
kierunków studiów. Inne uczelnie pobierają opłatę jednokrotną. W ko-
lejnych rozporządzeniach ustalających wysokość opłat za przeprowa-
dzenie rekrutacji należałoby uregulować tę kwestię w sposób jedno-
znaczny. Rzecznik zwrócił się o ustosunkowanie się do podniesionych 
problemów. 

135. Ministra Finansów (RPO-589162-VI/08) z dnia 20 czerwca 
2008 r. – w sprawie potrzeby zwolnienia z podatku dochodowego lau-
reatów nagród przyznawanych przez podmioty krajowe i zagraniczne 
uczonym, zarówno polskim, jak i obcokrajowcom.

Rzecznik odniósł się do sytuacji podatkowej tegorocznego Laure-
ata Nagrody Templetona, jednej z najbardziej prestiżowych nagród 
dla uczonych. Mimo przeznaczenia nagrody w całości na utworzenie 
w Krakowie Centrum im. Kopernika, laureat jest zobowiązany zapła-
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cić podatek dochodowy od osób fizycznych od tej nagrody. Rzecznik 
postuluje rozważenie przez Ministra Finansów wystąpienia z inicja-
tywą ustawodawczą mającą za przedmiot wprowadzenie zwolnienia 
od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów z nagród 
przyznawanych przez podmioty krajowe i zagraniczne uczonym, za-
równo polskim, jak i obcokrajowcom. Wniósł również o rozważenie za-
sadności objęcia zwolnieniem nagród przyznawanych w dziedzinach 
literatury i sztuki oraz za działalność na rzecz utrzymania pokoju, 
budowania sprawiedliwości społecznej, wspierania demokracji i praw 
człowieka – zwłaszcza Pokojowej i Literackiej Nagrody Nobla.

Uwzględniając skomplikowany charakter omawianej materii Rzecz-
nik postuluje rozważenie przez Ministra Finansów – jeśli do końca 
roku nie nastąpi uchwalenie stosownych przepisów obejmujących 
swoim zakresem zdarzenia zaistniałe w 2008 r. i powodujące powsta-
nie obowiązku podatkowego za tenże rok – zasadności wydania roz-
porządzenia o zaniechaniu w całości poboru podatku dochodowego 
od osób fizycznych za 2008 r. od przychodów z nagród przyznawanych 
przez podmioty krajowe i zagraniczne dla naukowców, w dziedzinach 
literatury i sztuki oraz za działalność na rzecz utrzymania pokoju, 
budowania sprawiedliwości społecznej oraz wspierania demokracji 
i praw człowieka.

136. Ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPO-576274-III/07) 
z dnia 24 czerwca 2008 r. – w sprawie wyłączenia możliwości usta-
lenia prawa do emerytury z urzędu w sytuacji, gdy rencista uprzednio 
miał ustalone prawo do wcześniejszej emerytury.

Rzecznik, na podstawie jednej ze skierowanych do niego skarg, 
przedstawił problem braku możliwości zastosowania gwarancji wyni-
kających z art. 54a ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wobec osób, 
które do dnia osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego pobie-
rały rentę z tytułu niezdolności do pracy jako świadczenie korzyst-
niejsze, a jednocześnie miały ustalone prawo do wcześniejszej eme-
rytury. Zgodnie z art. 54a ust. 2 emerytura ustanowiona z urzędu nie 
może być niższa od pobieranej dotychczas renty z tytułu niezdolności 
do pracy. 

Z brzmienia art. 13 ust. 3a oraz art. 101a ustawy o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że emerytury 
z urzędu nie przyznaje się osobom, którym organ rentowy kontynu-
ował wypłatę renty z tytułu niezdolności do pracy jako świadczenia 
korzystniejszego od przyznanej wcześniejszej emerytury. W takich sy-
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tuacjach organ rentowy wznawia wypłatę zawieszonej wcześniejszej 
emerytury, która okazuje się niższa od wypłacanej dotychczas renty 
z tytułu niezdolności do pracy. Wyłączenie możliwości ustalenia pra-
wa do emerytury z urzędu w sytuacji, gdy rencista uprzednio miał 
ustalone prawo do wcześniejszej emerytury, prowadzi do nierównego 
traktowania osób mających ustalone prawo do emerytury i pobierają-
cych, jako świadczenie wybrane, renty z tytułu niezdolności do pracy. 
Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w sprawie. 

137. Ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPO-561580-III/07) 
z dnia 24 czerwca 2008 r. – w sprawie możliwości kontrolowania 
pracownika w ramach uprawnień kierowniczych pracodawcy. 

Na podstawie napływających skarg Rzecznik kontynuuje pra-
ce związane z analizą obowiązującego stanu prawnego dotyczącego 
możliwości kontrolowania pracownika w ramach uprawnień kierow-
niczych pracodawcy. Z lektury artykułów zamieszczonych dnia 17 
czerwca 2008 r. w „Gazecie Prawnej” („Firmy używają czytników tę-
czówki oka do kontroli pracowników” i „Coraz więcej firm sprawdza 
odciski palców pracownika”) wynika, że Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej planuje wprowadzenie do Kodeksu pracy przepisów, które 
unormują stosowanie nowoczesnych technologii w stosunkach pra-
cy. Przepisy te miałyby uregulować m.in. kwestie związane ze stoso-
waniem systemów biometrycznych, wykrywaczy kłamstw oraz pro-
gramów kontrolujących elektroniczną korespondencję pracownika. 
Z treści tych artykułów wynika ponadto, że prace nad projektem no-
welizacji Kodeksu pracy zostaną zapoczątkowane przez Komisję Trój-
stronną, a celem tych działań będzie wypracowanie zasad korzystania 
przez pracodawców z zaawansowanych środków kontroli pracownika. 
W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o udzielenie informacji 
o stopniu zaawansowania podjętych prac oraz o ogólnych założeniach 
projektowanej regulacji. 

138. Ministra Sprawiedliwości (RPO-573306-VI/07) z dnia 25 
czerwca 2008 r.  – w sprawie braku możliwości uzyskania wpisu 
do ewidencji psychologów uprawnionych do przeprowadzania badań 
kierowców. 

Do Rzecznika wpłynęły skargi od osób, które ukończyły studia uzy-
skując dyplom magistra psychologii, ale nie uzyskały wpisu na listę 
psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicz-
nych kierowców, instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy, wskutek 
braku możliwości uzyskania poświadczenia kompetencji zawodo-
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wych. Osoby te nie zostały wpisane na listę psychologów z powodu 
niepowołania organów samorządu zawodowego psychologów.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psy-
chologa i samorządzie zawodowym psychologów, prawo wykonywania 
zawodu psychologa powstaje z chwilą dokonania wpisu na listę psy-
chologów Regionalnej Izby Psychologów na wniosek zainteresowane-
go. W myśl § 5.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 
2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiega-
jących się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonują-
cych pracę na stanowisku kierowcy, marszałek województwa potwier-
dza uzyskanie przez psychologa uprawnień do wykonywania badań, 
wydając zaświadczenie o wpisie do ewidencji psychologów uprawnio-
nych do wykonywania badań. 

W niektórych województwach, mimo iż nie powołano organów 
uprawnionych do poświadczania kompetencji zawodowych psycholo-
gów, marszałkowie województw, aby zapewnić ciągłość badań psycho-
logicznych kierowców, wpisują na listy psychologów uprawnionych 
do wykonywania badań psychologicznych kierowców osoby, co do któ-
rych kwalifikacji samorząd zawodowy psychologów nie mógł wydać 
merytorycznej opinii. Sytuacja ta budzi niepokój Rzecznika, w związ-
ku z powyższym zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
o zajęcie stanowiska w sprawie. 

139. Ministra Sprawiedliwości (RPO-523562-I/06) z dnia 25 
czerwca 2008 r. – w sprawie dostosowania obowiązujących przepi-
sów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z Konsty-
tucją powierzania czynności sądowych asesorom sądowym. 

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 
października 2007 r. (sygn. akt SK 7/06), w którym Trybunał uznał 
za niekonstytucyjne powierzanie czynności sędziowskich asesorom 
sądowym, zachodzi konieczność podjęcia inicjatywy legislacyjnej 
w celu wykonania wskazanego wyroku. Jak wynika z dotychczasowej 
korespondencji, projekt ustawy dotyczący systemu powoływania osób 
sprawujących władzę sądowniczą został ujęty w planie pracy Rady Mi-
nistrów na I półrocze 2008 r. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił 
się do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o informację, czy dostępna 
jest już ostateczna wersja projektu ustawy. 

Ponadto do Rzecznika zwracają się osoby pracujące w charakterze 
asesora sądowego przez okres krótszy niż trzy lata, zaniepokojone swo-
ją sytuacją po wejściu w życie regulacji wykonujących wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego. Rzecznik zwrócił się o poinformowanie, czy przewidu-
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je się przepisy przejściowe w tym zakresie i jaki okres pełnienia funkcji 
asesora będzie wystarczający do powołania na stanowisko sędziego. 

140. Komendanta Głównego Policji (RPO-531269-II/06) z dnia 
25 czerwca 2008 r. – w sprawie problemu braku zainteresowania 
ze strony Policji sytuacją osób pokrzywdzonych znęcaniem. 

Spośród wpływających do Rzecznika wniosków pochodzących 
od ofiar przestępstw, wciąż dominują wnioski od osób pokrzywdzo-
nych znęcaniem, które skarżą się na fakt dalszych ataków agresji 
ze strony osób podejrzewanych, często mimo toczącego się postępowa-
nia karnego czy interwencji Policji i na brak działań organów proce-
sowych zmierzających do odseparowania od nich osób podejrzanych 
o znęcanie. W skargach kierowanych do Rzecznika przez pokrzyw-
dzonych znęcaniem dominują następujące kwestie: nieumiejętność 
profesjonalnej diagnozy sytuacji i zastosowania odpowiednich proce-
dur, brak adekwatnego do sytuacji pouczenia o przysługujących po-
krzywdzonym środkach działania, powolne reagowanie na zgłoszenia 
próśb o pomoc i interwencje sprowadzające się do pouczenia, mimo 
że podczas wcześniejszych interwencji pouczenia nie dawały efektu, 
oraz stronniczość w przypadku, gdy osobą podejrzewaną o znęcenie 
jest funkcjonariusz Policji. Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska 
w przedmiotowej sprawie i powiadomienie o podjętych działaniach. 

141. Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego 
(RPO-578040-II/08) z dnia 27 czerwca 2008 r. – w sprawie postępo-
wań dyscyplinarnych wobec sędziów. 

Minister Sprawiedliwości udostępnił Rzecznikowi dane statystycz-
ne dotyczące czynności dyscyplinarnych wobec sędziów oraz wyników 
tych postępowań, a także o liczbie spraw w przedmiocie rozpoznania 
wniosków o pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej za lata 
1996–2008.  Wśród nadesłanych danych znajdują się liczby dotyczące 
postępowań dyscyplinarnych niezakończonych w dniu przygotowania 
zestawienia. Rzecznik zwrócił się o poinformowanie, czy przedstawio-
ne dane w dalszym ciągu są aktualne oraz o wyjaśnienie przyczyn tak 
długiego prowadzenia postępowań dyscyplinarnych. 

142. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RPO-583153-I/08) 
z dnia 27 czerwca 2008 r. – w sprawie podawania do publicznej wia-
domości, na stronie internetowej ARiMR, wykazu rolników, którym 
w roku 2006 przyznano płatność do gruntów rolnych lub płatność 
cukrową. 
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Rzecznik nie zgodził się z większością argumentów przedstawio-
nych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odpowiedzi z dnia 30 
kwietnia 2008 r. na wcześniejsze wystąpienie Rzecznika w przedmio-
towej sprawie. Przepis art. 43 ustawy z dnia 26.01.2007 r. o płatno-
ściach do gruntów rolnych i płatności cukrowej wiąże skutki prawne 
w postaci konieczności publikacji do dnia 30 lipca 2007 r. wykazu 
rolników ze zdarzeniami prawnymi mającymi miejsce w przeszłości 
(otrzymanie płatności w 2006 r.). Sytuacja ta z punktu widzenia osób, 
które w 2006 r. otrzymały płatność do gruntów rolnych lub płatność 
cukrową wydaje się być krzywdząca, gdyż rolnicy ci w momencie skła-
dania wniosków o dofinansowanie nie mogli spodziewać się, że ich 
pełne dane osobowe zostaną opublikowane w internecie w roku na-
stępnym. Rozwiązanie takie narusza wynikającą z art. 2 Konstytucji 
zasadę zaufania do państwa i stanowionego przezeń prawa. Zdaniem 
Rzecznika, regulacją, która w pełni respektowałaby standardy konsty-
tucyjne byłoby ujęcie – w ramach przepisów przejściowych do usta-
wy – zasady, iż konieczność publikacji danych osobowych wynikająca 
z art. 43 ustawy o płatnościach do gruntów rolnych nie dotyczy płat-
ności przyznanych w roku poprzedzającym rok wejścia w życie usta-
wy. Powstaje również wątpliwość, czy podawanie pełnych adresów 
zamieszkania osób fizycznych, które pozyskały środki finansowe nie 
stoi w sprzeczności z art. 51 ust. 2 Konstytucji, który zakazuje wła-
dzom publicznym pozyskiwania, gromadzenia i udostępniania innych 
informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie 
prawnym. Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w przedmiotowej 
sprawie. 

143. Ministra Obrony Narodowej (RPO-577071-IX/08) z dnia 27 
czerwca 2008 r. – w sprawie sytuacji żołnierzy ciężko poszkodowa-
nych oraz rodzin żołnierzy zmarłych podczas służby poza granicami 
państwa.  

Do Rzecznika zwraca się wielu żołnierzy, którzy doznali uszczerb-
ku na zdrowiu podczas pełnienia służby w Polskich Kontyngentach 
Wojskowych, wykonujących zadania poza granicami kraju. Analiza 
dokonanych w sprawie ustaleń upoważnia do stwierdzenia, iż ze stro-
ny Ministerstwa Obrony Narodowej udzielana jest pomoc poszkodo-
wanym, ich rodzinom i rodzinom żołnierzy, którzy tragicznie zginęli 
lub zmarli – ale głównie bezpośrednio po zdarzeniu. Obecnie brak jest 
instytucji, która na bieżąco zajmowałaby się sytuacją rodzin żołnierzy 
ciężko poszkodowanych i zmarłych podczas służby poza granicami 
państwa. 
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Innym wnioskiem zgłaszanym przez zainteresowanych żołnierzy 
jest możliwość przyznania im statusu inwalidy wojskowego. Obowią-
zujące przepisy ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwali-
dów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, uniemożliwiają naby-
cie szczególnych praw. Poszkodowani w misjach żołnierze zawodowi, 
którzy z uwagi na stan zdrowia są zwalniani ze służby wojskowej, 
mogą korzystać wyłącznie z uprawnień rencisty wojskowego, pomi-
mo iż posiadają stosowną grupę inwalidzką. Uzyskanie statusu in-
walidy wojskowego stworzyłoby poszkodowanym żołnierzom, a także 
ich rodzinom możliwość skorzystania z nieco większych świadczeń 
finansowych oraz ułatwiłoby dostęp do usług medycznych. Wymaga 
to jednak przeprowadzenia stosownych zmian legislacyjnych obowią-
zujących aktów prawnych. Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska 
w przedstawionych sprawach. 

144. Ministra Sprawiedliwości (RPO-582026-II/08) z dnia 30 
czerwca 2008 r. – w sprawie nagrywania w aresztach śledczych roz-
mów adwokatów z ich klientami.

Z publikacji „Adwokaci obawiają się nagrań w aresztach” zamiesz-
czonej w dzienniku „Rzeczpospolita” z 14 lutego 2008 r. wynika, iż Na-
czelna Rada Adwokacka podjęła w dniu 13 lutego 2008 r. uchwałę, 
w której wskazuje, że używanie w aresztach urządzeń nagrywających 
prowadzi do naruszenia prawa do rzetelnego procesu. 

W uchwale z dnia 9 lutego 2008 r. Naczelna Rada Adwokacka wy-
raziła głębokie zaniepokojenie informacjami o stosowaniu w aresz-
tach śledczych środków technicznych monitorujących rejestrowanie 
przebiegu rozmów obrońców z klientami, co może prowadzić do na-
ruszenia prawa do rzetelnego procesu, a w szczególności do efektyw-
nej i nieskrępowanej obrony. Nadto wskazano, iż korzystanie ze środ-
ków technicznych w celu rejestrowania przebiegu rozmów obrońców 
z ich klientami budzi także wątpliwości co do legalności ich stosowa-
nia oraz narusza prawo do prywatności. Z danych udostępnionych 
Rzecznikowi wynika, iż w okręgu Rady Adwokackiej w Białymstoku, 
Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, ujawniono przypadki umieszczania 
w aresztach śledczych i zakładach karnych kamer lub innych urzą-
dzeń rejestrujących przebieg spotkań adwokatów z klientami. Sygna-
lizowana przez Naczelną Radę Adwokacką praktyka może wskazywać 
na naruszenie prawa do obrony, dlatego też Rzecznik zwrócił się o po-
informowanie, czy przedstawiony problem jest przedmiotem zainte-
resowania Ministerstwa Sprawiedliwości, a także, czy i ewentualnie, 
jakie działania zostały podjęte w celu jego rozwiązania.
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145. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (RPO-576105-
VI/08) z dnia 30 czerwca 2008 r. – w sprawie konieczności zmiany 
przepisu ustawy o radiofonii i telewizji.

Do Biura Rzecznika napływają skargi w sprawie niezgodności 
z Konstytucją art. 38a ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radio-
fonii i telewizji stanowiącego, iż uprawnienia wynikające z koncesji 
na rozpowszechnianie programu radiowego lub telewizyjnego są nie-
zbywalne, z zastrzeżeniem ust. 3–5. Zgodnie z art. 38a ust. 3, upraw-
nienia wynikające z koncesji, za zgodą Krajowej Rady Radiofonii i Te-
lewizji, mogą przejść na inny podmiot w przypadku łączenia, podziału 
albo innego rodzaju przekształceń spółek handlowych. Odmowa wy-
rażenia zgody następuje tylko wówczas, gdy nadawca osiągnie pozy-
cję dominującą w dziedzinie środków masowego przekazu na danym 
rynku właściwym w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji 
i konsumentów lub gdy nastąpi przejęcie bezpośredniej lub pośred-
niej kontroli nad działalnością nadawcy przez inną osobę.

Z brzmienia przepisu wynika więc, że przejście uprawnień z konce-
sji jest dopuszczalne tylko w przypadku przekształceń dokonywanych 
przez spółki prawa handlowego. Brak prawnych możliwości przej-
ścia uprawnień wynikających z koncesji udzielonej osobie fizycznej 
prowadzącej działalność gospodarczą na spółkę powstałą w wyniku 
wniesienia aportem tejże jednoosobowej działalności. Takie uregulo-
wanie stawia koncesjonariuszy – osoby fizyczne w nierównej sytuacji 
w stosunku do spółek prawa handlowego i daje podstawy do uznania, 
iż przepis ten narusza konstytucyjną zasadę swobody gospodarczej 
oraz równości wobec prawa.

Przedstawiony problem dotyczy grupy 12 nadawców radiowych 
oraz, w mniejszym stopniu, bo z wyłączeniem konieczności konkuro-
wania o dotychczasową koncesję z innymi zainteresowanymi, także 
licznej grupy nadawców programów przeznaczonych do rozprowadza-
nia w sieciach kablowych. Rzecznik zwrócił się o rozważenie możli-
wości podjęcia prac zmierzających do zmiany art. 38a ust. 3 ustawy 
o radiofonii i telewizji.

146. Prezesa Rady Ministrów (RPO-520361-II/05) z dnia 30 
czerwca 2008 r. – w sprawie zweryfikowania informacji o przewoże-
niu przez terytorium Polski i przetrzymywaniu na terenie kraju oraz 
poddawaniu torturom członków terrorystycznej organizacji Al-Kaida. 

Po doniesieniach w środkach masowego przekazu zawierających 
sugestie dotyczące przewożenia przez terytorium Polski i przetrzymy-
wania na terenie naszego kraju członków terrorystycznej organizacji 
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Al-Kaida, jeszcze w grudniu 2005 r. Rzecznik podjął działania zmierza-
jące do wyjaśnienia tej kwestii. W tym celu zwrócił się do ówczesnego 
Koordynatora do spraw Służb Specjalnych o wskazanie, czy weryfi-
kowano doniesienia mediów. W odpowiedzi powiadomiono, że polskie 
władze podjęły działania na rzecz wyjaśnienia przedmiotowej sprawy, 
jednak nie stwierdzono uchybień w tej kwestii. Zaprezentowano też 
oficjalne stanowisko polskich władz w sprawie rzekomych więzień 
CIA na terytorium Polski, wyrażone dnia 10.11.2005 r. przez rzecznika 
prasowego rządu, dementujące istnienie tego typu więzień.

Kwestia domniemanego istnienia tajnych więzień CIA na terenie 
Polski i przetrzymywania obcokrajowców podejrzewanych o terro-
ryzm powróciła za sprawą publikacji w „New York Times”. Dziennik, 
powołując się na relacje analityka CIA opisuje, że w Polsce istniało 
więzienie w Szymanach, jako jedna z najważniejszych tajnych baz CIA. 
Publikacja wskazuje na przetrzymywanie w Polsce więźniów i podda-
wanie ich torturom. Konstytucyjne zadania, a także troska o ochronę 
i poszanowanie praw i wolności człowieka i obywatela, zagwarantowa-
nych również w aktach prawa międzynarodowego, skłoniły Rzecznika 
do ponownego zajęcia się tą sprawą. W związku z powyższym zwrócił 
się o poinformowanie, czy podjęto, bądź planuje się podjęcie działań 
mających na celu dalsze zweryfikowanie informacji o przewożeniu 
przez terytorium Polski i przetrzymywaniu na terenie kraju oraz pod-
dawaniu torturom członków terrorystycznej organizacji Al-Kaida.

147. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra 
Obrony Narodowej (RPO-575173-IX/07) z dnia 30 czerwca 2008 r. 
– w sprawie umożliwienia przekazywania świadczeń emerytalnych 
funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych na ra-
chunki SKOK. 

Rzecznik zwrócił się w dniu 20 grudnia 2007 r. do Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z prośbą o rozważenie możliwości pod-
jęcia inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany art. 44 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjo-
nariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wy-
wiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojsko-
wego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura 
Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz 
ich rodzin w zakresie, w jakim przepis ten dyskryminuje emerytów 
(rencistów) policyjnych z racji posiadania rachunku w spółdzielczej 
kasie oszczędnościowo-kredytowej. W kolejnym wystąpieniu Rzecznik 
poprosił o przekazanie informacji, czy podjęto inicjatywę legislacyj-



138

ną dostosowującą rozwiązania przewidziane w wymienionej powyżej 
ustawie, w zakresie wypłaty świadczeń policyjnych, do obowiązują-
cych w systemie powszechnego zaopatrzenia emerytalnego.

W wystąpieniu do Ministra Obrony Narodowej Rzecznik zasygnali-
zował, że w dniu 21 kwietnia 2008 r. na stronach Ministerstwa Obrony 
Narodowej (BIP) umieszczony został projekt ustawy o zmianie ustawy 
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw, który przewidywał w art. 5 zmiany do ustawy o zaopa-
trzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin – w tym 
zmianę art. 43 ust. 1 pkt 1 uwzględniającą możliwość przekazywania 
świadczeń uprawnionym także na rachunki w SKOK. W kolejnej wer-
sji projektu dostępnej obecnie w BIP przedmiotowa zmiana nie jest 
już uwzględniona. Rzecznik zwrócił się o wyjaśnienie powodów nie-
uwzględnienia zmian w kolejnej wersji projektu ustawy.
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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-580941-II/08 z dnia 9 maja 2008 r. – kasacja na rzecz Ma-
riana F. od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w G.

Rzecznik zarzucił temu postanowieniu rażące naruszenie art. 113 
Kodeksu postępowania karnego polegające na tym, że zaskarżone 
orzeczenie, łącznie z uzasadnieniem, nie zostało podpisane przez oso-
bę biorącą udział w jego wydaniu. Powyższe uchybienie stanowi bez-
względną przyczyną odwoławczą, która powoduje uchylenie zaskar-
żonego orzeczenia niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych 
zarzutów oraz wpływu uchybienia na treść rozstrzygnięcia. Rzecznik 
wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy 
Sądowi Rejonowemu w G. do ponownego rozpoznania. 

RPO-565020-II/07 z dnia 14 maja 2008 r. – kasacja na rzecz Pio-
tra M. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w Ł. utrzy-
mującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w Ł. 

Rzecznik zarzucił postanowieniu Sądu Okręgowego rażące i mają-
ce istotny wpływ na jego treść naruszenie art. 75 § 4 Kodeksu karne-
go, polegające na zarządzeniu wykonania kary pozbawienia wolności 
orzeczonej wobec Piotra M., po upływie terminu wskazanego w tym 
przepisie, to jest okresu próby i dalszych 6 miesięcy. Rzecznik wniósł 
o uchylenie zaskarżonego postanowienia oraz utrzymanego nim 
w mocy orzeczenia sądu pierwszej instancji i umorzenie postępowa-
nia na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego, z powo-
du upływu terminu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. 

RPO-575840-II/07 z dnia 14 maja 2008 r. – kasacja na rzecz Ada-
ma B. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w B. 

Rzecznik zarzucił temu wyrokowi rażące i mogące mieć istotny 
wpływ na treść orzeczenia naruszenie art. 479 § 1 Kodeksu postępo-
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wania karnego w związku z art. 139 Kodeksu postępowania karnego 
i art. 6 Kodeksu postępowania karnego polegające na rozpoznaniu 
sprawy przez sąd pod nieobecność oskarżonego i na wydaniu wyroku 
zaocznego, w sytuacji gdy oskarżony nie był prawidłowo powiadomio-
ny o terminach rozpraw, gdyż w tym czasie był pozbawiony wolności, 
co w rezultacie doprowadziło do naruszenia jego prawa do obrony. 
Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie spra-
wy Sądowi Rejonowemu w B. do ponownego rozpoznania. 

RPO-562357-II/07 z dnia 16 maja 2008 r. – kasacja na rzecz Ma-
riusza K. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w G. 

Rzecznik zarzucił temu orzeczeniu rażące i mogące mieć istotny 
wpływ na treść orzeczenia naruszenie prawa procesowego, to jest art. 
160 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego w związku z art. 139 § 1 Ko-
deksu postępowania karnego i art. 6 Kodeksu postępowania karnego 
stosowanych na podstawie art. 1 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego 
odpowiednio w postępowaniu wykonawczym, polegające na rozpozna-
niu sprawy w przedmiocie odwołania warunkowego przedterminowe-
go zwolnienia z odbycia reszty kary bez wysłuchania skazanego, któ-
ry o terminie posiedzenia nie został prawidłowo powiadomiony, gdyż 
w tym czasie był pozbawiony wolności, co w rezultacie doprowadziło 
do naruszenia jego prawa do obrony. 

Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i umo-
rzenie postępowania na podstawie przepisu art. 15 § 1 Kodeksu kar-
nego wykonawczego w związku z art. 82 Kodeksu karnego z powodu 
upływu terminu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.

Kasacja uwzględniona (postanowienie z dnia 25.06.2008 r., sygn. 
akt IV KK 170/08). 

RPO-578246-II/08 z dnia 27 maja 2008 r. – kasacja na rzecz 
Zygmunta P. od wyroku Sądu Okręgowego w W. zmieniającego wyrok 
Sądu Rejonowego w J. 

Rzecznik zarzucił temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ 
na jego treść naruszenie prawa procesowego, to jest art. 433 § 2 Ko-
deksu postępowania karnego i art. 457 § 3 Kodeksu postępowania 
karnego polegające na tym, że sąd odwoławczy rozpatrując apelację 
prokuratora i obrońcy oskarżonego, w uzasadnieniu swojego orzecze-
nia nie odniósł się do zasadności zarzutu i wniosku środka zaskarże-
nia, wniesionego na korzyść Zygmunta P., co w konsekwencji oznacza, 
że pozostały one poza zakresem rozpoznania sądu drugiej instancji 
i wniósł o uchylenie wyroku Sądu Okręgowego w zaskarżonej części 
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i przekazanie tej sprawy w tym zakresie do ponownego rozpoznania 
w postępowaniu odwoławczym.

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 25.06.2008 r., sygn. akt IV 
KK 186/08). 

RPO-579644-II/08 z dnia 10 czerwca 2008 r. – kasacja na nie-
korzyść Jana K. od postanowienia  Sądu Okręgowego w R. z dnia 13 
grudnia 2007 r., którym utrzymano w mocy postanowienie Sądu Rejo-
nowego w R. z dnia 9 października 2007 r., w przedmiocie umorzenia 
postępowania wobec oskarżonego Jana K. o czyn opisany w subsy-
diarnym akcie oskarżenia z art. 270 § 1 Kodeksu karnego w związku 
z art. 12 Kodeksu karnego.

Zarzut rażącego naruszenia prawa procesowego mający istotny 
wpływ na treść orzeczenia (art. 433 § 2 Kodeksu postępowania karne-
go w związku z art. 7 Kodeksu postępowania karnego) oparto na prze-
słankach nienależytego rozpoznania wniesionego środka odwoławcze-
go i dowolnym uznaniu Sądu Okręgowego, że negatywna przesłanka 
procesowa, o której mowa w art. 17 § 1 pkt 9 Kodeksu postępowania 
karnego odnosi się do całego zarzutu stawianego Janowi K. subsydiar-
nym aktem oskarżenia – zakwalifikowanego jako czyn ciągły opisany 
w art. 270 § 1 Kodeksu karnego w związku z art. 12 Kodeksu karnego, 
podczas gdy prawidłowa analiza winna prowadzić do wniosku, iż owa 
przesłanka mogłaby dotyczyć tylko jednego elementu składającego 
się na czyn ciągły, zaś nie dotyczyła pozostałych elementów opisanego 
w subsydiarnym akcie oskarżenia działania składających się na ten 
czyn ciągły. W konsekwencji Rzecznik wnioskował o uchylenie zaskar-
żonego postanowienia Sądu Okręgowego w R. oraz utrzymanego nim 
orzeczenia Sądu Rejonowego w R. i przekazanie sprawy do ponowne-
go rozpoznania Sądowi Rejonowemu w R.

RPO-554612-II/07 z dnia 11 czerwca 2008 r. – kasacja na rzecz 
Jarosława S. od wyroku Sądu Okręgowego w W. utrzymującego w mocy 
wyrok Sądu Rejonowego w W. 

Rzecznik zarzucił temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ 
na jego treść naruszenie art. 433 § 1 Kodeksu postępowania karne-
go w związku z art. 440 Kodeksu postępowania karnego, polegające 
na tym, że sąd II instancji rozpatrując apelację obrońcy oskarżonego, 
niezależnie od granic zaskarżenia i podnoszonych zarzutów, utrzymał 
w mocy oczywiście niesprawiedliwy wyrok Sądu I instancji, który zapadł 
z rażącym naruszeniem prawa procesowego, a mianowicie art. 366 § 1 
Kodeksu postępowania karnego, poprzez brak wyjaśnienia wszystkich 
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istotnych okoliczności mających znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, 
w następstwie nieskorzystania przez Sąd Rejonowy z określonej w art. 
193 Konstytucji możliwości wystąpienia do Trybunału Konstytucyjne-
go z pytaniem prawnym o zgodność z art. 2 i 42 ust. 1 Konstytucji art. 
46 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 26.01.1984 r. – Prawo pra-
sowe, stanowiącego podstawę prawną skazania oskarżonego. Rzecz-
nik wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Okręgowego oraz 
utrzymanego nim w mocy orzeczenia Sądu Rejonowego i przekazanie 
sprawy sądowi meriti do ponownego rozpoznania. 

W przedmiotowej sprawie redaktor naczelny jednego z dzienników 
nie opublikował w ustawowym terminie sprostowania dotyczącego 
artykułu zamieszczonego w tym dzienniku, mimo wniosków o spro-
stowanie. Sąd na podstawie art. 46 ust. 1 Prawa prasowego wymierzył 
mu karę grzywny. 

Przepisy art. 46 ust. 1 i art. 31 ust. 1 Prawa prasowego mogą bu-
dzić uzasadnione wątpliwości co do zgodności z art. 2 i art. 42 ust. 1 
Konstytucji. Pojęcia „sprostowania” i „odpowiedzi” nie zostały zdefi-
niowane w sposób jednoznaczny w przepisach Prawa prasowego. Nie 
ma też jednolitości co do zakresu tych pojęć w literaturze przedmiotu 
ani w orzecznictwie. Tymczasem od rozstrzygnięcia, czy nadesłany 
do redakcji tekst jest sprostowaniem lub odpowiedzią zależy odpowie-
dzialność karna za odmowę ich publikacji. 

RPO-561528-II/07 z dnia 12 czerwca 2008 r. – kasacja na rzecz 
Hanny W. od wyroku Sądu Okręgowego w K. utrzymującego w mocy 
wyrok Sądu Rejonowego w S. 

Rzecznik zarzucił powyższemu wyrokowi rażące i mające istotny 
wpływ na jego treść naruszenie prawa procesowego, a mianowicie art. 
433 § 1 Kodeksu postępowania karnego, polegające na tym, że Sąd II 
instancji rozpatrując apelację obrońcy oskarżonej, niezależnie od gra-
nic zaskarżenia i podniesionych zarzutów, nie przekroczył z urzędu 
granic środka odwoławczego i utrzymał w mocy rażąco niesprawie-
dliwe orzeczenie Sądu I instancji, które zapadło z rażącym narusze-
niem art. 41 § 2 Kodeksu karnego, polegającym na orzeczeniu wobec 
Hanny W. zakazu prowadzenia działalności gospodarczej bez określe-
nia jakiego rodzaju działalności gospodarczej ten zakaz ma dotyczyć, 
podczas gdy prawidłowa wykładnia tegoż przepisu zobowiązuje sąd 
do wskazania w tym środku karnym konkretnej działalności gospo-
darczej.

Rzecznik wniósł o uchylenie wyroku Sądu II instancji w zaskar-
żonej części oraz utrzymanego nim w mocy, w tym zakresie, wyroku 
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Sądu I instancji i przekazanie sprawy w tej części Sądowi Rejonowe-
mu w S. do ponownego rozpoznania.

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

RPO-554687-II/07 z dnia 9 listopada 2007 r. – kasacja na rzecz 
Dariusza S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymują-
cego w mocy wyrok Sądu Rejonowego (Informacja 10–12/2007, str. 
94).

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 23.04.2008 r., sygn. akt III 
KK 445/07). 

RPO-531421-II/06 z dnia 16 listopada 2007 r. – kasacja na rzecz 
Marcina M. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego (Informacja 
10–12/2007, str. 95).

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 27.02.2008 r., sygn. akt II KK 
316/07). 

RPO-553431-II/07 z dnia 27 listopada 2007 r. – kasacja od pra-
womocnego wyroku Sądu Okręgowego zmieniającego wyrok Sądu Re-
jonowego (Informacja 10–12/2007, str. 98). 

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 2.04.2008 r., sygn. akt III KK 
473/07). 

RPO-559054-II/07 z dnia 29 listopada 2007 r. – kasacja na rzecz 
Artura O. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego 
(Informacja 10–12/2007, str. 98).

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 23.04.2008 r., sygn. akt III 
KK 475/07).

RPO-555168-II/07 z dnia 13 grudnia 2007 r. – kasacja na rzecz 
Mieczysława B. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego 
utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego (Informacja 
10–12/2007, str. 99). 

Kasacja uwzględniona (postanowienie z dnia 17.01.2008 r., sygn. 
akt V KK 448/07).

RPO-549641-II/07 z dnia 17 grudnia 2007 r. – kasacja na rzecz 
Romualda J. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego zmie-
niającego wyrok Sądu Rejonowego (Informacja 10–12/2007, str. 100). 
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Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 8.05.2008 r., sygn. akt III KK 
505/07). 

RPO-571657-II/07 z dnia 15 stycznia 2008 r. – kasacja na rzecz 
Antoniego J. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego (Informacja 
1–3/2008, str. 183). 

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 15.05.2008 r., sygn. akt III 
KK 13/08). 

RPO-553440-II/07 z dnia 20 lutego 2008 r. – kasacja na rzecz 
Tadeusza H. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego w Zielo-
nej Górze z dnia 20.10.1960 r. zmieniającego wyrok Sądu Powiatowego 
w Zielonej Górze z dnia 1.07.1960 r. (Informacja 1–3/2008, str. 185).

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 23.04.2008 r., sygn. akt V KK 
70/08). 

Rzecznik przystąpił do postępowania sądowego:

RPO-526764-IV/06 z dnia 17 kwietnia 2008 r. – wniosek Rzecz-
nika do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy – VI Wydział Rodzinny 
i Nieletnich o rozstrzygnięcie w przedmiocie ograniczenia władzy ro-
dzicielskiej nad małoletnimi Michaliną i Marią D. 

Orzeczeniem z dnia 14.01.2008 r. Sąd Okręgowy w Warszawie po-
stanowił umieścić małoletnie Marię i Michalinę D. w wielofunkcyjnej 
placówce opiekuńczo – wychowawczej dla dzieci z zaburzeniami emo-
cjonalnymi, zobowiązując jednocześnie placówkę do poddania mało-
letnich odpowiedniej terapii. Sąd zakwestionował jedyną opinię biegłe-
go psychologa, sporządzoną w trakcie postępowania. Niemniej jednak 
sąd zastosował środki oddziaływania wskazane przez biegłą, o bardzo 
inwazyjnym charakterze: (nieokreślona) terapia dzieci ma być prze-
prowadzona w placówce opiekuńczo-wychowawczej. W opinii sądu, 
umieszczenie dzieci w placówce ma na celu terapię odbywającą się 
z założenia bez udziału matki, której postępowanie jest czynnikiem 
leżącym u podstaw zdiagnozowanych zaburzeń emocjonalnych dzieci, 
w rezultacie czego odseparowanie od matki stanowi warunek powo-
dzenia samego leczenia. 

Rzecznik wniósł o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego psycho-
loga, w celu ustalenia, czy małoletnie Michalina i Maria D. wykazu-
ją zaburzenia emocjonalne, a jeśli tak, to jakie jest ich rozpoznanie, 
czy rozpoznanie kwalifikuje którąkolwiek z nich do specjalistycznej 
terapii, jaki jest jej rodzaj i czas trwania i czy niezbędnym elemen-
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tem terapii jest oddzielenie dzieci od matki. Ponadto Rzecznik wniósł 
o zawieszenie postępowania wykonawczego dotyczącego orzeczenia 
Sądu Okręgowego o umieszczeniu dzieci w placówce opiekuńczo-wy-
chowawczej. Wykonanie tego orzeczenia na obecnym etapie może pro-
wadzić do nieodwracalnych, negatywnych skutków w rozwoju emocjo-
nalnym dzieci. 

Sąd Rejonowy (postanowienie z dnia 28.04.2008 r., sygn. akt VI 
Nsm 170/08) wstrzymał umieszczenie małoletnich Marii i Michaliny 
D. w wielofunkcyjnej placówce opiekuńczo wychowawczej dla dzieci 
z zaburzeniami emocjonalnymi, orzeczonej postanowieniem Sądu 
Okręgowego z dnia 14.01.2008 r., do czasu rozpoznania wniosku o za-
bezpieczenie niniejszego postępowania poprzez zawieszenie postępo-
wania wykonawczego w innej sprawie.

Sądy wydały następujące orzeczenia:

RPO-533883-I/06 z dnia 17 lipca 2006 r. – przystąpienie do po-
stępowania przed Sądem Rejonowym – Wydział Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych w sprawie z powództwa Mirosława S., pozwany – Central-
ny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (Informacja 7–9/2006, str. 94).

Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego w W. z dnia 30.05.2007 r. 
(sygn. akt VIII P 1028/06) częściowo uwzględniona (wyrok Sądu Okrę-
gowego w W. z dnia 31.03.2008 r., sygn. akt XII Pa 681/07). 

RPO-564469-IV/07 z dnia 5 grudnia 2007 r. –  skarga kasacyj-
na od postanowienia Sądu Okręgowego w L. wydanego w sprawie 
o stwierdzenie zasiedzenia służebności gruntowej z wniosku Zamoj-
skiej Korporacji Energetycznej SA (Informacja 10–12/2007, str. 102).

Skarga kasacyjna uwzględniona (postanowienie z dnia 
10.04.2008 r., sygn. akt IV CSK 21/08). 
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IV. PYTANIA PRAWNE DO SĄDU NAJWYŻSZEGO. 
WNIOSKI DO NACZELNEGO SĄDU 

ADMINISTRACYJNEGO O WYKŁADNIĘ PRZEPISÓW

Rzecznik skierował następujące wnioski do Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego i Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnień 
prawnych:

RPO-587050-V/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. – wniosek do Na-
czelnego Sądu Administracyjnego w sprawie zawieszenia przez sąd 
postępowania w sytuacji, gdy w innej sprawie tego samego rodzaju 
została wniesiona skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego. 

W związku z ujawnionymi rozbieżnościami w orzecznictwie sądów 
administracyjnych Rzecznik wniósł o rozstrzygnięcie następującego 
zagadnienia prawnego: czy art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierp-
nia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
może stanowić podstawę do zawieszenia przez sąd z urzędu postępo-
wania w sprawie tego samego rodzaju, do czasu prawomocnego zakoń-
czenia postępowania w innej sprawie, w której zapadło już orzeczenie, 
ale zostało ono zaskarżone do Naczelnego Sądu Administracyjnego?

Wojewódzkie sądy administracyjne wydają postanowienia o zawie-
szeniu postępowania z uwagi na to, że rozstrzygnięcia innych toczą-
cych się postępowań sądowoadministracyjnych (skarg kasacyjnych 
od wyroków sądów administracyjnych pierwszej instancji) będą mia-
ły istotne znaczenie dla zawisłych przed tymi sądami postępowań. 
Rzecznik przychyla się jednak do poglądów reprezentowanych w tej 
kwestii przez Naczelny Sąd Administracyjny. Zdaniem Rzecznika nie 
zachodzi ścisły związek pomiędzy wynikiem toczącego się postępo-
wania kasacyjnego, a postępowaniem zawisłym przed wojewódzkim 
sądem administracyjnym w innej, jakkolwiek rodzajowo jednorodnej 
sprawie. W rezultacie w omawianym zakresie nie zachodzi ustawowa 
przesłanka uzasadniająca zawieszenie postępowania. Zawieszenie 
postępowania w sytuacji procesowej, gdy jego wynik nie zależy od in-
nego toczącego się postępowania sądowoadministracyjnego może być 
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uznane za równoznaczne z naruszeniem konstytucyjnego prawa 
do rozpoznania sprawy przez sąd bez nieuzasadnionej zwłoki.

RPO-576477-IV/07 z dnia 25 kwietnia 2008 r. – wniosek do Sądu 
Najwyższego w sprawie dodatkowego wynagrodzenia dla twórców 
za reemisję utworu w telewizji kablowej. 

Rzecznik wniósł o podjęcie uchwały mającej na celu rozstrzygnię-
cie istniejących w orzecznictwie sądowym rozbieżności co do wykład-
ni art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autor-
skim i prawach pokrewnych – w brzmieniu obowiązującym do dnia 6 
czerwca 2007 r., a zawierającej odpowiedź na pytanie: Czy wskazane 
w art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych określenie „nadawanie utworu w telewizji lub 
poprzez inne środki publicznego udostępniania utworu” obejmuje 
również reemisję utworu przez operatorów sieci kablowych?

W orzecznictwie SN pojawiły się rozbieżności co do wykładni art. 
70 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie 
z którym wymienione tam podmioty mają prawo do stosownego wyna-
grodzenia za korzystanie z utworów na wskazanych w tym przepisie 
polach eksploatacji, a w tym w szczególności na tle pkt 3 ust. 2 prze-
widującego prawo do stosownego wynagrodzenia z tytułu „nadawania 
utworu w telewizji lub poprzez inne środki publicznego udostępnia-
nia utworów”.

Według poglądu wyrażonego w wyroku SN z dnia 23 stycznia 
2004 r. (III CK 282/2002) oraz w wyroku SN z dnia 14 marca 2006 r. 
(III CSK 143/2005), w związku z ogólną zasadą prawa autorskiego, iż 
prawa autorskie, w tym autorskie prawa majątkowe, przysługują twór-
cy i tylko jednoznaczny przepis ustawy może go ich pozbawić, prawo 
do wynagrodzenia przewidzianego przez art. 70 ust. 2 pkt 3 Prawa 
autorskiego przysługuje także za reemisję utworu audiowizualnego, 
chociaż to pole eksploatacji nie zostało wymienione w tym przepisie. 

Powyższa linia orzecznicza została zakwestionowana w wyroku SN 
z dnia 3 stycznia 2007 r. (IV CSK 303/2006). Sąd wskazał, że w usta-
wie – Prawo autorskie wyraźnie rozróżniono „nadawanie” od „reemi-
towania” utworu. Nadawanie programu dotyczy własnych utworów 
nadawcy, reemitowanie obejmuje programy innych nadawców. Nie 
można uznać, że „nadawanie” utworu, o jakim mowa w art. 70 ust. 
2 pkt 3 Prawa autorskiego obejmowało również reemisję. Przepis ten 
nie daje zatem podstaw do żądania przez twórców (reprezentującym 
ich organizacjom zbiorowego zarządzania) dodatkowego wynagrodze-
nia za reemitowanie w sieci kablowej utworów stworzonych lub włą-
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czonych na mocy umowy z producentem do utworu audiowizualnego. 
Rzecznik również opowiedział się za zawężającą wykładnią tego prze-
pisu. 

Przepis art. 70 ust. 2 Prawa autorskiego utracił moc prawną z dniem 
6 czerwca 2007 r. na podstawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjne-
go z dnia 24 maja 2006 r., sygn. akt. K 5/05, jednak rozstrzygnięcie 
pojawiających się przy jego wykładni wątpliwości jest celowe ze wzglę-
du na istniejące lub mogące się toczyć w przyszłości spory dotyczące 
zakresu żądania wynagrodzenia za eksploatację utworu w czasie obo-
wiązywania tego przepisu jak i recypowanie bez zmian tego unormo-
wania do treści art. 70 ust. 21 pkt 3 Prawa autorskiego. 

RPO-572863-XVIII/07 z dnia 20 maja 2008 r. – wniosek do Sądu 
Najwyższego w sprawie dopuszczalności ukarania osoby pozbawionej 
wolności, w tym także tymczasowo aresztowanej, karą pozbawienia 
wolności do czternastu dni. 

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszech-
nych, „w razie naruszenia powagi, spokoju lub porządku czynności 
sądowych albo ubliżenia sądowi, innemu organowi państwowemu 
lub osobom biorącym udział w sprawie, sąd może ukarać winnego 
karą porządkową grzywny w wysokości do 10.000 złotych lub karą 
pozbawienia wolności do 14 dni; osobie pozbawionej wolności, w tym 
także tymczasowo aresztowanej, można wymierzyć karę przewidzianą 
w przepisach o wykonywaniu kary pozbawienia wolności albo w prze-
pisach o wykonywaniu tymczasowego aresztowania.” Przepisy o wy-
konywaniu kary pozbawienia wolności oraz przepisy o wykonywaniu 
tymczasowego aresztowania nie przewidują kary pozbawienia wolno-
ści. W orzecznictwie sądów okręgowych ujawniły się jednak zasadni-
cze rozbieżności w zakresie interpretacji przepisu art. 49 § 1 ustawy 
– Prawo o ustroju sądów powszechnych. Rzecznik zwrócił się zatem 
o podjęcie uchwały wyjaśniającej te rozbieżności. 
Sąd Najwyższy wydał następujące orzeczenie w sprawie wniosku 
skierowanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich: 

RPO-551712-V/07 z dnia 17 października 2007 r. – w sprawie 
wykładni pojęcia „nabywca nieruchomości” zawartego w art. 68 ust. 
2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w brzmieniu sprzed nowe-
lizacji dokonanej ustawą z dnia 24.08.2007 r. o zmianie ustawy o go-
spodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
(Informacja 10–12/2007, str. 104).
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 Wniosek uwzględniony (uchwała składu siedmiu sędziów Izby 
Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 11.04.2008 r., sygn. akt III CZP 
130/07). 

Naczelny Sąd Administracyjny wydał następujące orzeczenie 
w sprawie wniosku skierowanego przez Rzecznika Praw Obywa-
telskich:

RPO-570917-V/07 z dnia 19 grudnia 2007 r. – w sprawie formy 
złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi (Informacja 10–12/2007, str. 106). 

Wniosek uwzględniony (uchwała z dnia 21.04.2008 r., sygn. 
akt I OPS 1/08). Naczelny Sąd Administracyjny podjął następującą 
uchwałę: Niezachowanie, określonego w art. 252 § 2 ustawy z dnia 
30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami admini-
stracyjnymi, wymogu złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy 
na urzędowym formularzu jest brakiem formalnym, o jakim mowa 
w art. 49 § 1 w związku z art. 257 tej ustawy, który podlega usunięciu 
przez wezwanie strony do złożenia wniosku na urzędowym formula-
rzu, bez względu na to, czy wniosek złożyła osoba fizyczna czy osoba 
prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej.
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V. SKARGI DO WOJEWÓDZKICH SĄDÓW 
ADMINISTRACYJNYCH ORAZ PRZYSTĄPIENIA 

DO POSTĘPOWAŃ PRZED SĄDAMI 
ADMINISTRACYJNYMI I ORGANAMI 

ADMINISTRACJI 

W okresie objętym Informacją Rzecznik skierował skargę do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego: 

RPO-561993-X/07 z dnia 14 maja 2008 r. – skarga do Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na § 4 ust. 2 pkt 2 lit. a uchwa-
ły Nr LXII/1159/06 Rady Miejskiej Łodzi z dnia 1 lutego 2006 r. w spra-
wie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 
Łodzi, w brzmieniu nadanym uchwałą Nr VIII/141/07 Rady Miejskiej 
Łodzi z dnia 28 marca 2007 r. Rzecznik zarzucił temu przepisowi ra-
żące naruszenie art. 2, 7 oraz 94 Konstytucji, art. 40 ust. 1 i 3 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. b 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz art. 63a § 1 i 2 Kodeksu wykroczeń. 

Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 2 lit. a zaskarżonej uchwały, właściciele nie-
ruchomości obowiązani są do usuwania z elewacji budynków, ogro-
dzeń, a także innych urządzeń: skrzynek energetycznych, gazowych, 
słupów trakcyjnych i oświetleniowych, budek telefonicznych itp.: pla-
katów, reklam, ogłoszeń oraz napisów i rysunków, w ciągu 24 godzin. 
Jako podstawy prawne do wprowadzenia powyższej regulacji Rada 
Miejska w Łodzi wskazała art. 40 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przepis art. 4 ust. 2 pkt 1–8 ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach stanowi katalog zamknięty. Należy zatem uznać, 
że § 4 ust. 2 pkt 2 lit. a zaskarżonej uchwały został uchwalony z prze-
kroczeniem upoważnienia ustawowego. 

Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, w za-
kresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepi-
sach powszechnie obowiązujących rada gminy może wydawać przepi-
sy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia 
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obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa 
publicznego. W ocenie Rzecznika § 4 ust. 2 pkt 2 lit. a zaskarżonej 
uchwały nie spełnia kryterium niezbędności, o którym mowa w art. 
40 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Przedmiotowa kwestia zo-
stała bowiem uregulowana przez ustawodawcę w art. 63a § 1 i 2 Ko-
deksu wykroczeń. Na mocy tego przepisu, kto umieszcza w miejscu 
publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, 
ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w in-
nym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze 
ograniczenia wolności albo grzywny. W razie popełnienia wykroczenia 
można orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykro-
czenia oraz nawiązkę w wysokości do 1.500 zł lub obowiązek przywró-
cenia do stanu poprzedniego.

Rzecznik przystąpił do postępowań przed sądami administracyj-
nymi:

RPO-581590-IV/08 z dnia 14 kwietnia 2008 r. –  przystąpienie 
do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym ze skar-
gi Leona Ł. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy 
stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości.

Rzecznik przedłożył stanowisko, iż przepis art. 8 ust. 1 dekretu 
z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nierucho-
mości niezbędnych do realizacji narodowych planów gospodarczych 
nakładał na wykonawcę narodowych planów gospodarczych obowią-
zek zaproponowania, przed wszczęciem postępowania wywłaszcze-
niowego, konkretnie ustalonej i zatwierdzonej przez wojewódzką radę 
narodową ceny nieruchomości; samo zaś poprzestanie na określeniu 
ceny w nawiązaniu do art. 28 przywołanego aktu prawnego winno być 
traktowane, w kontekście stwierdzania nieważności późniejszej decy-
zji wywłaszczeniowej, jako rażące naruszenie prawa. 

Stanowisko Rzecznika zostało częściowo uwzględnione 
(uchwała z dnia 21.04.2008 r., sygn. akt I OPS 2/08). Naczelny Sąd Ad-
ministracyjny podjął następującą uchwałę: W wezwaniu właściciela 
do odstąpienia nieruchomości, o którym mowa w art. 8 ust. 1 dekretu 
z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nierucho-
mości niezbędnych do realizacji narodowych planów gospodarczych, 
wykonawca narodowych planów gospodarczych był zobowiązany 
wskazać cenę konkretnie określoną, zatwierdzoną przez prezydium 
wojewódzkiej rady narodowej. Określenie ceny w wezwaniu, o którym 
mowa w art. 8 ust. 1 powołanego dekretu, poprzez odesłanie do art. 28 
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tego dekretu, nie stanowiło naruszenia art. 8 ust. 1 dekretu, uzasad-
niającego z tego tylko powodu stwierdzenie nieważności decyzji o wy-
właszczeniu nieruchomości.

RPO-572376-III/07 z dnia 29 kwietnia 2008 r. – przystąpie-
nie do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym 
w Warszawie ze skargi Anny W. na postanowienie Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 20 listopada 2007 r., utrzymujące w mocy 
postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopa-
da 2007 r. odmawiające Annie W. wydania imiennego zaświadczenia 
potwierdzającego uprawnienie do wykonywania w Polsce zawodu pra-
cownika socjalnego. 

Przyczyną odmowy wydania zaświadczenia był fakt, iż skarżąca 
ukończyła w 2002 r. studia wyższe zawodowe na Akademii Pedagogiki 
Specjalnej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna w zakre-
sie pracy socjalnej, a kierunek pedagogika specjalna nie jest wymie-
niony w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy 
o pomocy społecznej jako kierunek studiów uprawniający do wykony-
wania zawodu pracownika socjalnego. 

Zdaniem Rzecznika w opisanej sprawie zastosowanie znajduje art. 
5 ust. 1 w/w ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. stanowiący, że osoby, 
które przed 1 stycznia 2007 r. otrzymały dyplom wyższej szkoły zawo-
dowej o specjalności praca socjalna mogą wykonywać zawód pracow-
nika socjalnego. Literalna interpretacja ustawy, na której opiera się 
stanowisko Ministra Pracy i Polityki Społecznej prowadzi do narusze-
nia zasady równości. Zaświadczenia o uprawnieniu do wykonywania 
zawodu pracownika socjalnego wydaje się tylko w sytuacji, gdy osoba 
zainteresowana chce pracować za granicą. Ma to szczególne znacze-
nie, jeśli osoba chce podjąć pracę w innym państwie członkowskim 
UE. Zdaniem Rzecznika, odmowa wydania zaświadczenia w niniejszej 
sprawie prowadzi w konsekwencji do dyskryminacji pracowników 
migrujących, co jest przykładem „odwrotnej dyskryminacji”, a więc 
dyskryminacji własnych obywateli pragnących podjąć pracę w innym 
państwie UE. Taka dyskryminacja jest,  na podstawie art. 12 i art. 39 
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, niedopuszczalna.

Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 14.05.2008 r., sygn. akt II SA/
Wa 159/08)

RPO-586736-IV/08 z dnia 29 maja 2008 r. – przystąpienie do po-
stępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym ze skargi ka-
sacyjnej Ministra Infrastruktury od wyroku Wojewódzkiego Sądu Ad-
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ministracyjnego w Warszawie z dnia 27 listopada 2007 r. uchyla-
jącego zaskarżoną decyzję Ministra Budownictwa z dnia 29 maja 
2007 r. oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia 13 marca 2007 r. w przed-
miocie umorzenia postępowania odszkodowawczego za niezgodne 
z prawem wywłaszczenie. W ocenie Rzecznika zaskarżony wyrok od-
powiada prawu, a skarga kasacyjna powinna zostać oddalona.

Nie sposób podzielić argumentacji przedstawionej w skardze kasa-
cyjnej Ministra Infrastruktury, iż administracyjny tryb dochodzenia 
roszczeń odszkodowawczych (art. 160 k.p.a.) stosuje się jedynie w tych 
sprawach, w których decyzja stwierdzająca nieważność (art. 156 § 1 
k.p.a.) stała się ostateczna przed dniem 1 września 2004 r. Natomiast 
wydanie w tym trybie decyzji po tej dacie skutkuje objęciem wniosku 
odszkodowawczego regulacją art. 4171 § 2 Kodeksu cywilnego, a zatem 
jego rozpoznanie następuje wyłącznie przed sądem powszechnym.

Przepis intertemporalny art. 5 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. 
o zmianie ustawy kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw okre-
śla, iż do zdarzeń i stanów prawnych powstałych przed dniem wejścia 
w życie niniejszej ustawy stosuje się przepis art. 160 k.p.a. w brzmieniu 
obowiązującym do dnia jej wejścia w życie. Ustawodawca wprowadza-
jąc przepis przejściowy art. 5 ustawy o zmianie ustawy kodeks cywilny 
oraz niektórych innych ustaw, chciał objąć zastosowaniem m.in. art. 
160 k.p.a. wadliwą decyzję będącą źródłem odpowiedzialności wyda-
ną przed dniem wejścia w życie ustawy. Takim źródłem odpowiedzial-
ności nie jest formalnoprawna decyzja stwierdzająca, iż orzeczenie 
zostało wydane z naruszeniem prawa, albowiem to nie ona stanowi 
podstawę odpowiedzialności organu administracji.

Sądy administracyjne wydały następujące orzeczenia: 

RPO-555205-XI/07 z dnia 5 kwietnia 2007 r.  – skarga kasacyj-
na od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 
oddalającego skargę Agnieszki P. na decyzję Samorządowego Kole-
gium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję Dyrektora Ośrodka 
Pomocy Społecznej o odmowie przyznania prawa do zaliczki alimen-
tacyjnej (Informacja 4–6/2007, str. 95).

Skarga kasacyjna uwzględniona (wyrok z dnia 17.04.2008 r., 
sygn. akt I OSK 1006/07). 

RPO-503394-VI/05 z dnia 27 kwietnia 2007 r. – przystąpie-
nie do postępowania ze skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej 
od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach uchy-
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lającego decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie interpreta-
cji co do zakresu oraz sposobu zastosowania przepisów prawa podat-
kowego (Informacja 4–6/2007, str. 96). 

Skarga kasacyjna uwzględniona (wyrok z dnia 05.03.2008 r., 
sygn. akt I FSK 253/07).

RPO-569273-X/07 z dnia 23 października 2007 r. – skarga 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decy-
zję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców z dnia 28 
czerwca 2007 r. utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Lubuskiego 
z dnia 10 kwietnia 2007 r. orzekającą o wydaleniu Pani Tatiany B., 
obywatelki Federacji Rosyjskiej, z terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Informacja 10–12/2007, str. 109). 

Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 27.03.2008 r., sygn. akt V SA/
Wa 2943/07). 

RPO-571202-III/07 z dnia 4 lutego 2008 r. – przystąpienie do po-
stępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwi-
cach ze skargi Joanny K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwo-
ławczego w K. utrzymującą w mocy decyzję wydaną z upoważnienia 
Burmistrza Miasta P. o odmowie przyznania Joannie K. zaliczki ali-
mentacyjnej na dzieci (Informacja 1–3/2008, str. 195). 

Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 02.04.2008 r., sygn. akt IV 
SA/Gl 1258/07). 

RPO-580114-V/08 z dnia 28 marca 2008 r. – przystąpienie do po-
stępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie 
ze skargi kasacyjnej Komendanta Głównego Policji od wyroku Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wydanego w spra-
wie ze skargi Zdzisława S. na decyzję Komendanta Głównego Policji 
w przedmiocie równoważnika za brak lokalu mieszkalnego (Informa-
cja 1–3/2008, str. 196). 

Nieuwzględnienie stanowiska Rzecznika (uchwała z dnia 
21.04.2008 r., sygn. akt I OPS 3/08). 

Ponadto Rzecznik skierował w okresie objętym Informacją:

RPO-559561-IV/07 z dnia 29 kwietnia 2008 r. – wniosek do Sa-
morządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu o ponowne roz-
patrzenie sprawy zakończonej postanowieniem Samorządowego Kole-
gium Odwoławczego w Nowym Sączu z dnia 14 kwietnia 2008 r. odma-
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wiającym stwierdzenia nieważności postanowienia Burmistrza Miasta 
Zakopane z dnia 24 marca 2006 r. stwierdzającego, iż planowane przed-
sięwzięcie „Przebudowa Kolei Linowej Kuźnice-Kasprowy Wierch” nie 
wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

RPO-565698-X/08 z dnia 27 czerwca 2008 r. – sprzeciw wnie-
siony do Wojewody Małopolskiego o stwierdzenie nieważności decyzji 
Starosty B. z dnia 7 kwietnia 2008 r. umarzającej postępowanie ad-
ministracyjne w sprawie cofnięcia własnej decyzji z dnia 9 września 
2003 r., tj. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie 
z wód, poprzez odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowo-gospo-
darczych do potoku N. z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miej-
scowości W., udzielonego Wójtowi Gminy w D.

Skarżonej decyzji Rzecznik zarzucił rażące naruszenie art. 6, art. 
7, art. 105 § 1, art. 107 § 1 i 3 Kodeksu postępowania administracyj-
nego, art. 136 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne oraz art. 2 
i 7 Konstytucji. 

Zdaniem Rzecznika, Starosta B. prowadząc postępowanie admini-
stracyjne w oparciu o art. 136 ustawy – Prawo wodne, tj. w przedmio-
cie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego, zobowiązany był – w przy-
padku niestwierdzenia zaistnienia przesłanek enumeratywnie tam 
wymienionych – do wydania decyzji odmawiającej cofnięcia przed-
miotowego pozwolenia. Tymczasem Starosta B. umorzył postępo-
wanie, wskazując jako podstawę decyzji art. 105 § 1 k.p.a., zgodnie 
z którym, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu 
postępowania, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się 
bezprzedmiotowe. 

Ponadto uzasadnienie decyzji nie spełnia wymogów ustanowio-
nych w art. 107 § 1 i 3 k.p.a. Decyzja ta nie posiada uzasadnienia fak-
tycznego i prawnego w rozumieniu art. 107 Kodeksu postępowania 
administracyjnego. 

Organy administracji wydały następujące decyzje w sprawach 
z wniosku Rzecznika: 

RPO-554055-X/07 z dnia 15 stycznia 2008 r. – wniosek o po-
nowne rozpatrzenie sprawy zezwolenia na usunięcie z pasa drogowe-
go ul. Królowej Aldony w Warszawie jedenastu klonów srebrzystych.  

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uchylił decyzją 
z dnia 29.05.2008 r. zaskarżoną decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 19 grudnia 2007 r., znak DOZ-PN-500–44/07 oraz 
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stwierdził nieważność decyzji Prezydenta m. st. Warszawy nr 58 Z/06 
z dnia 17 listopada 2006 r., znak: KZ-I-AD-4060–942–60/6183–2/06.

RPO-554055-X/07 z dnia 15 stycznia 2008 r. – wniosek o po-
nowne rozpatrzenie sprawy zezwolenia na usunięcie z pasa drogowe-
go ul. Królowej Aldony w Warszawie ośmiu klonów srebrzystych.  

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uchylił decyzją 
z dnia 27.05.2008 r. zaskarżoną decyzję Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego z dnia 19 grudnia 2007 r., znak DOZ-PN-500–43/07 
oraz stwierdził nieważność decyzji Prezydenta m. st. Warszawy nr 58 
Z/06 z dnia 3 kwietnia 2006 r., znak: KZ-I-AD-4060–942–7/1270/06.
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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-580197-II/08 z dnia 6 maja 2008 r. – w sprawie odpowie-
dzialności karnej sędziów orzekających w sprawach karnych podczas 
stanu wojennego. 

Zaskarżony przepis art. 80 § 2b zdanie pierwsze ustawy z dnia 27 
lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, iż jeże-
li wniosek o zezwolenie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialno-
ści karnej nie odpowiada warunkom formalnym pisma procesowego 
określonym w Kodeksie postępowania karnego lub jest oczywiście 
bezzasadny, prezes sądu dyscyplinarnego odmawia jego przyjęcia. 
Zdaniem Rzecznika niezgodne z art. 7 i art. 42 ust. 1 Konstytucji oraz 
z art. 7 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podsta-
wowych Wolności i z art. 15 Międzynarodowego Paktu Praw Obywa-
telskich i Politycznych jest traktowanie jako oczywiście bezzasadnego 
wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego, który 
orzekając w sprawach karnych pod rządami Konstytucji PRL z 1952 r. 
stosował działające wstecz przepisy karne rangi ustawowej.

Zdaniem Rzecznika norma zawarta w zaskarżonym przepisie, ro-
zumiana tak, jak przyjął to Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 20 grud-
nia 2007 r. (sygn. I KZP 37/07) narusza podstawowe standardy pań-
stwa prawa. W powyższej uchwale należącej do zasad prawnych uzna-
no bowiem, iż sądy orzekające w sprawach karnych o przestępstwa 
z dekretu Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym, 
nie były zwolnione z obowiązku stosowania działających wstecz prze-
pisów karnych rangi ustawowej. 

Rzecznik podkreślił w uzasadnieniu wniosku, iż sędziowie orze-
kający w sprawach karnych o przestępstwa z dekretu Rady Państwa 
o stanie wojennym stosowali retroaktywne przepisy karne łamiąc za-
sadę lex retro non agit, która – chociaż niewyrażona wprost w Konsty-
tucji PRL – obowiązywała na gruncie ówczesnego prawa wewnętrzne-
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go, jak i w prawie międzynarodowym, które obowiązywało bezpośred-
nio w polskim ówczesnym porządku prawnym. 

RPO-579010-IX/08 z dnia 16 maja 2008 r. – w sprawie ponosze-
nia kosztów okresowych badań lekarskich i psychologicznych przez 
pracowników ochrony. 

Do Rzecznika wpłynęła zbiorowa skarga pracowników ochrony do-
tycząca podejmowanych przez nich od kilku lat bezskutecznych sta-
rań o zmianę przepisu nakładającego na nich, a nie na pracodawcę, 
obowiązek pokrycia kosztów okresowych badań lekarskich i psycho-
logicznych. Po zbadaniu sprawy Rzecznik uznał, iż zachodzą przesłan-
ki uzasadniające poddanie obowiązującej w tym zakresie regulacji 
prawnej kontroli przez Trybunał Konstytucyjny. W ocenie Rzeczni-
ka § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 
z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicz-
nych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających li-
cencję pracownika ochrony fizycznej został wydany z przekroczeniem 
granic upoważnienia ustawowego zawartego w art. 34 ustawy z dnia 
22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Kwestionowany prze-
pis rozporządzenia w sposób samodzielny, bez jakichkolwiek wska-
zówek zawartych w ustawie, określa materię rozłożenia ciężaru kosz-
tów przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych pomiędzy 
pracowników i pracodawcę. Dlatego jest również niezgodny z art. 92 
ust. 1 Konstytucji. Pozostaje także w sprzeczności z art. 229 § 6 Ko-
deksu pracy, gdyż wbrew regule ustawowej zamiast kosztami badań 
lekarskich obciążać wyłącznie pracodawców, nakłada ten obowiązek 
na pracowników ochrony osób i mienia. Nie spełnia także warunku 
formalnego związanego z realizacją prawa do bezpiecznych i higie-
nicznych warunków pracy, ponieważ obowiązki pracodawcy w tym 
zakresie powinny być regulowane na poziomie ustawy.

RPO-583102-IX/08 z dnia 11 czerwca 2008 r. – w sprawie ogra-
niczeń możliwości wypłaty równoważnika pieniężnego dla funkcjona-
riusza Służby Celnej za brak lokalu mieszkalnego. 

Rzecznik zakwestionował rozwiązanie przyjęte w § 25 ust. 1 rozpo-
rządzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie świad-
czeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do peł-
nienia służby w innej miejscowości, dotyczące wypłaty równoważnika 
pieniężnego. 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej, przenie-
sienie funkcjonariusza celnego do innej miejscowości, z której dojazd 
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jest znacznie utrudniony, wymaga zapewnienia funkcjonariuszowi 
odpowiednich warunków mieszkaniowych, z uwzględnieniem jego sy-
tuacji rodzinnej. Jeśli zapewnienie funkcjonariuszowi odpowiednich 
warunków mieszkaniowych jest niemożliwe lub utrudnione oraz jeże-
li on sam lub członkowie jego rodziny nie posiadają lokalu mieszkal-
nego w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej, funk-
cjonariuszowi przysługuje równoważnik pieniężny. 

Tymczasem § 25 ust. 1 rozporządzenia pozbawia prawa do rów-
noważnika pieniężnego tych funkcjonariuszy, którzy zostali przenie-
sieni do służby w innej miejscowości do dnia 31 października 2003 r. 
Rozwiązanie to jest niezgodne z ustawą o Służbie Celnej, która nie 
uzależnia prawa do równoważnika pieniężnego od daty służbowego 
przeniesienia funkcjonariusza celnego. Ponadto przyjęte rozwiązanie 
prowadzi do naruszenia konstytucyjnej zasady równości wobec pra-
wa. Poza systemem wypłaty równoważników pieniężnych pozostają ci 
funkcjonariusze, w stosunku do których najdłużej nie jest realizowa-
ne przysługujące im z mocy ustawy prawo do mieszkania. 

RPO-559982-I/07 z dnia 20 czerwca 2008 r. – w sprawie sankcji 
za tzw. kłamstwo lustracyjne osób wykonujących zawody prawnicze. 

Zgodnie z zaskarżonym przez Rzecznika art. 21f ust. 2 ustawy lu-
stracyjnej (ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu infor-
macji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–
1990 oraz treści tych dokumentów), za złożenie przez sędziego, pro-
kuratora, radcę Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, adwokata, 
radcę prawnego, notariusza lub komornika, niezgodnego z prawdą 
oświadczenia lustracyjnego, stwierdzone prawomocnym orzeczeniem 
sądu, sąd dyscyplinarny orzeka karę złożenia z urzędu lub inną prze-
widzianą w odpowiednich ustawach karę dyscyplinarną skutkującą 
pozbawieniem pełnionej funkcji publicznej. Oznacza to, że sąd dyscy-
plinarny nie ma w tym wypadku żadnej „swobody decyzyjnej”. 

Rzecznik zakwestionował także zgodność z Konstytucją art. 66 
ustawy lustracyjnej w zakresie, w jakim utrzymuje w mocy art. 30 
ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby 
w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w la-
tach 1944–1990 osób pełniących funkcje publiczne, w odniesieniu 
do osób pełniących funkcje publiczne wymienione w art. 4 pkt 13–15 
i 47 ustawy lustracyjnej. 

Obecne uregulowanie skutków prawnych złożenia niezgodnego 
z prawdą oświadczenia lustracyjnego narusza wolność wykonywa-
nia zawodu przewidzianą przez art. 65 ust. 1 Konstytucji. Rzecznik 
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przywołał wyrok z dnia 11 maja 2007 r. (sygn. akt K 2/07), w którym 
Trybunał Konstytucyjny stwierdził, iż w wypadku prokuratorów, rad-
ców Prokuratorii Generalnej, adwokatów, radców prawnych, notariu-
szy i komorników, automatyzm sankcji za złożenie nieprawdziwego 
oświadczenia, bez możliwości niuansowania odpowiedzialności w ra-
mach działalności sądów dyscyplinarnych, narusza zasadę rzetelnej 
legislacji (art. 2 Konstytucji), jak i zasadę proporcjonalności (art. 31 
ust. 3 Konstytucji). 

W sprawie wniosku: 

RPO-559114-X/07 z dnia 4 lipca 2007 r. – w sprawie braku wy-
tycznych dla szczegółowego uregulowania w akcie wykonawczym spo-
sobu odbywania specjalizacji przez lekarzy i lekarzy dentystów (sygn. 
akt K 31/07). 

Rzecznik cofnął wniosek z dnia 4 lipca 2007 r. pismem proceso-
wym z dnia 8 maja 2007 r. i wniósł o umorzenie postępowania. Ustawa 
z dnia 12 marca 2008 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i leka-
rza dentysty zmieniła brzmienie zaskarżonego art. 16 ust. 2, poprzez 
szczegółowe określenie zakresu upoważnienia dla ministra właściwe-
go do spraw zdrowia, do wydania stosownego rozporządzenia. 

Trybunał Konstytucyjny wydał następujące orzeczenia w sprawie 
wniosków Rzecznika: 

RPO-451020-VI/03 z dnia 3 marca 2004 r. – w sprawie kontroli 
skarbowej (Informacja 1–3/2004, str. 78).

Wniosek częściowo uwzględniony (wyrok z dnia 17.06.2008 r., 
sygn. akt K 8/04). 

RPO-485465-IV/04 z dnia 14 marca 2005 r. – w sprawie niekon-
stytucyjności niektórych przepisów znowelizowanej ustawy o gospo-
darce nieruchomościami (Informacja 1–3/2005, str. 85).

Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 03.04.2008 r., sygn. akt K 
6/05). 

RPO-475245-V/04 z dnia 22 sierpnia 2005 r. – w sprawie lokali 
mieszkalnych będących w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkanio-
wej, zamieszkiwanych przez osoby nie będące żołnierzami zawodowy-
mi (Informacja 7–9/2005, str. 76). 
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Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 17.03.2008 r., sygn. akt K 
32/05). 

RPO-498998-VI/05 z dnia 3 listopada 2005 r. – w sprawie nie-
jasności dotyczących opodatkowania podatkiem VAT wynagrodzenia 
adwokatów świadczących pomoc prawną z urzędu oraz wynagrodze-
nia biegłych sądowych (Informacja 10–12/2005, str. 96). 

Wniosek oddalony (wyrok z dnia 12.06.2008 r., sygn. akt K 
50/05).

RPO-552925-I/07 z dnia 20 kwietnia 2007 r. – w sprawie lustra-
cji (Informacja 4–6/2007, str. 100).

Postępowanie umorzone na skutek cofnięcia wniosku (postano-
wienie z dnia 11.06.2008 r., sygn. akt K 26/07). 

RPO-548840-II/07 z dnia 19 września 2007 r. – w sprawie zasad 
udostępniania akt sprawy w trakcie postępowania przygotowawczego 
(Informacja 7–9/2007, str. 107). 

Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 03.06.2008 r., sygn. akt K 
42/07).

Rzecznik zgłosił udział w postępowaniach w sprawie skarg kon-
stytucyjnych: 

RPO-583542-II/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r. – zgłoszenie udzia-
łu w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Marka J. dotyczą-
cej zasad zwrotu świadkom kosztów dojazdu (sygn. akt SK 13/08).

Rzecznik przedstawił następujące stanowisko: art. 4 ust. 1 dekre-
tu Rady Ministrów z dnia 26 października 1950 r. o należnościach 
świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym jest niezgodny 
z art. 64 ust. 2 Konstytucji. 

Istota zarzutów zawartych w skardze konstytucyjnej dotyczy tego, 
iż objęty nią przepis różnicuje w sposób nieuzasadniony zwrot kosz-
tów dojazdu świadka z uwagi na przedmiot postępowania sądowego. 
Odmienne reguły zwrotu kosztów dojazdu świadka do sądu (bardziej 
korzystne) obowiązują w postępowaniu cywilnym, odmienne zaś w po-
stępowaniu karnym, gdzie zwrotowi podlega jedynie część kosztów po-
niesionych w tym zakresie przez świadka.

Stosownie do treści art. 4 ust. 1 dekretu o należnościach świad-
ków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym, za koszty podróży 
uznaje się koszty przejazdu środkiem transportu masowego w klasie 
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najniższej, w braku zaś takiego środka – koszty przejazdu najtań-
szym z dostępnych środków lokomocji. Zwrot kosztów podróży świad-
kom w postępowaniu cywilnym regulują przepisy ustawy o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych. W sprawach cywilnych przysługuje 
zwrot kosztów podróży związanych ze stawiennictwem w sądzie we-
dług zasad obowiązujących przy obliczaniu należności przysługują-
cych pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 
jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze 
kraju. Dopuszczalny jest zatem wybór przez świadka środka lokomo-
cji. Zróżnicowanie, jakie powstało w zakresie zasad zwrotu na rzecz 
świadków poniesionych przez nich kosztów podróży nosi wszelkie ce-
chy dowolności. 

RPO-583543-IV/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. – zgłoszenie 
udziału w postępowaniu w sprawie skargi  konstytucyjnej Bronisława 
H. dotyczącej opłaty podstawowej wnoszonej przez strony zwolnione 
od kosztów sądowych (sygn. akt SK 11/08).

Rzecznik przedstawił następujące stanowisko: art. 14 ust. 2 oraz 
art. 100 ust. 2 zd. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądo-
wych w sprawach cywilnych są niezgodne z art. 45 ust. 1 w związku 
z art. 31 ust. 3 i art. 2 Konstytucji. 

Zaskarżone przepisy obowiązywały w pełnym zakresie do momen-
tu wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy 
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, co nastąpiło w dniu 10 
marca 2007 r. Aktualnie kwestionowane przepisy obowiązują w za-
kresie ograniczonym, bo jedynie z mocy art. 2 ustawy z dnia 14 grud-
nia 2006 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cy-
wilnych, który stanowi, iż do spraw wszczętych przed dniem wejścia 
w życie ustawy zmieniającej stosuje się przepisy dotychczasowe. 

Zaskarżone przepisy wprowadzają regułę, iż nawet strona zwol-
niona przez sąd od obowiązku ponoszenia kosztów obowiązana jest 
do uiszczenia opłaty podstawowej (30 zł). Regulacja ta jest przed-
miotem wielu skarg kierowanych do Rzecznika. Zdaniem Rzeczni-
ka, samo ustawowe usankcjonowanie obowiązku uiszczenia opłaty 
podstawowej w sytuacji, w której strona została całkowicie zwolniona 
z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, w sposób istotny ograni-
cza możliwość dochodzenia ochrony praw na drodze sądowej. Obliga-
toryjne wyłączenie możliwości decydowania przez sąd o całkowitym 
(bez konieczności uiszczenia jakiejkolwiek opłaty) zwolnieniu z obo-
wiązku ponoszenia kosztów sądowych nie tylko narusza konstytucyj-
ne prawo do sądu, ale także stanowi przejaw pozbawionego racjonal-
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nych podstaw ograniczenia władzy sądowniczej przez ustawodawcę. 
Analogiczne stanowisko Rzecznik zajął w dwóch skargach konstytu-
cyjnych: sygn. akt SK 33/07 (RPO-571218-IV/07) oraz sygn. akt SK 
42/07 (RPO-575757-IV/07).

RPO-585571-VI/08 z dnia 6 maja 2008 r. – zgłoszenie udziału 
w postępowaniu w sprawie skargi  konstytucyjnej Tadeusza K. doty-
czącej zasad wynagradzania syndyków (sygn. akt SK 15/08). 

Rzecznik przedstawił następujące stanowisko: art. 123 § 5 rozpo-
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. 
– Prawo upadłościowe w zakresie dotyczącym syndyków jest niezgod-
ny z art. 32 i art. 64 ust. 2 Konstytucji. Ponadto art. 2 pkt 6 i art. 8 pkt 
7 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących 
niektórymi podmiotami prawnymi, w zakresie dotyczącym syndyków 
są niezgodne z art. 32 i art. 64 ust. 2 Konstytucji. 

Zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego syndyk ma prawo 
do wynagrodzenia za swoją działalność oraz do zwrotu wydatków, któ-
re wyłożył z powodu swoich czynności. Wynagrodzenie określa sąd 
stosownie do zakresu i trudności czynności wykonywanych przez 
syndyka. Pomimo obowiązywania powyższych zasad ustalania wyna-
grodzenia syndyka, ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie 
dodatkowego reżimu prawnego dotyczącego syndyków masy upadło-
ści podmiotów gospodarczych sektora publicznego. W tym przypadku 
do wynagrodzenia syndyków stosuje się przepisy ustawy o wynagra-
dzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. W świetle 
tych przepisów maksymalna wysokość wynagrodzenia miesięcznego 
nie może przekroczyć dla syndyków czterokrotności przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 
nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego. Ustawo-
dawca wprowadził zatem istotne zróżnicowanie sytuacji prawnej syn-
dyków w zakresie ustalania ich wynagrodzeń, przy czym jako kryte-
rium wprowadzonego zróżnicowania przyjął status prawny upadłe-
go. W ocenie Rzecznika zróżnicowanie zostało wprowadzone według 
dowolnego kryterium, w sposób naruszający zasadę równości wobec 
prawa i zasadę równej ochrony praw majątkowych. 

RPO-572484-I/08 z dnia 9 czerwca 2008 r. – zgłoszenie udziału 
w postępowaniu w sprawie skargi  konstytucyjnej Jerzego W., Elżbiety 
L.-R. i Przemysława K. dotyczącej niepowołania na stanowisko sędzie-
go przez Prezydenta RP (sygn. akt SK 16/08). 
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Trybunał Konstytucyjny wydał następujące orzeczenia w sprawie 
skarg konstytucyjnych, do których przystąpił Rzecznik: 

RPO-559391-I/07 z dnia 12 lipca 2007 r. – zgłoszenie udziału 
w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Zofii Sz. dotyczącej 
zasad etyki lekarskiej (Informacja 7–9/2007, str. 108).

Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 23.04.2008 r., sygn. akt SK 
16/07). 

RPO-564163-VII/07 z dnia 7 września 2007 r. – zgłoszenie udzia-
łu w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Jacka G. dotyczą-
cej przeludnienia zakładów karnych i aresztów śledczych (Informacja 
7–9/2007, str. 109). 

Skarga częściowo uwzględniona (wyrok z dnia 26.05.2008 r., 
sygn. akt SK 25/07). 
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VII. WYSTĄPIENIA LEGISLACYJNE

Rzecznik skierował wystąpienie legislacyjne do: 

1. Przewodniczącego Sejmowej Podkomisji Stałej do spraw 
Osób Niepełnosprawnych (RPO-560074-X/07) z dnia 7 maja 2008 r. 
–  w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych poruszających się z to-
warzyszącymi im psami – przewodnikami, psami – terapeutami oraz 
psami asystującymi. 

W ostatnim czasie część urzędów administracji publicznej oraz 
niektóre podmioty gospodarcze umożliwiły osobom niepełnospraw-
nym wejście do swych obiektów z psem towarzyszącym. Nie jest to jed-
nakże praktyka powszechna – osoby niepełnosprawne, poruszające 
się z towarzyszącymi im psami przewodnikami lub psami asystenta-
mi napotykają powszechnie na trudności w załatwianiu swych spraw. 
Urzędy, banki, centra handlowe, sklepy itp. w większości przypadków 
pozostają niedostępne dla tych osób. Pozwolenie na wejście z psem 
pozostawione jest najczęściej dobrej woli personelu i pracowników 
ochrony obiektu.

Brak jest powszechnie obowiązującej normy prawnej, zobowiązu-
jącej właścicieli i zarządców obiektów publicznych do umożliwienia 
osobie niepełnosprawnej wejścia i przebywania z psem na terenie 
obiektu. O zainicjowanie działań legislacyjnych mających na celu li-
kwidację powyższych barier, Rzecznik zwracał się w 2007 r. do ówcze-
snego Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Dla-
tego – jako krok w dobrym kierunku ocenić należy rozpoczęcie pro-
cedury legislacyjnej nad ustawowym uregulowaniem sprawy wstępu 
do budynków użyteczności publicznej osób niewidomych i niedowi-
dzących z psami – przewodnikami (poselski projekt ustawy o zmianie 
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych). 

Podczas spotkania w dniu 22 kwietnia 2008 r. z Rzecznikiem, 
przedstawiciele Fundacji na rzecz Osób Niewidomych – Labrador – 
Pies Przewodnik, Fundacji Przyjaźni Ludzi i Zwierząt „CZE-NE’KA” 
oraz Fundacji „Vis Maior” wskazali na potrzebę rozszerzenia zakresu 
omawianej regulacji o osoby niepełnosprawne, korzystające z pomocy 
psów – terapeutów oraz psów asystujących. Rzecznik przekazał przy-



166

gotowany przez wspomniane Fundacje projekt nowelizacji ustawy 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych, do wykorzystania w pracach Podkomisji.

W sprawie wystąpienia legislacyjnego do Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej:

RPO-583174-I/08 z dnia 7 marca 2008 r. – w sprawie uwag Rzecz-
nika do projektu ustawy o równym traktowaniu.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecz-
nej (16.04.2008 r.) poinformowała, że obecnie trwają konsultacje z Mi-
nisterstwem Sprawiedliwości odnośnie do poszczególnych zapisów 
ustawy. Po uzyskaniu akceptacji tekstu projektu przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości projekt zostanie skierowany pod obrady Komitetu 
Europejskiego Rady Ministrów. Podsekretarz Stanu w pełni przy-
jęła propozycje zmian w ustawie o Rzeczniku Praw Obywatelskich. 
W związku z powyższym zwróciła się z prośbą o przygotowanie części 
uzasadnienia do projektu ustawy o równym traktowaniu, w zakresie 
dotyczącym zmian w ustawie o Rzeczniku Praw Obywatelskich, wraz 
z oszacowaniem skutków finansowych dla budżetu Państwa. 
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VIII. OPINIE I STANOWISKA RZECZNIKA PRAW 
OBYWATELSKICH

1. RPO-576939-I/07 z dnia 2 kwietnia 2008 r. – oświadczenie 
w związku z wyrażeniem przez Sejm i Senat zgody na ratyfikację Trak-
tatu Reformującego Unię Europejską. 

W związku z uchwaleniem przez Sejm i Senat ustawy zezwalają-
cej Prezydentowi RP na ratyfikację Traktatu reformującego Unię Eu-
ropejską – zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat usta-
nawiający Wspólnotę Europejską, Rzecznik wyraził żal, iż tak ważna 
dla przyszłości Polski decyzja została podjęta przez ustawodawcę bez 
zasięgnięcia opinii obywateli w drodze ogólnokrajowego referendum. 

Kwestia sposobu ratyfikacji Traktatu była dwukrotnie przedmio-
tem wystąpienia Rzecznika do Prezesa Rady Ministrów oraz Marszałka 
Sejmu (pisma z dnia 21 grudnia 2007 r. oraz z dnia 20 lutego 2008 r.). 
W dniu debaty w Sejmie (27 lutego 2008 r.) Rzecznik wydał w tej sprawie 
specjalne oświadczenie. W wystąpieniach Rzecznik starał się przedsta-
wić argumenty, które mogłyby skłonić władze naszego kraju do wyboru 
trybu wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu odwołującego się bezpo-
średnio do opinii społeczeństwa – zakładającego jego polityczną party-
cypację w podejmowaniu fundamentalnych dla Polski decyzji. 

2. RPO-587849-I/08 z dnia 22 kwietnia 2008 r. – oświadczenie 
w sprawie rezygnacji przez Panią Ewę Sowińską z funkcji Rzecznika 
Praw Dziecka.

W wydanym oświadczeniu Rzecznik Praw Obywatelskich wyraził 
ubolewanie, że rezygnacja ta miała miejsce w atmosferze zmasowane-
go nacisku, także politycznego, jak również nie zawsze uprawnionych 
oskarżeń. Ten niebezpieczny precedens może prowadzić w konse-
kwencji do rezygnacji z gwarancji niezależności i kadencyjności jakie-
gokolwiek konstytucyjnego organu państwa. 

3. RPO-586369-I/08 z dnia 14 maja 2008 r. – wystąpienie do Se-
kretarza Generalnego Rady Europy, do wiadomości Komisarza Praw 
Człowieka Rady Europy, w sprawie wydarzeń w Tybecie.

Rzecznik zwrócił się z apelem o podjęcie działań, w ramach możli-
wości Rady Europy, w związku z naruszeniami praw i wolności czło-
wieka w Tybecie. 
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IX. REAKCJE NA WCZEŚNIEJSZE WYSTĄPIENIA 
RZECZNIKA

1. RPO-573703-III/07 z dnia 26 listopada 2007 r. – w sprawie 
braku przepisów wskazujących podmiot uprawniony do ustalania 
prawa nauczycieli do nauczania przedmiotów zbliżonych do kierun-
ku ukończonych studiów (Informacja 10–12/2007, str.). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Na-
rodowej (16.04.2008 r.) poinformował, że w Ministerstwie 
trwają prace nad przygotowaniem rozwiązań prawnych do-
tyczących szczegółowych kwalifikacji wymaganych od na-
uczycieli. Minister Edukacji Narodowej zapewnił, iż dołoży 
starań, aby nowa regulacja nie zawierała rozwiązań, które 
będą dostarczały podstaw do interwencji Rzecznika.

2. RPO-414315-III/02 z dnia 5 grudnia 2007 r. – w sprawie niewy-
konania wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego zasad wy-
płacania świadczeń emerytalno-rentowych osobom z niepełnospraw-
nością intelektualną (Informacja 10–12/2007, str. 61). 

Minister Pracy i Polityki Społecznej (21.04.2008 r.) 
poinformowała, że w Ministerstwie trwają prace legisla-
cyjne nad zmianą przepisów w zakresie omówionym w wy-
stąpieniu Rzecznika. Rozważa się nowelizację ustawy 
o rencie socjalnej, która umożliwiłaby odpowiednie zasto-
sowanie przepisów dotyczących wypłat rent rodzinnych. 
Renta socjalna byłaby więc wypłacana osobie, która spra-
wowała opiekę nad wnioskodawcą przed osiągnięciem 
pełnoletności. Planuje się, że nowelizacja ta będzie doko-
nana w ustawie o zmianie ustawy o pomocy społecznej 
oraz o zmianie innych ustaw. Projekt nowelizacji zostanie 
przedstawiony Rzecznikowi z chwilą przekazania projek-
tu do uzgodnień międzyresortowych.

3. RPO-575367-I/07 z dnia 17 grudnia 2007 r. – w sprawie praktyki 
równoczesnego sprawowania przez sędziów stanowisk w administracji 
rządowej oraz funkcji orzeczniczych (Informacja 10–12/2007, str. 77).
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Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo-
ści (09.05.2008 r.) poinformował, że wykonywanie przez sę-
dziów obowiązków urzędniczych w Ministerstwie Sprawie-
dliwości, z pozostawaniem w służbie sędziowskiej, ma tra-
dycję sięgającą okresu międzywojennego. Rozwiązania te 
były i są nadal związane z wykonywaniem przez Ministra 
Sprawiedliwości zadań dotyczących sądów powszechnych. 

Wielu sędziów w okresie delegowania do Ministerstwa 
Sprawiedliwości wykonuje, w ograniczonych rozmiarach, 
zadania orzecznicze w sądach powszechnych. Przydział 
spraw sądowych sędziom jest całkowicie niezależny od Mi-
nistra Sprawiedliwości. Usuwaniu ewentualnych kolizji 
między wykonywanymi przez sędziów zadaniami w Mini-
sterstwie Sprawiedliwości, a zakresem spraw przydziela-
nych im do rozpoznania w sądach służy instytucja proce-
sowa wyłączenia sędziego. W odpowiedzi podkreślono, iż 
zakaz prowadzenia przez sędziego działalności publicznej, 
niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów 
i niezawisłości sędziów, określony w art. 178 ust. 2 Kon-
stytucji, nie może być rozumiany jako dotyczący wykony-
wania obowiązków w Ministerstwie Sprawiedliwości. 

Usunięcie dylematu, na jaki zwrócił uwagę Rzecznik 
w wystąpieniu z dnia 17 grudnia 2007 r. mogłoby nastą-
pić wyłącznie poprzez rezygnację z instytucji delegowania 
sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości, co wydaje się 
rozwiązaniem całkowicie niewłaściwym przy pozostawie-
niu zakresu zadań Ministra Sprawiedliwości w odniesie-
niu do sądownictwa powszechnego.

4. RPO-563156-II/07 z dnia 9 stycznia 2008 r. – w sprawie dzia-
łań prokuratury podjętych wobec prokuratorów, którzy uchwalili 
apel Stowarzyszenia Prokuratorów RP o nieuleganie naciskom poli-
tycznym oraz zachowanie apolityczności i niezależności (Informacja 
1–3/2008, str. 27). 

Prokurator Krajowy (03.06.2008 r.) poinformował, 
że Wojskowy Prokurator Okręgowy w Warszawie pismem 
z dnia 31 stycznia 2008 r. przekazał Prokuraturze Krajo-
wej akta postępowania sprawdzającego, dotyczące prze-
kroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków 
służbowych przez nieustalonych funkcjonariuszy pu-
blicznych-prokuratorów i działania w ten sposób na szko-
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dę interesu publicznego. Jednocześnie przesłał swoje 
postanowienie o podjęciu na nowo postępowania spraw-
dzającego, wydane w dniu 31 stycznia 2008 r. W dniu 4 
marca 2008 r. Prokurator Okręgowy w P. wszczął śledz-
two. Prowadzone postępowanie objęte jest nadzorem 
zwierzchnim Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie i po-
zostaje w zainteresowaniu Biura Postępowania Przygoto-
wawczego Prokuratury Krajowej.

5. RPO-577337-VI/07 z dnia 25 stycznia 2008 r. – w sprawie 
ograniczeń w udzielaniu kredytów osobom nie posiadającym zamel-
dowania (Informacja 1–3/2008, str. 67).

Dyrektor Zarządzający Pionem Nadzoru Bankowego 
w Komisji Nadzoru Finansowego (04.04.2008 r.) pod-
kreślił, że ocena dotycząca rodzaju i wysokości zabez-
pieczenia pozostawiona jest bankowi, który odpowiada 
za zarządzanie ryzykiem. Zgodnie z art. 93 ust. 1 Prawa 
bankowego, w celu zabezpieczenia wierzytelności, które 
wynikają z czynności bankowych, bank może żądać za-
bezpieczenia przewidzianego w Kodeksie cywilnym i pra-
wie wekslowym oraz zwyczajami przyjętymi w obrocie 
krajowym i zagranicznym. Przepisy prawa nie zakazują 
różnicowania zakresu zabezpieczeń żądanych przez bank 
w odniesieniu do identycznego produktu oferowanego 
różnym osobom. Ocena, czy dane zabezpieczenie należy 
uznać za nadmierne, winna być dokonywana indywidu-
alnie odnośnie do każdego przypadku. Żądanie od osoby 
bezdomnej poręczenia kredytu przez osoby trzecie nie wy-
daje się nadmierne, biorąc pod uwagę fakt, iż bank może 
mieć problem z prowadzeniem ewentualnego dochodze-
nia roszczeń od kredytobiorcy – osoby takie mogą nie po-
siadać majątku, z którego bank mógłby zaspokoić swoje 
roszczenia w przypadku niespłacenia kredytu. 

6. RPO-573683-X/07 z dnia 25 stycznia 2008 r. – w sprawie po-
trzeby podjęcia działań dla zapewnienia w Warszawie publicznych to-
alet, łaźni oraz pralni (Informacja 1–3/2008, str. 60). 

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy (22.04. 
2008 r.) w uzupełnieniu odpowiedzi z dnia 11 lutego 2008 r. 
poinformował, że na zlecenie Zarządu Oczyszczania Mia-
sta, na terenie Warszawy jest ustawionych 108 kabin sa-
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nitarnych „TOI-TOI”. Miasto st. Warszawa nie prowadzi 
miejskich, ogólnodostępnych pralni i łaźni. We wszystkich 
schroniskach, noclegowniach i jadłodajniach dla osób 
ubogich i bezdomnych są toalety i prysznice. Ponadto, od 1 
lutego 2008 r., w schronisku prowadzonym przez Caritas 
Archidiecezji Warszawskiej, przy ul. Żytniej 3/9 w Warsza-
wie, została otwarta nowa łaźnia dla osób bezdomnych za-
mieszkujących poza placówkami stacjonarnymi.

7. RPO-532014-IV/06 z dnia 25 stycznia 2008 r. – w sprawie ure-
gulowania kwestii wymogów programowych dla studiów podyplomo-
wych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (Informa-
cja 1–3/2008, str. 68). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-
ry (23.04.2008 r.) poinformował, że postulat Rzecznika 
odnośnie do formy ogłaszania wymogów programowych 
dla studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa 
w obrocie nieruchomościami zostanie przeanalizowany 
przy najbliższej nowelizacji ustawy o gospodarce nieru-
chomościami.

8. RPO-498090-IX/05 z dnia 28 stycznia 2008 r. – w sprawie czasu 
służby funkcjonariuszy Służby Więziennej (Informacja 1–3/2008, str. 73).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo-
ści (20.06.2008 r.) poinformował, że do chwili obecnej nie 
udało się przeprowadzić nowelizacji ustawy o Służbie Wię-
ziennej. Uwzględniając opinię Rady Legislacyjnej oraz Rzą-
dowego Centrum Legislacji, kierownictwo Ministerstwa 
Sprawiedliwości podjęło decyzję, by odstąpić od uregu-
lowania materii dotyczącej Służby Więziennej oraz funk-
cjonariuszy Służby Więziennej w odrębnych ustawach. 
Przygotowano nowy projekt ustawy, który znajduje się 
w końcowej fazie prac legislacyjnych w Centralnym Za-
rządzie Służby Więziennej. W projekcie uregulowano m.in. 
całość problematyki związanej z czasem służby, nie pozo-
stawiając materii do regulacji w drodze aktu wykonawcze-
go. Zmianie uległa definicja czasu pracy funkcjonariusza. 
W ustawie dodano normy prawne określające tzw. norma-
tyw czasu pełnienia służby, rozkłady czasu pełnienia służ-
by, prawo do czasu wolnego oraz ekwiwalentu pieniężnego 
za pełnienie służby ponad ustawowy wymiar.
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9. RPO-570407-IV/07 z dnia 31 stycznia 2008 r. – w sprawie re-
gulacji prawnych w przedmiocie określania wartości rynkowej grun-
tów przeznaczonych lub zajętych pod drogi publiczne (Informacja 
1–3/2008, str. 82).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-
ry (20.05.2008 r.) poinformował, że obecnie trwają prace 
nad nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości 
i sporządzania operatu szacunkowego, w szczególności 
w zakresie dotyczącym zasad wyceny nieruchomości 
przeznaczonych lub zajętych pod drogi. Prowadzone pra-
ce mają na celu wzmocnienie pozycji prawnej obywatela 
względem podmiotów publicznych realizujących budowę 
dróg, przy jednoczesnym dążeniu do zwiększenia szybko-
ści realizowania inwestycji drogowych. 

10. RPO-578928-VI/08 z dnia 12 lutego 2008 r. – w sprawie do-
stępnych na polskim rynku zabawek niebezpiecznych dla dzieci (Infor-
macja 1–3/2008, str. 115). 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów (16.04.2008 r.) poinformował, że w obecnym stanie 
prawnym brak zakazu wprowadzania do obrotu zabawek 
w postaci pistoletów na kulki. Muszą one jednak spełniać 
wymagania przewidziane w rozporządzeniu Ministra Go-
spodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 
2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek 
oraz posiadać przewidziane w tym rozporządzeniu ozna-
czenia. Kwestię oznakowania zabawek znakiem CE regu-
luje § 32 ust. 1 rozporządzenia. Zgodnie z ustawą z dnia 30 
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, kto wprowa-
dza do obrotu lub oddaje do użytku wyrób niezgodny z za-
sadniczymi wymaganiami oraz, kto umieszcza oznakowa-
nie zgodności na wyrobie, który nie spełnia zasadniczych 
wymagań, podlega grzywnie. Producenci nie są natomiast 
zobligowani do produkowania zabawek zgodnie ze wska-
zaniami normy PN – EN 71 „Bezpieczeństwo zabawek”.

Prezes UOKiK jako organ monitorujący system kontro-
li wyrobów, przekazuje właściwym organom informacje 
wskazujące, że dany wyrób nie spełnia określonych wy-
magań. Może także wystąpić z wnioskiem o przeprowa-
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dzenie kontroli w omawianym zakresie. Prowadzi również 
rejestr, do którego wpisywane są wyroby niezgodne z za-
sadniczymi wymaganiami. 

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpie-
czeństwie produktów określa ogólne wymagania dotyczą-
ce bezpieczeństwa produktów, obowiązki producentów 
i dystrybutorów oraz zasady i tryb sprawowania nadzoru 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa wyrobów wprowadza-
nych na rynek. Rozporządzenie dotyczące zasadniczych 
wymagań dla zabawek ma charakter lex specialis w od-
niesieniu do regulacji ustawy o ogólnym bezpieczeństwie 
produktów i dlatego nie wszystkie przepisy tej ustawy 
mają zastosowanie do zabawek. Zgodnie z tą ustawą, kra-
jowy system monitorowania wypadków konsumenckich 
prowadzi Minister Zdrowia. 

11. RPO-578927-X/08 z dnia 13 lutego 2008 r. – w sprawie wstrzy-
mania przez NFZ finansowania leku stosowanego w profilaktyce za-
każeń układu oddechowego u wcześniaków oraz niemowląt z grupy 
podwyższonego ryzyka (Informacja 1–3/2008, str. 116). 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (14.04. 
2008 r.) poinformował, że we wrześniu 2007 r. Prezes 
NFZ zwrócił się do Ministra Zdrowia z prośbą o zlecenie 
Agencji Oceny Technologii Medycznych oceny technolo-
gii lekowej – stosowanie paliwizumabu (Synagisu) w pro-
filaktyce zakażeń syncytialnym wirusem oddechowym 
(ang. respiratory syncytial virus – RSV). Zgodnie z przy-
jętym w dniu 22 listopada 2007 r. stanowiskiem, Rada 
Konsultacyjna AOTM rekomenduje niefinansowanie 
ze środków publicznych stosowania paliwizumabu w pro-
filaktyce zakażeń wirusem RS. Uzasadniając rekomenda-
cję, Rada wskazała, iż dostępne dowody nie potwierdzają 
tezy, że podawanie paliwizumabu zmniejsza śmiertelność 
pacjentów, jak również, że długoterminowy wpływ profi-
laktyki na późniejsze powikłania zakażenia RSV, w tym 
zachorowania na astmę, jest niepewny. Przedmiotowa 
rekomendacja spowodowała wstrzymanie przez NFZ wy-
dawania zgód na finansowanie nowych wniosków o far-
makoterapię niestandardową lekiem Synagis. Uprzednio 
rozpoczęte, za zgodą NFZ, terapie lekiem Synagis mogły 
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być kontynuowane, w ramach procedury farmakoterapii 
niestandardowej.

W omawianej sprawie Konsultant Krajowy w dziedzi-
nie Neonatologii przekazał do Ministerstwa Zdrowia do-
kumentację obejmującą nowe doniesienia naukowe, do-
tyczące terapii lekiem Synagis w grupach dzieci szczegól-
nie wysokiego ryzyka, która w najbliższych dniach zosta-
nie przekazana do rozpatrzenia przez Agencję. W związku 
z powyższym, ewentualna zmiana rekomendacji może 
mieć wpływ na przywrócenie finansowania ze środków 
publicznych terapii lekiem Synagis.

12. RPO-547813-II/06 z dnia 14 lutego 2008 r. – w sprawie pod-
jęcia niezbędnych działań w celu ratyfikacji przez Polskę Konwencji 
Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi (Informa-
cja 1–3/2008, str. 121). 

Marszałek Sejmu (08.04.2008 r.) poinformował, 
że w dniu 27 marca 2008 r. do Sejmu wpłynął projekt usta-
wy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie dzia-
łań przeciwko handlowi ludźmi. Zapewnił jednocześnie, 
że prace w Sejmie będą przebiegać bez zbędnej zwłoki. 

13. RPO-580790-X/08 z dnia 15 lutego 2008 r. – w sprawie po-
bierania przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego opłat za wystawienie 
zaświadczenia o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia 
społecznego (Informacja 1–3/2008, str. 124).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (18.04. 
2008 r.) poinformował, że nie jest planowana kolejna no-
welizacja art. 16 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, z uwagi na fakt, 
iż wskazany przepis jednoznacznie reguluje kwestie omó-
wione w wystąpieniu Rzecznika. Błędne stosowanie tego 
przepisu wynika jedynie z niewłaściwej jego interpretacji. 

14. RPO-547812-II/06 z dnia 15 lutego 2008 r. – w sprawie po-
trzeby wzmocnienia uprawnień procesowych ofiar przestępstw (Infor-
macja 1–3/2008, str. 126). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo-
ści (01.04.2008 r.) poinformował, że nowelizacja art. 49 
§ 1 k.p.k. wydaje się zbędna. Zapatrywania doktryny, jak 
i orzecznictwo wskazują na konieczność każdorazowego 
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ustalania, czy dany podmiot rzeczywiście jest pokrzyw-
dzonym. Potrzeba czynienia rozważań odnoszących się 
do charakteru związku pomiędzy znamionami czynu a za-
grożeniem dobra prawnego podmiotu odnosi się również 
do ustaleń w sprawach o przestępstwa przeciwko wiary-
godności dokumentów i wymiarowi sprawiedliwości.

Postulowana zmiana treści art. 54 k.p.k. również nie 
wydaje się zasadna. Sąd musiałby wówczas badać, czy 
pokrzywdzony złożył oświadczenie o rezygnacji z działa-
nia w charakterze oskarżyciela posiłkowego, czy też nie 
wykorzystał swego uprawnienia, co mogłoby prowadzić 
do przewlekłości postępowania sądowego. Rozwiązanie 
takie jest również niekorzystne dla pokrzywdzonego, gdyż 
zmusza go, na bardzo wczesnym etapie postępowania, 
do kategorycznego zdefiniowania swojej przyszłej roli 
procesowej bez uwzględnienia zmiany istotnych dla niego 
okoliczności w dalszym toku postępowania. 

Ministerstwo Sprawiedliwości jest inicjatorem i orga-
nizatorem prac międzyresortowego Zespołu do Spraw 
Opracowania Krajowego Programu na Rzecz Ofiar Prze-
stępstw, którego prace mają doprowadzić do powstania 
ogólnokrajowego systemu wsparcia i ochrony ofiar prze-
stępstw. W pracach Zespołu bierze udział przedstawiciel 
Rzecznika Praw Obywatelskich. 

W toku prac związanych z implementacją Decyzji 
ramowej z dnia 15 marca 2001 r. wprowadzono zmiany 
w art. 253 § 3 k.p.k. oraz nowy przepis art. 168 a k.k.w. 
Zmiany polegały na zapewnieniu przekazywania po-
krzywdzonemu informacji określonych w art. 4 Decyzji 
ramowej. W pozostałym zakresie uznano, że prawo pol-
skie zapewnia realizację postanowień przedmiotowej De-
cyzji ramowej.

15. RPO-574093-III/07 z dnia 26 lutego 2008 r. – w sprawie 
sposobu refundacji składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych 
przez osoby niepełnosprawne (Informacja 1–3/2008, str. 138). 

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo-
łecznej (02.04.2008 r.) poinformował, że w poprzednio 
obowiązującym stanie prawnym istniała możliwość uzy-
skania finansowania składek na ubezpieczenie społeczne 
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przez osoby niepełnosprawne, które po raz pierwszy po-
dejmowały działalność gospodarczą. Nie mogły z niej sko-
rzystać osoby, które podejmowały działalność gospodarczą 
po raz kolejny lub kontynuowały jej prowadzenie. Przepisy 
dotyczące finansowania składek nie dotyczyły osób niepeł-
nosprawnych mających ustalone prawo do renty z tytułu 
niezdolności do pracy.

Od 1 stycznia 2008 r. każda osoba niepełnospraw-
na prowadząca działalność gospodarczą może uzyskać 
ze środków PFRON refundację obowiązkowych składek 
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Znowelizowane 
przepisy zrównały sytuację prawną wszystkich osób nie-
pełnosprawnych, gwarantując im równy dostęp do pomo-
cy publicznej. Zmiana zasad udzielania pomocy w postaci 
zwrotu części składek na ubezpieczenie społeczne oso-
bom prowadzącym działalność gospodarczą, z finansowa-
nia na refundację, wynikała przede wszystkim z potrzeby 
dostosowania przepisów krajowych do prawa wspólnoto-
wego. Przepisy wprowadzające refundację składek umoż-
liwiają precyzyjne monitorowanie pomocy publicznej oraz 
powstrzymanie się od jej udzielenia w przypadku, gdyby 
skutkowało to przekroczeniem dopuszczalnego pułapu 
pomocy. 

16. RPO-580582-IV/08 z dnia 26 lutego 2008 r. – w sprawie po-
mocy państwa dla osób, które zmuszone są opuścić zajmowane nieru-
chomości, w związku z zasadnymi roszczeniami prawowitych właści-
cieli wobec Skarbu Państwa (Informacja 1–3/2008, str. 139). 

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (12.05. 
2008 r.) poinformował, że nie istnieje jakiekolwiek orze-
czenie sądowe określające obowiązek wydania przez 
rodziny wymienione w wystąpieniu Rzecznika zajmo-
wanych mieszkań prawnej właścicielce nieruchomości, 
pani Agnes Trawny. Jednocześnie poinformowano, iż 
obowiązujące normy prawne stwarzają pewne możliwości 
zapewnienia lokali mieszkalnych tym, którzy staną przed 
koniecznością wydania zajmowanych dotychczas miesz-
kań wobec skutecznego zgłaszania roszczeń przez tzw. 
późnych przesiedleńców (tj. osób, które w okresie od 16 
maja 1956 r. do 8 marca 1964 r. wyjechały z Polski do Nie-
miec w ramach tzw. akcji łączenia rodzin). W związku 
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z tym, zdaniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
nie ma przeszkód, aby przy udzielaniu pomocy takim 
osobom wykorzystywane były istniejące już instrumenty, 
w tym przede wszystkim instytucja lokalu socjalnego.

17. RPO-572145-I/07 z dnia 27 lutego 2008 r. – w sprawie sto-
sowania przez kluby piłkarskie praktyk dyskryminacyjnych wobec 
kibiców (Informacja 1–3/2008, str. 141). 

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej (31.03.2008 r.) 
poinformował, że przedstawiciele Klubu Legia Warszawa 
zadeklarowali zmianę Regulaminu imprezy masowej, przez 
rezygnację z kontrowersyjnego zapisu. Nabywca doku-
mentu wielorazowego wstępu będzie mógł otrzymać zwrot 
proporcjonalnej części opłaty za dokument unieważniony 
w związku z wprowadzonym zakazem wstępu. Przedstawi-
ciele Klubu podkreślili, że Legia Warszawa nie objęła nigdy 
zakazem wstępu na własny stadion jakiejkolwiek osoby, 
co do której nie miała wcześniej materiałów dokumentują-
cych jej naganne zachowanie się w przeszłości. 

PZPN stworzył już przed wieloma laty możliwość reali-
zacji zorganizowanych wyjazdów grup kibiców na mecze 
ligowe lub pucharowe rozgrywane na stadionie przeciw-
nika. Ograniczenia sprzedaży biletów kibicom mającym 
miejsce zamieszkania w innym województwie, stosowane 
obecnie przez 4 z 16 klubów Ekstraklasy, mają minimali-
zować istniejące zagrożenia i nie powinny być odczytywa-
ne wyłącznie przez pryzmat ograniczenia dostępu do kul-
tury fizycznej.

Internetowy system losowania dystrybucji biletów 
na spotkania rozgrywane w ramach Mistrzostw Europy 
w piłce nożnej w 2008 roku w Austrii i Szwajcarii został 
przyjęty przez organizatora imprezy tj. Europejską Unię 
Piłkarską (UEFA) i nie stwarza możliwości wprowadze-
nia jakichkolwiek wyjątków. W systemie zamówień bile-
tów stosowano zasadę, iż przy zamówieniach i losowaniu 
na „fazę grupową” jedna osoba mogła zamówić tylko dwa 
bilety. Następnie ta sama osoba mogła zgłosić się jako 
potencjalny nabywca 6 biletów warunkowych na mecze 
dalszej fazy turnieju mistrzowskiego (ćwierćfinał, półfinał 
i finał). Udział w losowaniu zadeklarowało ponad milion 
sto tysięcy osób, zatem w indywidualnych przypadkach 
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mogły powstawać kłopoty z zalogowaniem się w systemie 
internetowym. PZPN podejmuje działania, aby liczba bi-
letów przyznanych polskim kibicom przez UEFA została 
prawidłowo przekazana osobom, które je wylosowały.

18. RPO-478004-III/04 z dnia 3 marca 2008 r. – w sprawie po-
trzeby wydania nowego rozporządzenia regulującego tryb postępowa-
nia dyscyplinarnego dla nauczycieli (Informacja 1–3/2008, str. 147). 

Minister Edukacji Narodowej (13.05.2008 r.) podtrzy-
mała stanowisko zawarte w odpowiedzi z dnia 31 stycznia 
2008 r. na wcześniejsze wystąpienie Rzecznika, w której 
nie zgodziła się z poglądem o utracie mocy obowiązują-
cej rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych 
dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego. 
Jednocześnie poinformowała, że w Ministerstwie zostały 
podjęte prace nad nowym rozporządzeniem dotyczącym 
odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli.

19. RPO-577928-III/08 z dnia 4 marca 2008 r. – w sprawie niepra-
widłowości w wydawaniu decyzji przez organy państwowej inspekcji sa-
nitarnej w sprawie chorób zawodowych (Informacja 1–3/2008, str. 149).

Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego (28.03. 
2008 r.) poinformował, że państwowi inspektorzy sanitar-
ni powinni uwzględniać cały materiał dowodowy, z drugiej 
strony jednak orzeczenia lekarskie wydane w trybie rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w spra-
wie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad po-
stępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpozna-
wania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów 
właściwych w tych sprawach, mają szczególną moc dowo-
dową. Państwowy inspektor sanitarny jest upoważniony 
do kontroli formalnej poprawności orzeczenia lekarskie-
go, natomiast nie ma kompetencji do merytorycznej we-
ryfikacji orzeczenia lekarskiego. Zgodnie z orzecznictwem 
sądów administracyjnych, w postępowaniu o stwierdzenie 
choroby zawodowej organy państwowej inspekcji sanitar-
nej są związane rozpoznaniem choroby ustalonym w orze-
czeniu lekarskim, wydanym w trybie § 5 i § 6 rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. i nie są upraw-
nione do samodzielnej oceny dokumentacji lekarskiej.
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20. RPO-582529-X/08 z dnia 4 marca 2008 r. – w sprawie dostę-
pu rodziny do dokumentacji medycznej zmarłego pacjenta (Informa-
cja 1–3/2008, str. 150).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (03.04. 
2008 r.) stwierdził, że obecne rozwiązania zapewniają pa-
cjentowi prawo do dysponowania dokumentacją medycz-
ną, jak i chronią tajemnicę lekarską, zatem nie ma potrze-
by dokonywania zmian obowiązującego stanu prawnego. 
W przypadku niepozostawienia przez zmarłego pacjenta 
upoważnienia należy przyjąć domniemanie, iż nie wyraził 
on woli udostępnienia dokumentacji po swojej śmierci. 
W takiej sytuacji rodzina zmarłego lub inne osoby mogą 
wystąpić do sądu o udostępnienie przez kierownika za-
kładu opieki zdrowotnej dokumentacji medycznej. 

21. RPO-582645-III/08 z dnia 4 marca 2008 r. – w sprawie umożli-
wienia korzystania z energii elektrycznej i innych mediów odbiorcom bę-
dącym w trudnej sytuacji materialnej (Informacja 1–3/2008, str. 151). 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (07.04.2008 r.) 
poinformował, że powołał Zespół do spraw Prac Badaw-
czych nad Problematyką Odbiorców Wrażliwych Społecz-
nie, którego zadaniem było m.in. zdefiniowanie odbiorców 
wrażliwych społecznie oraz wskazanie możliwych form po-
mocy takim odbiorcom. W związku z zakończeniem prac 
ww. Zespołu przekazał raport końcowy pn. „Program po-
mocy odbiorcom wrażliwym społecznie na rynku energii 
elektrycznej i gazu oraz propozycje zmian legislacyjnych, 
niezbędnych do wdrożenia programu”, z prośbą o przeka-
zanie przez Rzecznika ewentualnych uwag do rozwiązań 
zaproponowanych w raporcie.

W rozwiązanie problemu odbiorców wrażliwych spo-
łecznie na rynku energii elektrycznej oraz paliw gazowych 
muszą zaangażować się zarówno organy państwowe, sa-
morządowe, jak i przedsiębiorstwa energetyczne. Nie moż-
na zatem negatywnie oceniać działań RWE Stoen SA, który 
zaniechał instalowania liczników przedpłatowych, ponie-
waż nie na nim spoczywa główny ciężar niesienia pomocy. 
Należy także podkreślić, że RWE Stoen SA wykorzystuje 
inne instrumenty pomagające odbiorcom wrażliwym spo-
łecznie uniknąć wstrzymania dostaw energii elektrycznej. 
Ponadto zdaniem Prezesa URE nie zachodzi konieczność 
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zmiany art. 6a ustawy – Prawo energetyczne, ani też zmia-
ny przepisów wykonawczych w omawianym zakresie.

22. RPO-583258-VI/08 z dnia 7 marca 2008 r. – w sprawie opo-
datkowania rodziców samotnie wychowujących dzieci (Informacja 
1–3/2008, str. 153). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
(07.04.2008 r.) poinformowała, że Ministerstwo Finansów 
rozważy podczas prac legislacyjnych nad najbliższą nowe-
lizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
wprowadzenie postulowanych w wystąpieniu zmian. Po-
stulat dotyczący wydania rozporządzenia w sprawie zanie-
chania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych 
od osób samotnie wychowujących dzieci otrzymujących 
rentę socjalną do wysokości ulgi z tytułu wychowywania 
dzieci, nie może jednak zostać zrealizowany. Ulga z tytułu 
wychowywania dzieci jest odliczana od podatku, stąd też 
zaniechanie poboru podatku od dochodu w wysokości tej 
ulgi, nie da spodziewanego skutku, gdyż nie przełoży się 
na równoważny efekt w podatku.

23. RPO-487004-II/04 z dnia 7 marca 2008 r. – w sprawie ko-
nieczności wzmocnienia uprawnień pokrzywdzonych w toku postępo-
wania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu 
w sprawach nieletnich (Informacja 1–3/2008, str. 152). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo-
ści (25.04.2008 r.) podzielił pogląd sformułowany w od-
powiedzi na wcześniejsze wystąpienie Rzecznika z dnia 
5 września 2006 r. (RPO-487004-II/04), iż przyznanie po-
krzywdzonemu wszystkich praw strony w postępowaniu 
w sprawach nieletnich jest niecelowe i miałoby szkodli-
wy wpływ zarówno na realizację ustawowych celów tego 
postępowania, jak i jego sprawność. Nowy projekt usta-
wy – Prawo nieletnich zostanie opracowany przez Zespół 
ekspertów powołany zarządzeniem z dnia 7 lutego 3008 r. 
Po zakończeniu prac nad projektem, które planowane jest 
w czerwcu 2008 r., Rzecznik otrzyma informację o pro-
jektowanych, szczegółowych rozwiązaniach dotyczących 
uprawnień pokrzywdzonego w postępowaniu w spra-
wach nieletnich. Ponadto w odpowiedzi poinformowano, 
że na postanowienia wymienione w art. 42 § 1 i 2 ustawy 
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o postępowaniu w sprawach nieletnich, zażalenie w ogóle 
nie przysługuje, gdyż rozstrzygnięcia te nie kończą postę-
powania. 

24. RPO-577659-X/08 z dnia 10 marca 2008 r. – w sprawie przestrze-
gania bezpieczeństwa i higieny w szkołach (Informacja 1–3/2008, str. 154).

Minister Edukacji Narodowej (04.04.2008 r.) poinfor-
mowała, że nadzór pedagogiczny sprawowany przez kura-
torów oświaty jest przedmiotem szczególnej troski MEN. 
W ramach kontroli prowadzonych w kuratoriach brany 
będzie pod uwagę także aspekt nadzoru nad bezpieczny-
mi i higienicznymi warunkami nauki, wychowania i opie-
ki. Ogromną rolę w zakresie bezpiecznych i higienicznych 
warunków nauki i pracy mają do wypełnienia organy za-
łożycielskie i prowadzące szkołę lub placówkę. 

Wniosek NIK o rozważenie zmiany rozporządzenia Mi-
nistra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. 
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba 
zajmująca stanowisko kierownicze w poszczególnych ty-
pach szkół i placówek, wydaje się zbyt daleko idący. Roz-
porządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 
określa, komu może być powierzone stanowisko dyrekto-
ra przedszkola, szkoły lub placówki, natomiast w § 3 ust. 
1 rozporządzenia MENiS z 2002 r. określone zostało zobo-
wiązanie dyrektora szkoły lub placówki do dokonywania 
dwukrotnie w ciągu roku szkolnego kontroli obiektów na-
leżących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych 
i higienicznych warunków. 

Każdego roku Minister Gospodarki, Pracy i Polityki So-
cjalnej dokonuje analizy stanu bezpieczeństwa i higieny 
pracy na podstawie danych z innych resortów oraz od woje-
wodów. W pracach nad ww. materiałem MEN bierze aktyw-
ny udział. Minister Zdrowia monitoruje warunki sanitarne 
w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowaw-
czych, przedstawiając informacje na ten temat w corocz-
nym sprawozdaniu dotyczącym stanu sanitarnego kraju. 
MEN prowadzi monitoring wypadków dzieci w szkołach 
i na bieżąco współpracuje z jednostkami kontroli i nadzo-
ru oraz jednostkami samorządu terytorialnego. 
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25. RPO-578865-VI/08 z dnia 10 marca 2008 r. – w sprawie re-
gulacji zmierzających do unormowania sytuacji prawnej posiadaczy 
papierów wartościowych gwarantowanych przez Państwo Polskie (In-
formacja 1–3/2008, str. 153). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
(11.04.2008 r.) poinformował, że powinien zostać przygo-
towany projekt ustawy, która regulowałaby zasady walo-
ryzacji i zaspokajania posiadaczy przedwojennych skar-
bowych papierów wartościowych. Przygotowanie takiego 
projektu, chociażby ze względu na konieczność dostoso-
wania przyjętych w nim rozwiązań do możliwości budże-
tu państwa, leży poza właściwością Ministra Sprawiedli-
wości i powinno być decyzją Rządu.

26. RPO-559255-I/07 z dnia 10 marca 2008 r. – w sprawie organi-
zowania zgromadzeń spontanicznych (Informacja 1–3/2008, str. 155).

Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw We-
wnętrznych i Administracji (16.04.2008 r.) poinformował, 
że w uzasadnieniu do wyroku z dnia 18 stycznia 2006 r. 
(sygn. akt K 21/05) Trybunał Konstytucyjny wskazał, iż 
prawo do zgromadzeń nie może podlegać jakiejkolwiek re-
glamentacji, gdyż jest prawem kardynalnym zapisanym 
w Konstytucji. W związku z powyższym wyeliminowanie 
z systemu prawnego art. 65 ustawy – Prawo o ruchu dro-
gowym nie wymaga dalszych działań legislacyjnych Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przepis art. 52 
Kodeksu wykroczeń nie znajduje zastosowania do uzna-
nego za niezgodny z Konstytucją art. 65 ustawy – Prawo 
o ruchu drogowym. Ustawodawca jednoznacznie określił 
czyny, których popełnienie zagrożone jest sankcją przewi-
dzianą w art. 52 Kodeksu wykroczeń. W związku z tym wy-
eliminowanie tego przepisu z porządku prawnego należy 
uznać za niecelowe. Po wystąpieniu Rzecznika, w MSWiA 
prowadzono prace studyjne nad możliwościami uregu-
lowania problematyki zgromadzeń publicznych o cha-
rakterze spontanicznym. Z przeprowadzonej wstępnej 
analizy problemu wynika, że nie jest możliwe odstąpienie 
od pewnych wymogów formalnych, polegających choćby 
na konieczności określenia organizatora zgromadzenia 
oraz obowiązku zgłoszenia zamiaru zorganizowania zgro-
madzenia właściwemu organowi gminy. Wnioski z prze-
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prowadzonych analiz zostaną przedstawione Ministrowi 
Spraw Wewnętrznych i Administracji celem podjęcia de-
cyzji o dalszych działaniach.

27. RPO-522854-VI/04 z dnia 10 marca 2008 r. – w sprawie nie-
prawidłowości w zlecaniu przez Regionalne Dyrekcje Lasów Państwo-
wych prac polegających na wykonaniu planów urządzenia lasów (In-
formacja 1–3/2008, str. 155).

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych (07.04. 
2008 r.) rozpoznał sprawę zlecania przez dyrektorów Re-
gionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych prac dotyczą-
cych sporządzania projektów planów urządzenia lasu 
dla poszczególnych nadleśnictw. Na 45 umów zawartych 
po opublikowaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 26 marca 2007 r. (sygn. akt K 29/06) w sprawie nie-
zgodności art. 21a ust. 1 ustawy o lasach z Konstytucją, 
5 umów zawarto w wyniku przetargu nieograniczonego, 
zaś 40 umów zawarto z Biurem Urządzania Lasu i Geo-
dezji Leśnej w wyniku zamówienia w trybie z wolnej ręki. 
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych nie stwierdził 
nieprawidłowości w odniesieniu do procedur zamówień 
dokonywanych przez dyrektorów Regionalnych Dyrekcji 
Lasów Państwowych w trybie z wolnej ręki.

28. RPO-567655-II/07 z dnia 12 marca 2008 r. – w sprawie moż-
liwości wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu, 
który orzekał w sprawie z powództwa Międzynarodowych Targów Ka-
towickich przeciwko Sopockiemu Towarzystwu Ubezpieczeniowemu 
„Ergo Hestia” SA o odszkodowanie za uszkodzenie dachu pawilonu Tar-
gów pod ciężarem śniegu (Informacja 1–3/2008, str. 157). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo-
ści (08.05.2008 r.) poinformował, że Minister Sprawiedli-
wości nie znalazł uzasadnionych podstaw, by skierować 
wniosek w trybie art. 114 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. 
– Prawo o ustroju sądów powszechnych o podjęcie czyn-
ności dyscyplinarnych wobec sędziego Sądu Okręgowego 
w Gliwicach, w związku z zaniechaniem zawiadomienia 
Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach o podejrzeniu po-
pełnienia przestępstwa przewidzianego w art. 164 § 2 k.k., 
polegającego na sprowadzeniu bezpośredniego niebezpie-
czeństwa zawalenia się budynku hali MTK. Zważywszy 
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na wątpliwości w piśmiennictwie, czy istnieje obowią-
zek powiadomienia prezesa sądu przez skład orzekają-
cy o ujawnionym przestępstwie w sytuacji braku normy 
materialnej statuującej ten obowiązek, w Ministerstwie 
Sprawiedliwości podjęto prace nad wprowadzeniem ta-
kiej normy do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 23 lutego 2007 r. – Regulamin urzędowania sądów 
powszechnych. O wynikach tych prac Rzecznik zostanie 
powiadomiony odrębnym pismem. 

29. RPO-517732-VII/05 z dnia 13 marca 2008 r. – w sprawie 
wykonywania środków probacji i readaptacji skazanych (Informacja 
1–3/2008, str. 159). 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
(16.04.2008 r.) zapewnił, że wnikliwie przeanalizowano 
opracowanie poświęcone wykonywaniu w Polsce środ-
ków probacji i readaptacji skazanych. Część postulatów 
Rzecznika zostanie zrealizowana, inne propozycje skła-
niają do polemiki. Ministerstwu znany jest problem de-
legacji ustawowej zawartej w art. 12 ustawy o kuratorach 
sądowych. Rozwiązaniem byłoby wydanie na podstawie 
k.k.w. rozporządzenia określającego uprawnienia i obo-
wiązki kuratorów dla dorosłych w zakresie wykonywania 
orzeczeń karnych. Do tego niezbędne są zmiany w Kodek-
sie karnym wykonawczym oraz rozporządzeniu Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obo-
wiązków kuratorów sądowych, wydanym na podstawie 
art. 12 ustawy. Potrzebne są też zmiany w procedurze 
cywilnej w zakresie wykonywania orzeczeń rodzinnych 
i nieletnich przez kuratorów rodzinnych. Procedura tych 
zmian będzie jednak skomplikowana. 

Postulowana zmiana art. 178 § 1 k.k.w. nie wydaje się 
konieczna. Słuszna natomiast jest propozycja uporządko-
wania terminologii przepisów dotyczących wykonywania 
dozoru wobec osób, dla których zastosowano warunkowe 
umorzenie postępowania karnego. Ministerstwo rozważy 
także zmianę przepisów dotyczących określenia standar-
dów pracy kuratora sądowego. Również postulaty w za-
kresie wykonywania dozoru orzeczonego na wniosek 
skazanego na podstawie art. 167 k.k.w. są zasadne i Mini-
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sterstwo podejmie kroki zmierzające do wyeliminowania 
błędów wskazanych przez Rzecznika. 

30. RPO-570717-I/07 z dnia 17 marca 2008 r. – w sprawie za-
pewnienia bezpiecznych warunków nauki w szkołach (Informacja 
1–3/2008, str. 162). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodo-
wej (11.04.2008 r.) poinformował, że w Ministerstwie Eduka-
cji Narodowej trwają prace legislacyjne dotyczące projektu 
uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie 
Rządowego programu wspierania w latach 2007–2009 or-
ganów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warun-
ków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach 
i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” 
oraz rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozpo-
rządzenie w sprawie form i zakresu finansowego wspiera-
nia organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych 
warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szko-
łach i placówkach. Projekty te zostały skierowane w dniu 19 
marca 2008 r. do uzgodnień międzyresortowych i z partne-
rami społecznymi. Przedłożenie projektów komitetowi stałe-
mu Rady Ministrów planowane jest w kwietniu. 

W lutym 2008 r. Ministerstwo zwróciło się do kuratorów 
oświaty o przeprowadzenie kontroli problemowej w wybra-
nych szkołach i placówkach objętych w 2007 r. rządowym 
programem „Monitoring wizyjny w szkołach i placów-
kach”, w zakresie jakości i efektywności wprowadzonych 
rozwiązań. Kuratorzy oświaty zostali zobligowani do prze-
kazania wyników kontroli do dnia 30 czerwca 2008 r. Z do-
tychczasowych informacji uzyskanych drogą telefoniczną 
wynika, że samorządy odstępowały od montażu urządzeń, 
które oprócz obrazu rejestrowałyby także dźwięk. W szko-
łach, w których takie urządzenia zostały zainstalowane, 
funkcja nagrywania dźwięku nie jest wykorzystywana.

31. RPO-578403-V/08 z dnia 17 marca 2008 r. – w sprawie proble-
mów z interpretacją ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdzia-
łaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych 
pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o prze-
ciwdziałaniu finansowania terroryzmu, w zakresie przenoszenia wła-
sności spółdzielczych praw do lokali (Informacja 1–3/2008, str. 161).
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Generalny Inspektor Informacji Finansowej – Podse-
kretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (17.04.2008 r.) 
wyjaśnił, że umowy przeniesienia własności lokalu zawie-
rane na podstawie art. 12, 1714 i 48 ustawy z dnia 15 grud-
nia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych stanowią 
transakcje w rozumieniu art. 2 pkt 2 tej ustawy. Z zasady 
transakcje te nie mają jednoznacznie przyporządkowanej 
wartości, mogącej być podstawą ich rejestracji zgodnie 
z art. 8 ust 1 ustawy, w związku z czym nie powinny być 
rejestrowane w trybie art. 8 ust. 1 ustawy. Jednakże przy 
zastosowaniu wykładni celowościowej, w przypadkach, 
w których notariusz przyjmujący dyspozycję lub zlece-
nie do przeprowadzenia transakcji wskazanych w art. 12 
i 1714 i 48 ww. ustawy z 15 grudnia 2000 r., których okolicz-
ności wskazują, że wartości majątkowe mogą pochodzić 
z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, ma obowiązek 
zarejestrować taką transakcję, bez względu na wartość 
i charakter. 

32. RPO-574708-X/07 z dnia 17 marca 2008 r. – w sprawie po-
trzeby wydania rozporządzenia określającego uprawnienia do stoso-
wania psychoterapii (Informacja 1–3/2008, str. 163). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (16.04. 
2008 r.) poinformował, że wprowadzona zarządzeniem Pre-
zesa NFZ definicja psychoterapeuty została przygotowana 
w celu określenia zasad, na podstawie których będą za-
wierane umowy na realizację świadczeń opieki zdrowotnej 
w rodzaju opieka psychiatryczna oraz leczenie uzależnień. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Prezes NFZ musi 
określić wszystkie informacje niezbędne do przeprowadze-
nia procesu kontraktowania oraz realizacji świadczeń. Nic 
nie stoi na przeszkodzie wykonywania zawodu psychote-
rapeuty w Polsce bez zawarcia umowy z NFZ przez osoby 
nie posiadające kwalifikacji określonych w zarządzeniu. 
W związku z powyższym nie ma podstaw do stwierdzenia 
nieważności wspomnianego zarządzenia. 

Prace nad rozporządzeniem w sprawie standardów 
stosowania psychoterapii przez psychologów zostały 
wstrzy mane przez Ministra Zdrowia po skierowaniu pro-
jektu w dniu 17 marca 2006 r. do uzgodnień międzyresor-
towych i konsultacji społecznych. Powodem wstrzymania 
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prac był brak możliwości wypełnienia przepisu art. 4 ust. 
4 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa 
i samorządzie zawodowym psychologów. Przepis ten prze-
widywał zasięgnięcie przez ministra właściwego do spraw 
zdrowia opinii Krajowej Rady Psychologów. Do czasu po-
wołania Rady jej uprawnienia posiada Komitet Organiza-
cyjny Izb Psychologów, jednak prośby Ministra Zdrowia 
o opinię w sprawie projektu rozporządzenia pozostały bez 
odpowiedzi. 

33. RPO-583307-I/08 z dnia 17 marca 2008 r. – w sprawie stanu 
realizacji przez organy administracji rządowej obowiązku wydawania 
przepisów wykonawczych do ustaw (Informacja 1–3/2008, str. 163). 

Prezes Rządowego Centrum Legislacji (30.04.2008 r.) 
poinformował, że według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. 
do wykonania, zmiany czy uchylenia pozostaje 170 upo-
ważnień, z których część znajduje się w końcowym eta-
pie realizacji. Prawidłowa i terminowa realizacja przez 
ministrów i kierowników urzędów centralnych obowiąz-
ków dotyczących opracowania i wydawania aktów wy-
konawczych do ustaw była przedmiotem rozpatrzenia 
na posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów w dniu 
7.01.2008 r. 

Komitet Rady Ministrów, po przyjęciu dokumentu „Wy-
kaz niezrealizowanych upoważnień do wydania aktów wy-
konawczych”, zobowiązał właściwych ministrów do pilnego 
opracowania lub sfinalizowania prac nad projektami ak-
tów wykonawczych, których wydanie jest możliwe w obec-
nym stanie prawnym (a w odniesieniu do aktów, których 
wydanie zależne jest od wcześniejszych unormowań pra-
wa unijnego – niezwłocznie po wejściu w życie tych regu-
lacji) oraz do przygotowania projektów nowelizacji tych 
ustaw, w których konieczne jest uchylenie lub zmiana nie-
których niezrealizowanych jeszcze upoważnień.

Ponadto Komitet Rady Ministrów zobligował Rządowe 
Centrum Legislacji do opracowania – w oparciu o pro-
pozycje ministrów – projektu ustawy uchylającej zbędne 
oraz zmieniającej wadliwie sformułowane upoważnienia 
do wydania aktów wykonawczych do ustaw. Przy piśmie 
z dnia 21 marca 2008 r., ministrom i kierownikom urzę-
dów centralnych został przesłany wstępny projekt ustawy 
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o uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania ak-
tów wykonawczych, z prośbą o nadesłanie uwag. Obecnie 
trwają prace nad projektem zmierzające do uwzględnie-
nia zgłoszonych uwag.

34. RPO-580613-III/08 z dnia 17 marca 2008 r. – w sprawie prze-
wlekłości postępowań sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy 
i ubezpieczeń społecznych (Informacja 1–3/2008, str. 164).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo-
ści (24.04.2008 r.) poinformował, że analiza informacji 
statystycznych z działalności sądów pracy i ubezpieczeń 
społecznych za 2007 r. wskazuje na znaczącą poprawę 
wskaźników czasu trwania postępowań sądowych. Mini-
sterstwo Sprawiedliwości podejmować będzie dalsze dzia-
łania nadzorcze mające na celu obniżenie przeciętnego 
okresu oczekiwania na rozpoznanie spraw ubezpieczenio-
wych w tych sądach. Problem długotrwałości postępowa-
nia występuje głównie w odniesieniu do spraw, w których 
sąd rozstrzyga kwestię uprawnień do świadczeń związa-
nych z niezdolnością do pracy, niepełnosprawnością, czy 
niezdolnością do samodzielnej egzystencji. W postępowa-
niu dowodowym w takich sprawach sądy powołują bie-
głych lekarzy specjalistów, którzy dokonują oceny stanu 
zdrowia ubezpieczonego i wydają opinię. 

Podjęcie prac nad projektem ustawy zmieniającej wła-
ściwość rzeczową sądów ubezpieczeń społecznych jest 
objęte zamierzeniami legislacyjnymi Ministerstwa Spra-
wiedliwości, w perspektywie dotyczącej 2010 r. W toku 
tych prac zostaną rozważone zmiany przepisów dotyczą-
cych postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń 
społecznych, zmierzające do ich usprawnienia. 

Propozycja nowelizacji przepisów Kodeksu postępowa-
nia cywilnego, w szczególności art. 471 k.p.c, zmierzająca 
do nałożenia obowiązku rozpoznawania spraw z zakresu 
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w pierwszej kolej-
ności i w określonym terminie, nie wydaje się uzasadnio-
na. Przyjęte w ustawie z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze 
na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w po-
stępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki rozwią-
zania są wystarczające. 
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35. RPO-552919-I/07 z dnia 18 marca 2008 r. – w sprawie skarg 
osób, których nazwiska znalazły się w Raporcie o likwidacji Wojsko-
wych Służb Informacyjnych (Informacja 1–3/2008, str. 167). 

Minister Obrony Narodowej (11.04.2008 r.) poinfor-
mował, że zasadnym wydaje się wprowadzenie środka 
prawnego dostępnego osobom wymienionym w Raporcie, 
który pozwalałby na kwestionowanie ustaleń Komisji We-
ryfikacyjnej. W resorcie obrony narodowej podjęto prace 
legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy – 
Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywia-
du Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz 
ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Jednocześnie w odpowiedzi podkreślono, że przygo-
towanie Raportu, jego treść i publikacja nie pozostają 
w jakimkolwiek związku z działalnością Ministra Obrony 
Narodowej. W tym celu bowiem została powołana nadal 
funkcjonująca Komisja Weryfikacyjna. 

36. RPO-494787-VII/05 z dnia 18 marca 2008 r. – w sprawie wa-
runków odbywania kary pozbawienia wolności w jednostkach peni-
tencjarnych okręgu katowickiego (Informacja 1–3/2008, str. 166).

Dyrektor Generalny Służby Więziennej (05.05. 
2008 r.) poinformował, że zrealizowano większość zale-
ceń, jakie zostały wydane po wizytacji Aresztu Śledczego 
w Sosnowcu. Pozostałych zaleceń nie wykonano ze wzglę-
du na brak odpowiednich środków finansowych. Dzięki 
dużemu zaangażowaniu administracji Aresztu zreali-
zowano w latach 2005–2007 szereg prac remontowych, 
które wpłynęły na polepszenie warunków bytowych osa-
dzonych. W celu dalszej poprawy warunków bytowych 
osób pozbawionych wolności w Areszcie Śledczym w So-
snowcu sukcesywnie przeprowadzane będą remonty cel 
mieszkalnych. W latach 2003–2007 w Zakładzie Karnym 
w Zabrzu wykonano remont kapitalny wszystkich pawilo-
nów mieszkalnych, w których zakwaterowani są skazani. 
W zamierzeniach Służby Więziennej pozostaje moderniza-
cja większości obiektów Zakładu Karnego w Zabrzu, o ile 
pozwolą na to środki budżetowe przyznane w latach na-
stępnych. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Ka-
towicach finalizuje przejęcie od władz samorządowych 
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nieruchomości położonych na terenie dwóch miejsco-
wości i przeznaczenie tych nieruchomości na lokalizację 
nowych jednostek penitencjarnych. W miejscowościach 
tych powstaną nowe jednostki penitencjarne o łącznej 
pojemności ok. 1200 miejsc.

37. RPO-482827-IV/04 z dnia 20 marca 2008 r. – w sprawie wy-
magań i kwalifikacji, jakie powinny spełniać osoby uprawnione do pro-
wadzenia badań architektonicznych (Informacja 1–3/2008, str. 169).

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (21.04. 
2008 r.) poinformował, że decyzja co do zmiany § 9 rozpo-
rządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w spra-
wie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, 
robót budowlanych, badań konserwatorskich i architekto-
nicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszu-
kiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, zo-
stanie podjęta po rozważeniu wszystkich aspektów wynika-
jących z ewentualnej zmiany tego przepisu. 

38. RPO-547814-I/06 z dnia 20 marca 2008 r. – w sprawie nie-
wykonywania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego (Informacja 
1–3/2008, str. 172).

Prezes Rady Ministrów (21.04.2008 r.) poinformował, 
iż podjął decyzję o powierzeniu Rządowemu Centrum 
Legislacji zadania obejmującego monitorowanie i anali-
zowanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego oraz ko-
ordynowanie prac Rady Ministrów w tym zakresie. Pod-
jęte prace zmierzają do uporządkowania systemu prawa, 
w szczególności przez dokonanie zmian stosownych prze-
pisów, wyeliminowanie z obrotu prawnego unormowań 
sprzecznych z orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego 
lub usunięcie powstałych w ich wyniku luk prawnych.

39. RPO-575418-I/08 z dnia 20 marca 2008 r. – w sprawie odpo-
wiedzialności osób wykonujących samodzielnie funkcje w dziedzinie 
geodezji i kartografii (Informacja 1–3/2008, str. 172). 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji (24.04.2008 r.) poinformował, 
że MSWiA rozważy potrzebę podjęcia inicjatywy legisla-
cyjnej w celu uregulowania trybu oraz zasad postępo-
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wania związanego z odpowiedzialnością zawodową osób 
wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji 
i kartografii.

40. RPO-584559-I/08 z dnia 20 marca 2008 r. – w sprawie bra-
ku szczegółowych regulacji dotyczących trybu rozpatrywania pe-
tycji składanych do organów administracji publicznej (Informacja 
1–3/2008, str. 171). 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji (12.05.2008 r.) poinformował, że za-
sadnym wydaje się rozważenie kwestii szczegółowego ure-
gulowania trybu rozpatrywania petycji w Kodeksie postę-
powania administracyjnego, analogicznie jak to uczynio-
no w sprawie skarg i wniosków, w związku z czym, w Mi-
nisterstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji podjęto 
stosowne działania.

41. RPO-580587-VI/08 z dnia 20 marca 2008 r. – w sprawie 
ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej polegającej 
na pośredniczeniu w zwrocie podatku VAT podróżnym (Informacja 
1–3/2008, str. 170).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
(21.04.2008 r.) nie zgodziła się ze stanowiskiem przed-
stawionym w wystąpieniu Rzecznika, iż regulacje praw-
ne zawarte w przepisie art. 127 ust. 5–11c ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług stanowią 
ograniczenie konstytucyjnej zasady swobody działalno-
ści gospodarczej. Warunki, które muszą spełnić podmioty 
pośredniczące w zwrotach podatku, wprowadzone zosta-
ły w celu podniesienia ich wiarygodności, gwarancji ich 
rzetelności przy dokonywaniu zwrotu oraz zabezpiecze-
nia przed ewentualnymi nieprawidłowościami. Spełnie-
nie przez te podmioty ustawowych warunków jest pew-
nego rodzaju zabezpieczeniem zarówno interesów Skar-
bu Państwa jak i podróżnych, którym dokonywany jest 
zwrot podatku. Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku 
od wartości dodanej zapewnia autonomię poszczególnym 
państwom członkowskim w zakresie systemu zwrotu po-
datku dla podróżnych.
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42. RPO-583153-I/08 z dnia 20 marca 2008 r. – w sprawie po-
dawania do publicznej wiadomości przez Agencję Modernizacji i Re-
strukturyzacji Rolnictwa wykazu rolników, którym w 2006 r. przy-
znano płatność bezpośrednią lub płatność cukrową (Informacja 
1–3/2008, str. 173).

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (30.04.2008 r.) po-
informował, że realizacja przez ARiMR regulacji zawartej 
w art. 43 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach 
do gruntów rolnych i płatności cukrowej, w pierwszym 
roku jej obowiązywania, nie narusza zasady nieretroak-
cyjności prawa. Ust. 3 w tym artykule nakłada na ARiMR 
obowiązek corocznej publikacji, do dnia 30 lipca, wykazu 
rolników, którym przyznano płatności lub płatność cu-
krową, uwzględniając dane za poprzedni rok. Ustawa we-
szła w życie z dniem 27 lutego 2007 r., a zatem wykaz na-
leżało sporządzić już w 2007 r. Przewidziana w art. 43 ust. 
3 ustawy zasada sporządzenia wykazu, tj. odniesienie się 
do danych za rok poprzedni, oznaczała, że w 2007 r. po-
winny być wykorzystane dane za 2006 r. Realizacja prze-
pisu art. 43 ustawy w 2007 r. w odniesieniu do podmiotów, 
których dane dotyczące 2006 r. zostały opublikowane, nie 
wiązała się z żadnymi bezpośrednimi skutkami prawnymi 
dla tych podmiotów, w szczególności nie kreowała wobec 
tych podmiotów żadnych obowiązków ani nie pozbawiała 
ich nabytych uprawnień.

43. RPO-583943-I/08 z dnia 21 marca 2008 r. – w sprawie uzy-
skania potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego przez oso-
by, które opuściły Polskę w 1968 r. (Informacja 1–3/2008, str. 173).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw We-
wnętrznych i Administracji (23.04.2008 r.) poinformo-
wał, że postępowania w sprawach o stwierdzenie posia-
dania obywatelstwa polskiego prowadzą wojewodowie 
na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. 
o obywatelstwie polskim oraz przepisów Kodeksu postę-
powania administracyjnego. W dniu 4 marca 2008 r. Mi-
nister Spraw Wewnętrznych i Administracji, po prze-
prowadzeniu analizy stanu prawnego i faktycznego od-
noszącego się do sprawy tzw. emigrantów marcowych, 
wystosował do wszystkich wojewodów pismo, w którym 
powiadomił o zmianie linii orzeczniczej Ministra Spraw 
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Wewnętrznych i Administracji w przedmiotowych spra-
wach. Jednocześnie, w ramach nadzoru sprawowanego 
w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
Departament Obywatelstwa i Repatriacji MSWiA zobo-
wiązał dyrektorów wydziałów obywatelstwa i cudzoziem-
ców/wydziałów spraw cudzoziemców urzędów wojewódz-
kich do przekazywania comiesięcznych informacji doty-
czących przedmiotowych postępowań.

44. RPO-584098-IX/08 z dnia 25 marca 2008 r. – w sprawie 
przeglądu praw obywatelskich w dziedzinie obronności (Informacja 
1–3/2008, str. 175). 

Zastępca Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej 
Sił Powietrznych w Dęblinie (16.04.2008 r.) poinformo-
wał, że w przepisach regulujących kwestię dyscypliny 
wojskowej istnieje potrzeba wprowadzenia zmian pole-
gających m.in. na uproszczeniu procedur postępowania 
dyscyplinarnego oraz zwiększenia rodzajów wyróżnień 
oraz kar i środków dyscyplinarnych. 

Komendant – Rektor Akademii Obrony Narodowej 
(15.04.2008 r.) przekazał listę problemów wymagających 
uregulowania w ustawie o służbie żołnierzy zawodowych, 
ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawie o dyscy-
plinie wojskowej. Przedstawił również postulaty sformuło-
wane przez kadrę zawodową Uczelni.

45. RPO-517392-X/05 z dnia 25 marca 2008 r. – w sprawie zasad 
wydawania kart parkingowych osobom niepełnosprawnym (Informa-
cja 1–3/2008, str. 174).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
(30.04. 2008 r.) poinformował, że Ministerstwo Infrastruk-
tury przygotowało projekt ustawy o dopuszczeniu pojaz-
dów do ruchu, który zmienia brzmienie przepisu art. 8 
ust. 5 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Nowe brzmie-
nie tego przepisu zapewni wydanie karty parkingowej 
każdej osobie niepełnosprawnej o obniżonej sprawności 
ruchowej. Obecnie projekt tej ustawy po konsultacjach 
społecznych przygotowywany jest do uzgodnień międzyre-
sortowych i będzie udostępniony na stronie internetowej 
resortu w Biuletynie Informacji Publicznej. Planowany 
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termin przekazania projektu ustawy do prac sejmowych 
to pierwsze półrocze 2008 r.

46. RPO-555284-IV/07 z dnia 26 marca 2008 r. – w sprawie nie-
prawidłowej regulacji dotyczącej wskaźników zmian cen nieruchomości 
(Informacja 1–3/2008, str. 178). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
(16.05.2008 r.) poinformował, że podjął dyskusję z przed-
stawicielami GUS w celu przeanalizowania problemów 
i zbliżenia stanowisk w zakresie opracowania wskaźni-
ków zmian cen nieruchomości. Na podstawie wspólnego 
badania statystycznego przeprowadzonego przez Prezesa 
GUS i Ministra Infrastruktury, dotyczącego transakcji 
kupna-sprzedaży nieruchomości w 2007 r., podjęta zo-
stanie próba opracowania koncepcji wskaźników zmian 
cen nieruchomości. Jednocześnie Minister poinformo-
wał, że jednym z działań jakie podjął resort infrastruk-
tury, które przyczynią się do pomyślnego zakończenia 
prac z omawianego zakresu są próby stworzenia Ogólno-
polskiego Portalu Rynku Nieruchomości, w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 
2007–2013. Gromadzone w ten sposób dane mogą do-
starczyć wiarygodnych informacji niezbędnych do opra-
cowania w najbliższej przyszłości wskaźników zmian cen 
nieruchomości.

47. RPO-583433-III/08 z dnia 27 marca 2008 r. – w sprawie projek-
tu rozwiązań prawnych różnicujących w sposób nieuzasadniony sytuację 
prawną osób niepełnosprawnych pobierających rentę z tytułu niezdolno-
ści do pracy oraz osób niepełnosprawnych pobierających rentę socjalną, 
w zakresie ograniczeń wypłaty renty ze względu na wysokość przychodów 
z pracy zarobkowej (Informacja 1–3/2008, str. 179). 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej (15.04.2008 r.) 
poinformowała, że do projektu ustawy o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych oraz niektórych innych ustaw zostały wprowa-
dzone zmiany polegające na uchyleniu przepisów uzależ-
niających wypłatę renty socjalnej od wysokości przycho-
dów z pracy. Ponadto Minister Pracy i Polityki Społecznej 
uznała za wskazane uzupełnienie projektu ustawy o pro-
pozycję, aby również renta rodzinna przysługująca osobie 
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niezdolnej do pracy była wypłacana bez względu na wyso-
kość zarobków. 

48. RPO-583102-IX/08 z dnia 27 marca 2008 r. – w sprawie 
ograniczeń możliwości wypłaty równoważnika pieniężnego dla funk-
cjonariusza Służby Celnej za brak lokalu mieszkalnego (Informacja 
1–3/2008, str. 178). 

Szef Służby Celnej – Podsekretarz Stanu w Minister-
stwie Finansów (28.04.2008 r.) poinformował, że funkcjo-
nariusze celni przeniesieni do pełnienia służby w innej 
miejscowości przed dniem 31 października 2003 r. nie zo-
stali pozbawieni świadczeń, bowiem w stosunku do nich 
zastosowanie miały przepisy nakładające na kierownika 
urzędu celnego obowiązek zapewnienia lokalu mieszkal-
nego lub tymczasowej kwatery.

49. RPO-584352-IV/08 z dnia 28 marca 2008 r. – w sprawie potrze-
by rozszerzenia kręgu podmiotów uprawnionych do wykonywania prac 
scaleniowo-wymiennych o osoby, które posiadają uprawnienia zawodo-
we w dziedzinie geodezji i kartografii (Informacja 1–3/2008, str. 180). 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (18.04.2008 r.) poin-
formował, że ustawowe uregulowanie określające, że pra-
ce scaleniowe mogą wykonywać jedynie jednostki orga-
nizacyjne „wbudowane” niejako w struktury samorządu 
wojewódzkiego dysponującego środkami wspólnotowymi 
jest w pełni uzasadnione wyjątkowym charakterem tych 
prac. Przyjęty obecnie system nie wyklucza udziału pry-
watnych firm geodezyjnych w wykonywaniu poszczegól-
nych zadań geodezyjnych. Czynności ściśle geodezyjne 
w procesie scalenia gruntów stanowią jednak tylko zni-
komy zakres całości prac.

W stanie prawnym sprzed 8 czerwca 2004 r. prace 
scaleniowe napotykały na poważne przeszkody, mimo du-
żych potrzeb jakie występują w kraju w zakresie poprawy 
struktury agrarnej drogą scaleń gruntów, głównie na te-
renie województw środkowej i południowej Polski. Staro-
stowie formalnie odpowiedzialni za przeprowadzenie po-
stępowania scaleniowego, nie posiadając w strukturach 
starostw powiatowych specjalistycznych jednostek pro-
gramująco-wykonawczych, które przygotowywałyby ca-
łościowo proces scaleniowy, nie wykazywali aktywności 
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w podejmowaniu inicjatyw rolników zgłaszających po-
trzeby wykonania takich prac. Stan bierności w zakresie 
prowadzenia scaleń gruntów wywołał konieczność podję-
cia działań zmierzających do usprawnienia tego procesu, 
w tym zmiany przepisów prawa. Było to konieczne zwłasz-
cza w kontekście przewidywanego poddania polskiego rol-
nictwa presji konkurencyjnej ze strony rolników ze „sta-
rej UE” po wejściu Polski do UE. 

Proces scaleniowy może trwać kilka, a w krańcowych 
przypadkach nawet kilkanaście lat i dlatego za jego reali-
zację odpowiedzialna jest jedna jednostka organizacyjna, 
której funkcjonowanie nie może być zagrożone z powodu 
np. upadłości. Dla rolników, których cały majątek jest 
w czasie scalenia poddawany przemieszczeniom, proces 
scaleniowy musi być prowadzony całościowo w sposób 
czytelny, zrozumiały i przekonujący. 

50. RPO-584001-X/08 z dnia 31 marca 2008 r. – w sprawie rekru-
tacji do przedszkoli (Informacja 1–3/2008, str. 181). 

Minister Edukacji Narodowej (08.04.2008 r.) wyjaśni-
ła, że dolną granicę rozpoczęcia wychowania przedszkol-
nego, wskazaną w art. 14 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, 
należy interpretować tak, że prawo do korzystania z wycho-
wania przedszkolnego od dnia 1 września mają wszystkie 
dzieci, które kończą 3 lata w danym roku kalendarzowym. 
Z interpretacją tą nie koliduje regulacja zawarta w art. 14 
ust. 1b ustawy o systemie oświaty, przewidująca możli-
wość przyjęcia do przedszkola, w szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach, dziecka, które ukończyło 2,5 roku. 
W tym przypadku chodzi bowiem o dzieci, które do dnia 1 
września ukończą 2,5 roku, ale nie ukończą jeszcze w tym 
roku kalendarzowym 3 lat, a zatem w praktyce dzieci, któ-
re kończą 2,5 roku w okresie od lipca do września (dzieci, 
które kończą 2,5 roku w czerwcu lub miesiącach wcze-
śniejszych, ukończą 3 lata do końca roku kalendarzo-
wego). Z uwagi na złożoność problemu oraz w celu roz-
strzygnięcia wątpliwości co do treści art. 14 ust. l ustawy 
o systemie oświaty, podjęte zostały prace nad odpowied-
nią nowelizacją tego przepisu.
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51. RPO-580873-I/08 z dnia 31 marca 2008 r. – w sprawie sytu-
acji osób homoseksualnych w Polsce (Informacja 1–3/2008, str. 182). 

Dyrektor Agencji Praw Podstawowych (18.04.2008 r.) 
wyraził przekonanie, że raport przekazany przez Rzeczni-
ka zostanie wykorzystany w przygotowaniu przez Agen-
cję Praw Podstawowych raportu dotyczącego homofobii 
i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w po-
szczególnych krajach Unii Europejskiej.

52. RPO-585072-I/08 z dnia 31 marca 2008 r. – w sprawie braku 
aktów wykonawczych do znowelizowanej ustawy o muzeach (Informa-
cja 1–3/2008, str. 181). 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (12.05. 
2008 r.) poinformował, że Ministerstwo podjęło działania 
zmierzające do jak najszybszego zakończenia procedury 
legislacyjnej związanej z wydaniem aktów wykonawczych 
do zmienionej ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muze-
ach. Większość z nich zostanie skierowana do publikacji 
w Dzienniku Ustaw w maju 2008 r. Dwa rozporządzenia: 
w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed po-
żarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym 
zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygo-
towania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagro-
żenia oraz w sprawie określenia grup osób, którym przy-
sługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp 
do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów po-
twierdzających ich uprawnienia podlegają odrębnej pro-
cedurze i ukażą się w późniejszym terminie. Brak aktów 
wykonawczych nie stwarza zagrożeń ani dla bieżącego 
funkcjonowania muzeów, ani dla publiczności odwiedza-
jącej te instytucje. 

Obowiązujące prawodawstwo związane z organizo-
waniem i prowadzeniem działalności kulturalnej oraz 
ochroną zabytków pozwala na gromadzenie, przechowy-
wanie i eksponowanie zabytków w muzeach, natomiast 
kwestię umożliwienia swobodnego dostępu do zbiorów 
muzealnych rozstrzyga dyrektor muzeum. Ma on swobo-
dę w ustalaniu zasad odpłatności za wstęp do muzeów 
zgodnie z art. 10 ust. 3 wspomnianej ustawy o muzeach.





CZĘŚĆ 2
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X. WYBÓR SPRAW INDYWIDUALNYCH 

RPO-567789-I/07
Pismem z dnia 5 października 2007 r. Rzecznik Praw Obywatelskich 

zwrócił się do Przewodniczącej Rady Miasta W. w sprawie ujednolicenia 
uprawnień do przejazdów ulgowych w środkach komunikacji miejskiej 
dla studentów. W swoim wystąpieniu Rzecznik wskazał, iż brak jest uza-
sadnienia dla stosowania różnych stawek zniżek, dla studentów uczel-
ni krajowych oraz uczelni zagranicznych (odpowiednio 50% i 48%). 
Zwrócono także uwagę na fakt, iż ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym stanowi, iż ulgi na korzystanie z komunikacji 
miejskiej przysługują „studentowi” bez wprowadzania innych ograni-
czeń np. wiekowych. Zgodnie z ustaleniami Rady Miasta W. uprawnie-
nie do przejazdów ulgowych mieli studenci i uczniowie zagranicznych 
szkół wyższych i średnich do ukończenia 26 roku życia, legitymujących 
się legitymacją ISIC (International Student Identity Card). Nie mieli 
tych uprawnień posiadacze legitymacji EURO 26 Student 

Uchwała Rady Miasta W. z dnia 13 marca 2008 r. (data wejścia 
w życie 2 czerwca 2008 r.) znosi zróżnicowanie wysokości przyznanej 
ulgi (nowa wynosi 50%), ale nie zmienia innych przepisów, które kwe-
stionował Rzecznik. Jest to więc jedynie częściowe wyjście naprzeciw 
zgłoszonym postulatom.

RPO-567012-II/07/
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się Pani Grażyna Ś., 

żaląc się na nieprawidłowości jakie – jej zdaniem – zaistniały w toku 
postępowania przygotowawczego przeprowadzonego przez Prokura-
turę Rejonową w G. oraz sposób zakończenia przedmiotowego postę-
powania, w sprawie zaistniałego w dniu 20 stycznia 2007 r. na drodze 
powiatowej Dz. – P. wypadku drogowego, gdzie kierujący samochodem 
po wykonaniu manewru wyprzedzania innego pojazdu uderzył w ja-
dącego z przeciwnego kierunku nietrzeźwego i nieoświetlonego rowe-
rzystę, który w wyniku doznanych obrażeń zmarł na miejscu zdarze-
nia tj. o czyn z art. 177 § 1 i § 2 k.k.
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Prokurator Rejonowy po przeprowadzeniu postępowania przygo-
towawczego zakończył je wobec braku znamion czynu zabronionego, 
a powyższą decyzję merytoryczną utrzymał w mocy Sąd Rejonowy w G. 
postanowieniem z dnia 26 czerwca 2007 r. Wystąpienie do Prokurato-
ra Apelacyjnego w P. poprzedzone dokonaną przez Rzecznika analizą 
akt przedmiotowego postępowania, wskazujące na przedwczesne za-
kończenie tej sprawy, bez wyjaśnienia wszystkich istotnych kwestii, 
w tym bez przesłuchania wszystkich świadków wypadku, a przede 
wszystkim bez powołania biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków 
drogowych, celem wydania opinii odnośnie przyczyn i przebiegu za-
istniałego zdarzenia, spowodowało wydanie polecenia Prokuratorowi 
Okręgowemu w P. uzupełnienia powyższego postępowania w trybie 
art. 327 § 3 k.p.k.

RPO-568988-II/07
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się Pani Joanna C., ża-

ląc się na nieprawidłowości jakie – jej zdaniem – zaistniały w toku po-
stępowania przygotowawczego przeprowadzonego przez Prokuraturę 
Rejonową w K. i sposób zakończenia przedmiotowego postępowania 
w sprawie zaistniałego w dniu 28 grudnia 2006 r. w K. wypadku dro-
gowego, w wyniku którego potrącony na przejściu dla pieszych prze-
chodzień, na skutek doznanych obrażeń ciała zmarł w Wojewódzkim 
Szpitalu Zespolonym w K. tj. o czyn z art. 177 § 2 k.k.

Prokurator Rejonowy po przeprowadzeniu postępowania przygoto-
wawczego w przedmiotowej sprawie postanowieniem z dnia 8 marca 
2007 r. umorzył powyższe postępowanie uznając, że zaistniałe zda-
rzenie nie zawiera znamion czynu zabronionego, a powyższa decyzja 
merytoryczna została utrzymana w mocy postanowieniem Sądu Rejo-
nowego w K. z dnia 31 lipca 2007 r.

Wystąpienie do Prokuratora Apelacyjnego w P. poprzedzone do-
konaną przez Rzecznika analizą akt przedmiotowego postępowania, 
wskazujące na to, że opinia biegłego z zakresu rekonstrukcji wypad-
ków drogowych wydana w niniejszej sprawie jest niejasna i budząca 
wątpliwości, a zatem na potrzebę wykonania dodatkowych czynności 
procesowych w postaci przeprowadzenia eksperymentu procesowego, 
podjęcia próby odnalezienia jeszcze innych świadków zdarzenia, a na-
stępnie oceny zgromadzonego materiału dowodowego przez kolejnego 
biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, spowodowało 
wydanie polecenia podjęcia na nowo w trybie art. 327 § 1 k.p.k. umo-
rzonego postępowania i jego uzupełnienia poprzez wykonanie kolej-
nych czynności procesowych.
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RPO-547778-II/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Jacek K., żaląc 

się na nieprawidłowości jakie – jego zdaniem – zaistniały w toku po-
stępowania przygotowawczego przeprowadzonego przez Prokuraturę 
Rejonową w W. i sposób zakończenia przedmiotowego postępowania 
w sprawie doprowadzenia w dniu 16 marca 2008 r. w T. do niekorzyst-
nego rozporządzenia mieniem Pana Jacka K. przez pracowników fir-
my, polegającego na wprowadzeniu pokrzywdzonego w błąd, co do rze-
czywistej wagi pojazdu tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

Prokurator Rejonowy po przeprowadzeniu postępowania przygoto-
wawczego powyższy wątek zakończył wobec braku ustawowych zna-
mion czynu zabronionego w zaistniałym zdarzeniu.

Po dokonaniu analizy akt prokuratorskich Rzecznik stwierdził, 
że postępowanie to zostało zakończone przedwcześnie, bez wykona-
nia wszystkich czynności procesowych, celem ustalenia przyczyn 
i przebiegu zaistniałego zdarzenia.

Wystąpienie do Prokuratora Apelacyjnego w W. wskazujące 
na przedwczesne zakończenie tej sprawy, spowodowało wydanie po-
lecenia Prokuratorowi Rejonowemu w W. uzupełnienia powyższego 
postępowania w trybie art. 327 § 3 k.p.k.

RPO-563952-II/07
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Krzysztof O., ża-

ląc się na nieprawidłowości jakie – jego zdaniem – zaistniały w toku 
postępowania przygotowawczego przeprowadzonego przez Prokura-
turę Rejonową w S. i sposób zakończenia przedmiotowego postępowa-
nia w sprawie zaistniałego w dniu 15 stycznia 2007 r. w miejscowości 
W. wypadku drogowego, gdzie kierujący samochodem osobowym mar-
ki Seat Toledo potrącił pieszą tj. o czyn z art. 177 § 1 k.k.

Prokurator Rejonowy po przeprowadzeniu postępowania przygoto-
wawczego w przedmiotowej sprawie postanowieniem z dnia 20 marca 
2007 r. umorzył powyższe postępowanie uznając, że zaistniałe zda-
rzenie nie zawiera znamion czynu zabronionego, a powyższa decyzja 
merytoryczna została utrzymana w mocy postanowieniem Sądu Rejo-
nowego w S. z dnia 12 czerwca 2007 r.

Wystąpienie do Prokuratora Apelacyjnego w B. poprzedzone 
dokonaną przez Rzecznika analizą akt przedmiotowego postępo-
wania, wskazujące na przedwczesne, pomimo wykonania w jego 
toku wielu czynności procesowych, zakończenie powyższej sprawy, 
bez przesłuchania wszystkich świadków, a także bez wykonania 
eksperymentu procesowego, a zatem nie wyjaśnienia wszystkich 
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istotnych kwestii dotyczących zaistniałego wypadku drogowego, 
spowodowało wydanie polecenia Prokuratorowi Rejonowemu w S. 
uzupełnienia tego postępowania w trybie art. 327 § 3 k.p.k.

RPO-561001-II/07
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się pełnomocnik Pana 

Andrzeja T. żaląc się na sposób zakończenia postępowania przygo-
towawczego przeprowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w M., 
w sprawie nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym w dniu 23 września 2006 r. w miejscowości P. i spowodo-
wania wypadku drogowego, w wyniku którego pieszy poniósł śmierć 
na skutek doznanych obrażeń czaszkowo-mózgowych tj. czyn z art. 177 
§ 2 k.k. 

Prokurator Rejonowy w M. po przeprowadzeniu postępowania 
przygotowawczego w tej sprawie postanowieniem z dnia 30 grudnia 
2006 r. umorzył prowadzone postępowanie uznając, że czyn nie za-
wiera znamion czynu zabronionego, a powyższa decyzja została utrzy-
mana w mocy postanowieniem Sądu Rejonowego w M. z dnia 15 maja 
2007 r. 

Wystąpienie do Prokuratora Apelacyjnego w K. poprzedzone do-
konaną przez Rzecznika analizą akt przedmiotowego postępowania 
wskazujące na przedwczesne zakończenie powyższej sprawy, bez 
wyjaśnienia wszystkich istotnych kwestii, w tym kwestii dotyczącej 
przebiegu i przyczyn zaistniałego zdarzenia, ponieważ opinia bie-
głego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych nie jest w peł-
ni czytelna i jasna, spowodowało wydanie polecenia Prokuratorowi 
Okręgowemu w K. uzupełnienia tego postępowania w trybie art. 
327 § 3 k.p.k.

RPO-568624-II/07
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się Pani Anna P., żaląc 

się na nieprawidłowości jakie – jej zdaniem – zaistniały w toku postę-
powania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę Rejono-
wą w J. i sposób zakończenia przedmiotowego postępowania w spra-
wie złośliwego i uporczywego naruszania przez właścicielkę salonu 
fryzjerskiego w J. praw pracowniczych, wynikających ze stosunku 
pracy na szkodę wyżej wymienionej tj. o czyn z art. 218 § 1 k.k. Proku-
rator Rejonowy po przeprowadzeniu postępowania przygotowawczego 
w przedmiotowej sprawie postanowieniem z dnia 17 grudnia 2007 r. 
umorzył prowadzone postępowanie wobec stwierdzenia, że czyn nie 
zawiera znamion czynu zabronionego.
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Wystąpienie do Prokuratora Apelacyjnego w R. poprzedzone do-
konaną przez Rzecznika analizą akt przedmiotowego postępowania, 
wskazujące na przedwczesne zakończenie tej sprawy, bez wyjaśnienia 
wszystkich istotnych kwestii, w tym stosowanego mobbingu ze strony 
pracodawczyni wobec zatrudnionych pracownic, a także kwestii doty-
czącej nałożonej przez „Sanepid” na właściciela zakładu fryzjerskiego 
kary pieniężnej w kwocie 500 złotych, a następnie uchylenia tej kary 
w niewyjaśnionych okolicznościach, spowodowało wydanie polecenia 
uzupełnienia powyższego postępowania w trybie art. 327 § 3 k.p.k. 
o wskazane przez Rzecznika czynności procesowe.

RPO–550525-II/07
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Bogdan G., 

wskazując na brak respektowania przez organy ścigania i wymiaru 
sprawiedliwości zasady konstytucyjnej wyrażonej w art. 32 Konsty-
tucji RP. Wnioskodawca w korespondencji do Rzecznika podnosił, 
iż w podobnej sytuacji procesowej za wyłudzenie usług transpor-
towych od firmy, wyrokiem Sądu Rejonowego w D-G. został pra-
womocnie skazany za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. Natomiast 
w zgłaszanych przez niego różnym Prokuraturom przypadkach wy-
łudzenia usług transportowych na jego szkodę – odmawiano, bądź 
umarzano postępowania wskazując na brak znamion czynu zabro-
nionego – opisanego w art. 286 k.k.

W tych warunkach, po uzyskaniu sygnalizowanych przez wnio-
skodawcę siedmiu spraw karnych, Rzecznik dokonał ich komplek-
sowego zbadania. 

W ocenie Rzecznika, w odniesieniu do czterech zakończonych 
spraw (w tym trzech z rejonu właściwości Prokuratury Apelacyj-
nej w K. i jednej z rejonu właściwości Prokuratury Okręgowej w W.) 
decyzje procesowe prokuratorów – tj. postanowienia o odmowie 
wszczęcia postępowania przygotowawczego zostały wydane przed-
wcześnie, bowiem nie wykorzystano dostępnych oraz możliwych 
do przeprowadzenia przedsięwzięć i czynności procesowych – wy-
jaśniających, czy rzeczywiście nie doszło do popełnienia przestęp-
stwa oszustwa na szkodę Pana Bogdana G. 

W efekcie, zdaniem Rzecznika, w sprawach tych nie zrealizowano 
ustawowego celu postępowania przygotowawczego, zakreślonego re-
gułą art. 297 k.p.k. 

Wobec ujawnionych nieprawidłowości postępowania dowodowe-
go wspomnianych spraw, niezależne pisemne wystąpienia Rzecznik 
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skierował do Prokuratora Apelacyjnego w K. i Prokuratora Okręgo-
wego w W., prezentując w ich treści spostrzeżenia i uwagi.

W wystąpieniach podkreślił, że analiza wspomnianych akt wska-
zywała, iż po pobieżnym i mało wnikliwym zweryfikowaniu danych 
uzyskanych z zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, zapadały 
merytoryczne rozstrzygnięcia procesowe. Nie dociekając bliższych 
okoliczności poszczególnych zdarzeń, generalnie decyzje owe opar-
to na poglądzie, iż wyłudzenie usług transportowych nie jest oszu-
stwem w rozumieniu art. 286 § 1 k.k. 

W odniesieniu do trzech przypadków w merytorycznych roz-
strzygnięciach procesowych prokuratorzy wskazywali, iż oceniane 
zdarzenia stanowią wykroczenie szalbierstwa – określonego w art. 
121 § 2 k.w., powołano się przy tym na jednostkowy i odosobniony 
wyrok Sądu Apelacyjnego w L. z dnia 11.07.2000 r, który pozosta-
wał w zdecydowanej opozycji do prezentowanych dotychczas poglą-
dów doktryny oraz orzecznictwa sądów. Tymczasem Rzecznik zwró-
cił uwagę, że nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż przedmiotem 
ochrony przestępstwa oszustwa – określonego dyspozycją art. 286 
k.k. jest mienie rozumiane szeroko. Bezsporność takiego znacze-
nia terminu „mienia” znajduje potwierdzenie zarówno w judykatu-
rze, jak i doktrynie prawa karnego. Rzecznik podkreślił, iż równie 
jednoznaczne stanowisko w tym względzie zaprezentował w posta-
nowieniu z dnia 15 czerwca 2007 r. o sygnaturze I KZP 13/2007 
Sąd Najwyższy wskazując, że termin „mienie” oznacza całokształt 
sytuacji majątkowej, obejmującej wszelkie prawa, zarówno rzeczo-
we, jak i obligacyjne, zaś niekorzystne nim rozporządzenie może 
nastąpić zarówno przez rzeczywisty uszczerbek, jak i przez utratę 
należnych korzyści. Tak, więc poniesienie wymiernych strat mająt-
kowych przez wykonującego usługi transportowe w określonych 
warunkach może stanowić przestępstwo oszustwa.

W tej sytuacji, w ocenie Rzecznika, bez należytego i wnikliwego 
sprawdzenia, czy w przypadkach zgłaszanych przez Pana Bogda-
na G. – zawiadamiającego Prokuraturę o przestępstwach na jego 
szkodę – faktycznie nie doszło do wprowadzenia go w błąd, bądź 
wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego przedsiębrania 
działania, nie można było zakończyć omawianych postępowań.

Zatem w toku postępowania przygotowawczego należało i moż-
na było ustalić okoliczności związane z zawarciem poszczególnych 
umów o świadczenia usług transportowych. Koniecznym było tak-
że ustalenie danych o stanie majątkowym wskazywanych przez po-
krzywdzonego firm poprzez uzyskanie informacji o ewentualnych 
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zaległościach płatniczych tych podmiotów chociażby względem 
Skarbu Państwa – tj. wobec odpowiednich Urzędów Skarbowych 
i ZUS. Dowodowe ustalenia w tym zakresie determinowałyby ewen-
tualne dalsze przedsięwzięcia procesowe. 

Według Rzecznika, brak tego typu dociekań i wyjaśnień w oma-
wianych sprawach uniemożliwiał prawidłową i kompleksową ocenę 
poszczególnych przypadków i zdarzeń oraz nie dawał podstaw do od-
mowy wszczęcia postępowania przygotowawczego w żadnej z wspo-
mnianych czterech zbadanych spraw. 

W odpowiedzi na wystąpienie, Prokurator Okręgowy w W. powiado-
mił Rzecznika, że zbadano akta kwestionowanej sprawy, potwierdza-
jąc, iż decyzja o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego 
w sprawie prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową w P. była nieza-
sadna. W związku z tym wydano polecenie podjęcia postępowania 
na nowo, w trybie art. 327 § 1 k.p.k. i przeprowadzenia postępowania 
przygotowawczego w kierunku art. 286 § 1 k.k.

W dniu 5 maja 2008 roku do wiadomości Rzecznika wpłynęła rów-
nież informacja z Prokuratury Apelacyjnej w K. Z jej treści wynika, iż po-
dzielono poglądy Rzecznika o przedwczesnym zakończeniu trzech postę-
powań przygotowawczych i polecono Prokuratorowi Okręgowemu w G. 
rozważenie podjęcia na nowo tych spraw. 

RPO-571688-II/07
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Kazimierz J., ża-

ląc się na nieprawidłowości jakie – jego zdaniem – zaistniały w toku 
postępowania przygotowawczego przeprowadzonego przez Prokura-
turę Rejonową w P. w sprawie nieumyślnego spowodowania w dniu 10 
lipca 2005 r. w J. śmierci córki Pana Kazimierza J., wskutek utonięcia 
wyżej wymienionej tj. o czyn z art. 155 k.k.

Prokurator Rejonowy w P. umorzył powyższe postępowanie uzna-
jąc brak znamion czynu zabronionego w zaistniałym zdarzeniu.

Wystąpienie do Prokuratora Apelacyjnego w L. poprzedzone do-
konaną przez Rzecznika analizą akt przedmiotowego postępowania, 
wskazujące na przedwczesne zakończenie powyższej sprawy, bez wy-
jaśnienia wszystkich istotnych kwestii, w tym bez odtworzenia treści 
załączonych do akt sprawy dwóch kaset magnetofonowych z rozmów 
przeprowadzonych przez pokrzywdzonego Pana Kazimierza J. z osoba-
mi mającymi związek z zaistniałym zdarzeniem, spowodowało wydanie 
polecenia uzupełnienia tego postępowania poprzez wykonanie powyż-
szej czynności.
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RPO-550866-II/07
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się Pani Elżbieta S. 

żaląc się na sposób zakończenia prowadzonego przez Prokuraturę 
Rejonową w Ś. postępowania sprawdzającego w sprawie zaistniałe-
go w okresie od stycznia 2003 r. do sierpnia 2004 r. w Ś. działania 
na szkodę Spółki przez członków jej zarządu, poprzez zlecanie i reali-
zację zamówień spółki za pośrednictwem innych przedsiębiorstw oraz 
jednoosobowym podejmowaniu czynności prawnych w imieniu spółki 
z naruszeniem postanowień jej statutu tj. o czyn z art. 585 § 1 Kodek-
su spółek handlowych.

Z analizy akt przedmiotowej sprawy wynika, że Prokurator Rejo-
nowy umorzył powyższe postępowanie uznając brak znamion czynu 
zabronionego w zaistniałym zdarzeniu.

Po dokonaniu analizy akt omawianej sprawy Rzecznik pismem 
z dnia 3 grudnia 2007 r. zwrócił się do Prokuratora Rejonowego w Ś. 
przedstawiając swoje wnioski odnośnie przedwczesnego zakończenia 
tego postępowania, bez wykonania wszystkich niezbędnych czynno-
ści procesowych.

Prokurator Rejonowy w Ś. pismem z dnia 12 grudnia 2007 r. poin-
formował Rzecznika, że jego wnioski nie zostały uznane za zasadne.

Po dokonanej ponownej analizie akt powyższej sprawy Rzecznik 
w wystąpieniu z dnia 10 kwietnia 2008 r. do Prokuratury Apelacyjnej 
w L. poddał pod rozwagę konieczność uzupełnienia tego postępowa-
nia poprzez wykonanie nowych czynności procesowych, w tym przede 
wszystkim uzyskanie opinii biegłego, posiadającego wiadomości spe-
cjalne, celem oceny zachowania członka zarządu.

Prokurator Okręgowy w L. pismem z dnia 20 maja 2008 r. poinfor-
mował Rzecznika, że jego wnioski odnośnie przedwczesnego zakończe-
nia tego postępowania zostały uznane za zasadne, a Prokurator Rejo-
nowy w Ś. otrzymał polecenie podjęcia na nowo umorzonego śledztwa 
i jego uzupełnienie w trybie art. 327 § 1 k.p.k.

RPO-541738-II/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się Pani Bożena D. 

w sprawie znęcania się męża nad nią i ich wspólnymi dziećmi, pod-
nosząc problem niesłusznego jej zdaniem umorzenia postępowania 
karnego w tej sprawie. Postanowienie o umorzeniu śledztwa wobec 
braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia 
przestępstwa dot. m.in. znęcania, zapadło w dniu 25 kwietnia 2006 r. 
Postanowienie to zostało utrzymane w mocy przez Prokuraturę Okrę-
gową w O. w dniu 29 maja 2006 r.
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Analiza akt przedmiotowej sprawy, pozwoliła na skierowanie do Pro-
kuratora Apelacyjnego w B. wystąpienia zawierającego szereg wątpli-
wości jej dotyczących, a mających znaczenie, w ocenie Rzecznika, dla 
końcowego jej rozstrzygnięcia. Wątpliwości te dotyczyły m.in. przyję-
cia przez Prokuratora węższego czasookresu znęcania, niż faktycznie 
podany, co mogło doprowadzić do zawężenia materiału dowodowego 
w sprawie, zawężenia postępowania karnego w tej sprawie, wyłącz-
nie do czynów z art. 207 § 1 k.k. i z art. 209 § 1 k.k., pomijając czyn 
z art.190 k.k., mało wnikliwych przesłuchań świadków, niezbadania 
związków przyczynowych między ustaleniami dotyczącymi zachowa-
nia męża Pani Bożeny D., a stanem pokrzywdzonych (w tym leczenie 
psychiatryczne pokrzywdzonych). Prokurator Apelacyjny w B. uznał 
podniesione przez Rzecznika zarzuty dotyczące powyższej sprawy 
prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową w O. w znacznej większości 
za trafne. Zlecono Prokuratorowi Okręgowemu w O., aby spowodował 
uzupełnienie materiału dowodowego a trybie art. 327 § 3 k.p.k., po-
przez m.in. wyjaśnienie problemów wskazanych w piśmie Rzecznika.

RPO-534136-II/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Tadeusz G., 

żaląc się na nieprawidłowości jakie jego zdaniem zaistniały w toku 
postępowania przygotowawczego zakończonego prawomocnym po-
stanowieniem o umorzeniu śledztwa wydanym przez Prokuratora 
Rejonowego w W.-M. przeciwko funkcjonariuszom podejrzanym o to, 
że w dniu 21 października 2005 r. w G. przekroczyli swoje upraw-
nienia służbowe w ten sposób, że podczas interwencji pobili Pana 
Tadeusza G. kopiąc go kilkakrotnie w brzuch, przy czym pokrzyw-
dzony był narażony na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty ży-
cia, tj. o czyn z art. 231 § 1 k.k. w zw. z art. 158 §1 k.k. oraz w sprawie 
spowodowania w dniu 21 października 2005 r. w G. obrażeń ciała 
przez funkcjonariuszy Policji u Pana Tadeusza G. w postaci urazu 
brzucha z pęknięciem krezki jelita cienkiego i krwotoku do jamy 
otrzewnej, które to obrażenia stanowią chorobę realnie zagrażającą 
życiu, tj. o czyn z art. 156 § 1 pkt. 2 k.k

Prokurator Rejonowy po przeprowadzeniu postępowania przy-
gotowawczego w przedmiotowej sprawie postanowieniem z dnia 28 
kwietnia 2006 r. umorzył powyższe postępowanie o czyn z art. 231 
§ 1 k.k. w zw. z art.158 § 1 k.k. wobec nie popełnienia przez podej-
rzanych zarzucanego im przestępstwa oraz o czyn z art. 156 § 1 pkt 
2 k.k. wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrze-
nie popełnienia przestępstwa, a powyższa decyzja merytoryczna zo-
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stała utrzymana w mocy postanowieniem Sądu Rejonowego w W.-
M. z dnia 13 czerwca 2006 r.

Wystąpienie skierowane do Prokuratora Apelacyjnego, poprzedzo-
ne dokonaną w przez Rzecznika analizą akt przedmiotowego postę-
powania, wskazujące na nieprawidłowości w sposobie prowadzenia 
i zakończenia śledztwa, spowodowało, że sprawa została zbadana 
przez Prokuraturę Okręgową w trybie nadzoru służbowego, w wyniku 
czego stwierdzono brak podstaw do wydania postanowienia o wzno-
wieniu w trybie art. 327§2 k.p.k. w zakresie pierwszego czynu opisa-
nego w postanowieniu o umorzeniu, jak też brak podstaw do podjęcia 
postępowania w zakresie drugiego z czynów.

W ocenie Rzecznika Prokurator Okręgowy nie odniósł się do kwe-
stii podnoszonych w wystąpieniu skierowanym do Prokuratora 
Apelacyjnego. 

Mianowicie, Prokurator Okręgowy pomimo zbadania sprawy 
w trybie nadzoru służbowego, nie odniósł się do zarzutu przedstawio-
nego w wystąpieniu Rzecznika z dnia 18 lipca 2007 r., dotyczącego 
nie wyjaśnienia w toku postępowania przez Prokuratora Rejonowe-
go w W. M.- istotnych rozbieżności pomiędzy ustaleniami biegłego 
zawartymi w opinii w aktach sprawy a ustaleniami prokuratury – 
odnośnie przyczyny doznanych obrażeń przez pokrzywdzonego Pana 
Tadeusza G. Prokurator Okręgowy nie odniósł się również w piśmie 
do Rzecznika, tak jak Prokurator Rejonowy w uzasadnieniu swojej 
decyzji o umorzeniu postępowania do zarzutu sprzeczności wynika-
jących z samych zeznań funkcjonariuszy policji, co do agresywnego 
zachowania Pana Tadeusza G. na Komendzie jak również, co do wi-
docznych obrażeń na twarzy pokrzywdzonego.

Rozważania, zatem wymagały – zdaniem Rzecznika – sprzecz-
ności występujące pomiędzy opinią z Zakładu Medycyny Sądowej 
Akademii Medycznej a zeznaniami funkcjonariuszy policji przepro-
wadzających czynności w Komendzie Policji z pokrzywdzonym, któ-
re powinien wyjaśnić prowadzący postępowanie w tej sprawie.

W związku z powyższym zostało skierowane drugie wystąpienie 
do Prokuratora Apelacyjnego w dniu 18 lutego 2008 r., z prośbą 
o zbadanie w trybie nadzoru służbowego akt sprawy, pod kątem 
oceny zasadności decyzji Prokuratora Rejonowego w W.-M. z dnia 
28 kwietnia 2006 r.- o umorzeniu śledztwa oraz oceny decyzji Pro-
kuratora Okręgowego wyrażonej w piśmie z dnia 8 sierpnia 2007 r. 
i poinformowanie Rzecznika o zajętym stanowisku w przedmioto-
wej sprawie.
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Wystąpienie skierowane do Prokuratora Apelacyjnego pismem 
z dnia 13 lutego 2008 r., spowodowało wydanie polecenia Prokura-
torowi Okręgowemu podjęcia na nowo umorzonego śledztwa i prze-
prowadzenia dalszych czynności procesowych celem wyjaśnienia 
wszystkich okoliczności i wątpliwości, w tym również zgłoszonych 
przez Rzecznika

RPO-576015-II/07
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się Pani Mecenas Ełła 

K. – pełnomocnik Państwa Urszuli i Grzegorza U., z prośbą o pod-
jęcie działań w sprawie wypadku drogowego zaistniałego w dniu 
05.08.2006 r. w miejscowości S., w wyniku którego śmierć poniosły 
Ewelina U. i Agata S. oraz obrażeń ciała powodujących rozstrój zdro-
wia na czas powyżej 7 dni i poniżej 6 miesięcy doznali Katarzyna T., 
Krzysztof Cz. i i Jarosław P.

W toku postępowania wyjaśniającego Rzecznik zbadał między in-
nymi akta postępowania prowadzonego w Prokuraturze Rejonowej 
w P. Analiza w/w akt wykazała, że w omawianej sprawie występują 
istotne uchybienia w zakresie przesłuchania świadka Krzysztofa Cz., 
jak i w związku z wydaniem opinii biegłego ds. ruchu drogowego, które 
zgodnie z dyspozycją art. 327 § 1 k.p.k. winny doprowadzić do podjęcia 
na nowo umorzonego postępowania w niniejszej sprawie. 

Mając na względzie powyższe, pismem z dnia 21.04.2008 r. Rzecz-
nik wystąpił do Prokuratury Apelacyjnej w W. z wnioskiem o zbadanie 
tej sprawy w trybie nadzoru służbowego i poinformowanie Rzecznika 
o stanowisku zajętym w sprawie.

Prokuratura Apelacyjna w W. pismem z dnia 09.05.2008 r. po-
informowała Rzecznika, że analiza materiału dowodowego zgroma-
dzonego w niniejszej sprawie wykazała konieczność uzupełnienia 
materiału dowodowego w trybie art. 327 § 3 k.p.k., przed podjęciem 
decyzji w przedmiocie ewentualnego podjęcia prawomocnie umo-
rzonego śledztwa. 

Z w/w pisma wynika, że Prokurator Apelacyjny polecił Proku-
ratorowi Okręgowemu w P. ponowne przesłuchanie w charakte-
rze świadka kierującego pojazdem Krzysztofa Cz., między innymi 
na okoliczności wskazane w w/w piśmie Rzecznika.

RPO-572200-II/07
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się Pani Ewa K. żaląc 

się na sposób zakończenia prowadzonego przez Prokuraturę Rejono-
wą w I. postępowania przygotowawczego w sprawie między innymi 
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zaistniałego od kwietnia do czerwca 2001 r. w R. doprowadzenia wy-
żej wymienionej do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci 
pieniędzy w kwocie 16.000 złotych stanowiących zaliczkę na poczet za-
kupu samochodu ciężarowego marki tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

Prokurator Rejonowy po przeprowadzeniu śledztwa w tej sprawie 
postanowieniem z dnia 30 maja 2006 r. umorzył powyższe postępowa-
nie przygotowawcze wobec braku danych dostatecznie uzasadniają-
cych podejrzenie popełnienia przestępstwa, a powyższą decyzję mery-
toryczną utrzymał w mocy Sąd Rejonowy w I. postanowieniem z dnia 
13 października 2006 r.

Wystąpienie do Prokuratora Apelacyjnego w G. poprzedzone do-
konaną przez Rzecznika analizą akt przedmiotowego postępowa-
nia, wskazujące na przedwczesne zakończenie powyższej sprawy, 
bez wyjaśnienia wszystkich istotnych kwestii i wykonania szeregu 
niezbędnych czynności procesowych, w tym przesłuchania właści-
wych świadków a wręcz ustalenia, czy przedmiotowy pojazd znalazł 
się legalnie na terenie RP, spowodowało wydanie polecenia Proku-
ratorowi Rejonowemu w I. uzupełnienia powyższego postępowania 
w trybie art. 327 § 3 k.p.k.

RPO-579426-III/08
Ze skargą do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Jacek 

S. zamieszkały poza granicami Polski. Skarga dotyczyła nie przyjęcia 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. unijnego aktu 
urodzenia córki zainteresowanego dołączonego do wniosku o ustale-
nia prawa do zasiłku macierzyńskiego. Rzecznik na podstawie art. 13 
ust. 1 pkt. 2 ustawy z 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147) zwrócił się do ZUS Oddział w W. z proś-
bą o przekazanie informacji o toku postępowania w przedmiotowej 
sprawie, a także, ewentualnie innych okolicznościach sprawy. Rzecz-
nik zauważył, że Rzeczpospolita Polska ratyfikowała i przyjęła Kon-
wencję nr 16 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego sporządzoną 
w Wiedniu 8 września 1976 r. dotyczącą wydawania wielojęzycznych 
odpisów aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735) 
i Konwencję nr 17 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego spo-
rządzoną w Atenach dnia 15 września 1977 r. dotyczącą zwolnienia 
od legalizacji dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 148, poz. 1446). Odpisy międzynarodowe sporządzone 
w państwach, które przyjęły Konwencje (należy do nich kraj przeby-
wania Pana Jacka S.) uznawane są także w Polsce bez dodatkowych 
tłumaczeń czy legalizacji.
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W odpowiedzi Zastępca Dyrektora Oddziału ZUS w W. poinformo-
wał, że w rozmowie telefonicznej z zainteresowanym wyjaśnił, że ZUS 
poprosił o nadesłanie oryginału aktu urodzenia i nieprawidłowo okre-
ślił, że akt ten ma być wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego. 
Za zaistniałą pomyłkę Zastępca Dyrektora przeprosił Pana Jacka S. 
Ponadto Zastępca Dyrektora poinformował, że polecił przeprowadze-
nie kolejnego szkolenia dla pracowników w zakresie zasad koordyna-
cji świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa obowią-
zujących w Unii Europejskiej.

RPO-576169-III/07
Do Rzecznika Praw Obywatelskich skierowała pismo emerytka, 

była pracownica Poczty Polskiej (Dział Rejonowy). Zainteresowana 
po śmierci męża postanowiła przejść na rentę rodzinną, która była dla 
niej korzystniejsza. Zwróciła się do Poczty Polskiej (Dział Rejonowy) 
z prośbą o możliwość skorzystania ze środków zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych. W odpowiedzi Poczta Polska odmówiła udziele-
nia środków finansowych z uwagi na to, że zainteresowana przeszła 
na rentę rodzinną i nie jest już uprawniona do korzystania ze świad-
czeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Z uwagi na powyższe Rzecznik skierował pismo do Okręgowego In-
spektoratu Pracy w O. z prośbą o zbadanie czy przestrzegane są prze-
pisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świad-
czeń socjalnych. 

W wyniku interwencji Rzecznika, Komisja Socjalna przyznała za-
interesowanej zapomogę w wysokości 400 zł brutto. Jednocześnie po-
informowano zainteresowaną, iż do czasu obowiązywania aktualnego 
regulaminu korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjal-
nych, Poczta Polska (Dział Rejonowy) nie ma podstaw do pozbawienia 
zainteresowanej możliwości korzystania z tego funduszu. 

RPO-589588-III/08
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się Oddziałowa Orga-

nizacja Związkowa NSZZ „Solidarność”, Oddział w W. z pytaniem, czy 
zamieszczenie w „Regulaminie Pracy” obowiązującym w Spółce zapisu, 
zgodnie z którym „Do podstawowych obowiązków pracownika należy 
nieujawnianie treści umów o pracę, a w szczególności wysokości wyna-
grodzenia”– nie narusza przepisów prawa.

W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Prezesa Spółki 
o wyjaśnienie, czy przyjęty w Spółce „Regulamin Pracy” został usta-
lony w uzgodnieniu z zakładową organizacja związkową. 
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W wystąpieniu podkreślono, że obowiązek uzgodnienia regula-
minu pracy z zakładową organizacją związkową wynika z art. 1042 
§ 1 Kodeksu pracy. Uzgodnienie regulaminu pracy oznacza uzy-
skanie zgody zakładowej organizacji związkowej na postanowienia 
zawarte w sporządzonym przez pracodawcę projekcie regulaminu 
z uwzględnieniem ewentualnych zmian proponowanych przez or-
ganizację związkową. Jest to więc w tym przypadku akt dwustron-
ny, umowa między pracodawcą i zakładową organizacją związkową, 
której zawarcie mogą poprzedzać pertraktacje stron. Strony powin-
ny ustalić termin, do którego pertraktacje powinny się skończyć. 
Wówczas bezskuteczny upływ tego terminu upoważnia pracodaw-
cę do samodzielnego ustalenia regulaminu (§ 2). Regulamin pracy 
wydany przez pracodawcę bez wymaganego uzgodnienia z zakła-
dową organizacja związkową nie ma mocy wiążącej (art. 1042 k.p. 
i art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych) – zob. wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 21 marca 2001 r., I PKN 320/00, OSNAPiUS 
2002/24/599).

Jednocześnie zaznaczono, że regulamin pracy nie może być źró-
dłem nowych – nie przewidzianych w innych przepisach – obowiąz-
ków pracownika. Jego rolą jest konkretyzacja obowiązków wynika-
jących z innych przepisów. Może natomiast przyznawać pracowni-
kom (w zakresie określonym w art. 104 § 1 k.p.) nowe uprawnienia, 
nawet jeżeli nie są przewidziane w innych przepisach. Zgodnie z art. 
9 § 2 i 3 k.p., postanowienia regulaminu pracy nie mogą być mniej 
korzystne niż przepisy Kodeksu pracy, innych ustaw i aktów wyko-
nawczych oraz postanowienia układów zbiorowych pracy i porozu-
mień zbiorowych. Wobec tego, postanowienie o obowiązku nieujaw-
niania informacji o wysokości otrzymywanego przez pracownika 
wynagrodzenia, zawarte w regulaminie pracy nie może być stoso-
wane, gdyż jest mniej korzystne dla pracowników niż powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa.

Informacje o wysokości wynagrodzenia należą do kategorii da-
nych osobowych. Z tego względu, to właśnie pracownik ma prawo 
żądać od pracodawcy nieujawniania wielkości wypłacanego mu wy-
nagrodzenia za pracę wobec osób trzecich. Wysokość wynagrodze-
nia, jako dobro osobiste, podlega ochronie przewidzianej w art. 23 
i art. 24 Kodeksu cywilnego, które mają tu zastosowanie z mocy art. 
300 Kodeksu pracy. Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały z dnia 
16 lipca 1993 r., I PZP 28/93 (OSNCP 1994/1/2) stwierdził, iż pra-
cownik ma „prawo do milczenia” w zakresie treści jego stosunku 
pracy dotyczącego wysokości wynagrodzenia. 
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Pracodawca natomiast nie może żądać od pracownika, by nie 
ujawniał swych danych osobowych, w tym wysokości otrzymywane-
go wynagrodzenia za pracę. Takie postępowanie pracodawcy stano-
wi przejaw nadużycia prawa i zasad współżycia społecznego.

W odpowiedzi udzielonej Rzecznikowi, Prezes Zarządu – Dyrektor 
Generalny Spółki poinformował, iż „w związku z faktem, że zakła-
dowa organizacja związkowa, mimo podpisania Regulaminu Pracy 
wraz z powyższym zapisem, nadal kwestionuje zgodność z prawem 
powyższego zapisu, a wiec tym samym nie wyraża jako strona umo-
wy na niego zgody, zostanie on w uzgodnieniu z organizacja związ-
kową, wycofany z już obowiązującego Regulaminu Pracy.”

RPO-589068-III/08
Do Rzecznika zwrócili się pracownicy Szpitala skarżąc się na dzia-

łania pracodawcy nakładające na nich obowiązek udostępniania li-
nii papilarnych w celu ich wykorzystania do kontrolowania obec-
ności w pracy. 

Rzecznik zwrócił się w tej sprawie do Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji zajmując jednocześnie w tej sprawie 
następujące stanowisko;

„Zgodnie z art. 51 ust. 1, 2 i 5 Konstytucji RP nikt nie może być 
obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania infor-
macji dotyczących jego osoby. Władze publiczne nie mogą pozyski-
wać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż 
niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. Zasady i tryb 
gromadzenia oraz udostępniania informacji określa ustawa (zob. 
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – 
Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Ustawą z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks pra-
cy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 213, poz. 2081), 
z dniem 1 stycznia 2004 r. w Kodeksie pracy dodany został art. 221, 
którego przepisy stanowią realizację wymogów konstytucyjnych wy-
nikających z art. 51 ustawy zasadniczej.

Wskazany artykuł określa trzy grupy danych osobowych, których 
może żądać pracodawca. Pierwszej z nich można domagać się od kan-
dydata na pracownika (§ 1), drugiej od pracownika (§ 2), a trzeciej (§ 
4) od kandydata i pracownika.

W zakresie nieuregulowanym w § 1 – 4 art. 221 k.p., do danych 
osobowych, o których mowa w tych przepisach, stosuje się przepisy 
o ochronie danych osobowych (art. 221 § 5 k.p.). Powyższe odesłanie 
odnosi się przede wszystkim do ustawy o ochronie danych osobo-
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wych. Stosunek tej ustawy do art. 221 k.p. określa jej art. 5. Wynika 
z niego, że jeżeli przepisy odrębnych ustaw (w tym wypadku Kodek-
su pracy), które odnoszą się do przetwarzania danych, przewidują 
dalej idącą ich ochronę, niż wynika z tej ustawy, stosuje się przepisy 
tych ustaw. Pracodawca nie może zatem żądać podania innych da-
nych osobowych, niż wynika to z przepisów ustaw (przede wszyst-
kim Kodeksu pracy). Wymaga przy tym podkreślenia, że za dane 
osobowe w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie danych oso-
bowych uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej 
lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Pracodawca nie ma więc prawa żądać od pracownika przekaza-
nia szczególnych danych osobowych takich jak np. odciski palców. 
Zakres informacji, jakich pracodawca może domagać się, jest bo-
wiem określony ustawowo i katalogu tego nie można dowolnie roz-
szerzać zarówno w aktach podustawowych jak i autonomicznych 
źródłach prawa pracy np. regulaminach pracy.

W doktrynie zakłada się, że pracodawca może pozyskiwać także 
inne informacje niż wskazane w art. 221 k.p., o ile zostaną one prze-
kazane z własnej inicjatywy przez osobę ubiegającą się o zatrud-
nienie (przez pracownika). Należy jednak zaznaczyć, że pracodaw-
ca nie może w tym zakresie wywierać żadnej presji na kandydata 
do pracy/pracownika.

W odpowiedzi udzielonej Rzecznikowi, Minister Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji powiadomił, że zgodnie z informacją przekaza-
ną przez Dyrektora placówki „wszystkie osoby, których wzorce bio-
metryczne są przetwarzane wyraziły na to zgodę. Osoby te poinfor-
mowane zostały również o zakresie udzielanej zgody tj. jakie dane 
będą przetwarzane oraz w jakim celu. Zgromadzone dane przecho-
wywane są w wewnętrznym systemie informatycznym, co uniemoż-
liwia dostęp osób nieupoważnionych. Oprogramowanie do obsługi 
systemu rejestracji czasu pracy zainstalowane zostało w jednym 
komputerze w Sekcji Ogólnej w Kadrach, do którego dostęp posiada 
wyłącznie administrator i użytkownik. Zbierane dane objęte są peł-
ną ochroną oraz są zabezpieczone hasłem administratora i użyt-
kownika. W pamięci terminali zakodowane są jedynie odpowiednie 
wzorce biometryczne według algorytmów matematycznych i nie 
ma możliwości odczytania, bądź odtworzenia rzeczywistego obrazu 
linii papilarnych zarejestrowanego pracownika.”

Minister podkreślił, że w przedmiotowej kwestii stanowisko zajął 
również Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, wska-
zując, że „…nie ma regulacji zezwalających pracodawcom na żąda-
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nie od podwładnych danych biometrycznych, jak linii papilarnych, 
obrazu tęczówki oka czy kodu DNA. Dlatego też gromadzenie przez 
firmę odcisków linii papilarnych zatrudnionych (pracowników) 
w celu kontroli czasu pracy jest zabronione. Są to też informacje 
nieadekwatne do celu, jaki pracodawca zamierza osiągnąć, przy 
ich wykorzystaniu. Czas pracy można bowiem kontrolować za po-
średnictwem innych środków, mniej ingerujących w czyjąś prywat-
ność”.

W konsekwencji Dyrektor placówki został zobowiązany przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do niezwłocznego 
zaniechania stosowania biometrycznego systemu rejestracji syste-
mu czasu pracy i ewidencji obecności pracowników.

RPO-530993-IV/06
Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał w kwietniu 2006 r. skar-

gę od Pana Zbigniewa O., który podnosił, iż Starosta Powiatu w P. 
wydał decyzję udzielającą pozwolenia na budowę budynku miesz-
kalnego, wielorodzinnego z naruszeniem miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego oraz wymogów ochrony środowiska. 

Rzecznik po podjęciu sprawy wystąpił do Powiatowego Inspekto-
ra Nadzoru Budowlanego w P. o odniesienie się do przedstawionych 
zarzutów i podjęcie działań zmierzających do wstrzymania prowadzo-
nej inwestycji w razie stwierdzenia, iż realizacja inwestycji narusza 
przepisy prawne. Odpowiadając na wystąpienie Rzecznika, Powiato-
wy Inwestor Nadzoru Budowlanego w P. poinformował, iż podjął on 
z urzędu postępowanie wyjaśniające w sprawie zgodności realizo-
wanej inwestycji z przepisami prawnymi i wstrzymał postanowie-
niem prowadzenie robót budowlanych. Po uzyskaniu tych informacji 
Rzecznik wystąpił do Starosty Powiatu w P. o wyjaśnienie, czy decyzja 
udzielająca pozwolenia na budowę przedmiotowego budynku nie na-
ruszała przepisów prawnych. W odpowiedzi został poinformowany, iż 
Wojewoda M. stwierdził nieważność tej decyzji z powodu naruszenia 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przepi-
sów ochrony środowiska. W obowiązującym w momencie wydawania 
decyzji miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na ob-
szarze prowadzonej inwestycji przewidziano bowiem nieprzekraczal-
ną linię zabudowy w odległości 25 m od krawędzi kanału. Tymczasem 
projektowany obiekt miał być sytuowany w odległości mniejszej niż 
25 m od brzegów tego kanału. Projekt przewidywał ponadto usytu-
owanie dwóch podziemnych kondygnacji w bezpośrednim sąsiedz-
twie tego kanału, co spowoduje zmianę stosunków wodnych na tere-
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nie przedmiotowej działki. Podejmowanie prac budowlanych powodu-
jących zmianę stosunków wodnych wymaga uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego, którego inwestor nie uzyskał. Ponadto planowana 
inwestycja naruszała zakaz grodzenia nieruchomości przyległych 
do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 
1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania prze-
chodzenia przez ten obszar. 

W toku dalej prowadzonych działań Rzecznik monitorował prze-
bieg postępowania administracyjnego w sprawie doprowadzenia 
przedmiotowej inwestycji do stanu zgodnego z prawem. W wyniku 
tych działań Rzecznik powziął wątpliwości, czy wydana w lipcu 
2006 r. decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. 
zatwierdzająca zamienny projekt budowlany i udzielająca pozwolenia 
na wznowienie robót budowlanych dla przedmiotowej inwestycji oraz 
decyzja z kwietnia 2007 r. zmieniająca zatwierdzony zamienny projekt 
budowlany zgodnie z wnioskiem inwestora zostały wydane po usunię-
ciu przez inwestora dostrzeżonych nieprawidłowości. W uzasadnie-
niach tych decyzji organ nadzoru budowlanego ograniczył się bowiem 
do podzielenia stanowiska inwestora prezentowanego w tym postępo-
waniu nie wskazując jednocześnie na takie zmiany w projekcie bu-
dowlanym, które usuwałyby dostrzeżone naruszenia przepisów praw-
nych. Na skutek wniosku Rzecznika Wojewódzki Inspektor Nadzoru 
Budowlanego w W. wszczął postępowania administracyjne w sprawie 
stwierdzenia nieważności powyższych decyzji, które zostały zakończo-
ne decyzjami stwierdzającymi nieważność zaskarżonych aktów ad-
ministracyjnych. W wyniku powyższych działań Rzecznika inwestor 
przedmiotowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w P. 
jest zobowiązany do ponownego sporządzenia projektu budowlanego 
uwzględniającego uchybienia dostrzeżone przez organy administracji 
architektoniczno-budowlanej i organy nadzoru budowlanego. 

RPO-542626-V/06
Rzecznik Praw Obywatelskich podjął sprawę dotyczącą prakty-

ki, wprowadzonej przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w S. W ra-
mach walki z zadłużeniem członków (i innych osób) w związku z zaj-
mowanymi mieszkaniami spółdzielczymi, Zarząd Spółdzielni przyjął 
sposób działania polegający na „dokwaterowywaniu” osób (rodzin), 
wobec których sąd orzekł eksmisję bez prawa do lokalu socjalnego 
do mieszkań zajmowanych przez osoby posiadające wyroki eksmisyj-
ne, ale oczekujące na przyznanie przez gminę lokalu socjalnego. 
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W sprawie tej Rzecznik dwukrotnie występował do Prezesa Zarzą-
du Spółdzielni. Wskazywał, że jak wynika z okoliczności sprawy opi-
sana praktyka została wprowadzona przez Zarząd Spółdzielni drogą 
wydawania w każdej konkretnej sprawie uchwały o dokwaterowaniu. 
W ocenie Rzecznika nie można uznać, że powoływany w uchwałach 
ogólnie przepis statutu może stanowić podstawę prawną rozstrzyga-
nia przez Zarząd o „dokwaterowaniu” osób trzecich do mieszkania 
osób oczekujących na przyznanie przez gminę lokalu socjalnego. 
W treści statutu Spółdzielni brak jest uregulowań, które mogłyby 
świadczyć o tym, że przedmiotem działalności Spółdzielni Mieszka-
niowej w S. jest również zastępowanie gminy w wypełnianiu przez nią 
obowiązku udzielania pomocy mieszkaniowej osobom najuboższym, 
a w szczególności do zastępowania gminy w wypełnianiu jej ustawo-
wego obowiązku, jakim jest zapewnianie lokali socjalnych osobom, 
którym sąd w wyroku eksmisyjnym przyznał prawo do takiego loka-
lu. W związku z tym nie można uznać, aby kompetencja do podejmo-
wania uchwał o „dokwaterowywaniu” dała się wywieść z przepisów 
statutu, określających, co jest przedmiotem działalności Spółdzielni 
Mieszkaniowej w S. 

Ponadto, w ocenie Rzecznika powstaje zasadnicza wątpliwość, czy 
ww. uchwała Zarządu może być w ogóle wiążąca dla osób, których do-
tyczy, skoro kompetencję do jej podjęcia Zarząd Spółdzielni wywodzi 
ze statutu Spółdzielni, zaś statutu dotyczyć może, jak wiadomo, wy-
łącznie spraw pomiędzy organami spółdzielni, a jej członkami. Nato-
miast w stosunku do osób trzecich, nie będących członkami spółdziel-
ni (a można założyć, że osoby z wyrokami eksmisyjnymi członkami 
SM w S. już nie są) postanowienia statutu spółdzielni w ogóle nie mają 
zastosowania i nie są dla nich wiążące. Tym bardziej osoby te nie 
mają więc obowiązku stosowania się do treści uchwały Zarządu Spół-
dzielni, której jedyną podstawą prawną, nie znajdującą odpowiednika 
w powszechnie obowiązującym prawie, jest ogólnikowy zapis statutu 
Spółdzielni.

 Ze wskazanych przepisów wynika jednoznacznie, że do dostar-
czenia lokalu socjalnego zobowiązana jest gmina, a nie spółdzielnia 
mieszkaniowa, będąca wierzycielem w sprawie eksmisyjnej. Spółdziel-
nia Mieszkaniowa nie ma zatem uprawnień do zastępowania gminy 
i przyznawania dłużnikom lokali socjalnych, do czego de facto spro-
wadza się działalność spółdzielni polegająca na „dokwaterowywaniu” 
osób trzecich do mieszkania dłużnika oczekującego na dostarczenie 
przez gminę lokalu socjalnego, tak, aby zachowana została dla tych 
osób norma powierzchni przewidziana dla lokalu socjalnego. Osoby 
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zobowiązane do opróżnienia mieszkania, którym sąd w wyroku eks-
misyjnym przyznał prawo do lokalu socjalnego mają uprawnienie 
(choć nie mają już tytułu prawnego do tego mieszkania) do dalszego 
przebywania w nim, aż do czasu zaoferowania przez gminę lokalu so-
cjalnego. W ocenie Rzecznika z treści art. 14 ust. 6 ustawy o ochro-
nie praw lokatorów wynika, że ustawodawca chroni posiadanie przez 
dłużnika mieszkania, z którego ma być wyeksmitowany aż do czasu 
dostarczenia lokalu socjalnego. Potwierdza to treść art. 2 pkt 5 ustawy 
o dodatkach mieszkaniowych, zgodnie z którym osobom zajmującym 
lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący 
im lokal zamienny albo socjalny przysługuje dodatek mieszkaniowy. 

W związku z powyższym Rzecznik nie znajduje w powszechnie 
obowiązującym prawie podstawy prawnej, która obligowałaby osobę 
oczekującą na lokal socjalny do zastosowania się do treści uchwały 
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w S. w sprawie „dokwaterowania”. 
Skoro zaś z obowiązującego prawa nie da się wywieść dla takiej osoby 
wspomnianego obowiązku, to przymusowe dokwaterowanie do zaj-
mowanego przez nią mieszkania należałoby oceniać, jako bezprawne 
naruszenie posiadania, uzasadniające dochodzenie przez tę osobę 
ochrony prawnej przed sądem na podstawie art. 344 k.c. i to nawet 
wówczas, gdyby „dokwaterowania” dokonał komornik sądowy. Ponie-
waż takie przymusowe „dokwaterowanie” nie znajduje oparcia w prze-
pisach prawa, to można w omawianym przypadku rozważać także od-
powiedzialność karną w oparciu o treść art. 193 k.k.

Pomimo tak obszernej argumentacji, Zarząd Spółdzielni Mieszka-
niowej S. uznał, że z konstytucyjnej ochrony prawa własności wynika 
legitymacja do wszelkich działań umożliwiających walkę z zadłuże-
niem mieszkańców Spółdzielni. Dlatego Rzecznik skierował powyższe 
uwagi do Komornika Sądowego w S., do którego Spółdzielnia skiero-
wała wnioski o wszczęcie postępowań egzekucyjnych. Ku zaskoczeniu 
Rzecznika również Komornik Sądowy podzielił stanowisko Spółdziel-
ni w tej sprawie. Wobec tego Rzecznik rozważał przystąpienie do po-
stępowania egzekucyjnego oraz zawiadomienie o sprawie Prokuratu-
ry w S. Jednak ostatecznie ustalono, że Spółdzielnia wycofała wnioski 
egzekucyjne i odstąpiła od realizacji swojego pomysłu na rozwiąza-
nie problemu osób eksmitowanych z powodu zadłużeń w opłatach 
za mieszkanie.

RPO-581361-VII/08
W czasie wizytacji Zakładu Karnego w S., Rzecznik przyjął skargę 

osadzonego Pana Michała O. Autor skargi żalił się na niedoręczenie 
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mu leku zdeponowanego na bramie Zakładu oraz niewydanie za-
świadczenia o ukończeniu w sierpniu 2007 r. kursu konserwatora te-
renów zielonych. Skarga została przekazana do rozpatrzenia według 
właściwości Dyrektorowi Zakładu Karnego w S. 

Okazało się, że lek na którego dostarczenie Dyrektor Zakładu 
Karnego w S., jak i lekarz wydali zgodę, został zdeponowany na bra-
mie jednostki w dniu 9 grudnia 2007 r. Do dnia wizytacji Zakładu 
przez Rzecznika, skarżący nie otrzymał go z niewiadomych przyczyn. 
W dniu 21 lutego 2008 r. skarżący otrzymał lek. Tak długa zwłoka 
w przekazaniu go wynikała z remontu pomieszczeń służby zdrowia 
co spowodowało spakowanie części medykamentów. Nieprzekazanie 
leku osadzonemu wynikało więc ewidentnie z błędów w organizacji 
działalności jednostki w czasie remontu. 

Ponadto ustalono, że organizatorem kursu konserwatora terenów 
zielonych był Instytut K. i tym Zakład tłumaczył brak stosownego za-
świadczenia. Jednostka penitencjarna pośredniczyła jednak w jego 
organizowaniu i powinna dopilnować, aby stosowne zaświadczenia 
zostały wręczone wszystkim uczestnikom kursu. W tym przypadku 
okres jaki upłynął od jego ukończenia – 6 miesięcy, powinien być wy-
starczający do wydania osadzonym zaświadczeń.

W związku z powyższym, skarga osadzonego została uznana w całości 
za zasadną.

RPO-561476-VII/07 
Do Rzecznika Praw Obywatelskich skierował skargę Pan Tomasz 

B. przebywający w Areszcie Śledczym w W. Żalił się na nieodpowied-
nie warunki, w jakich w budynku sądu, tymczasowo aresztowani 
oczekują na doprowadzenie na salę rozpraw (specjalnego przezna-
czenia), a także na warunki w jakich w tej sali przebywają. Twierdził, 
że w pomieszczeniach tych jest bardzo duszno co powoduje, że docho-
dzi do zasłabnięć przebywających tam tymczasowo aresztowanych.

Rzecznik zwrócił się do Prezesa Sądu Okręgowego w W. z prośbą 
o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego odnośnie zarzutów 
przedstawionych przez Pana Tomasza B. W odpowiedzi Wiceprezes 
wymienionego sądu poinformował Rzecznika, że zdarzały się przypad-
ki, iż z powodu awarii urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach 
(sala specjalnego przeznaczenia i pomieszczenia dla osób tymczaso-
wo aresztowanych oczekujących na doprowadzenie na rozprawę), wa-
runki nie były właściwe. Po zgłoszeniu takich faktów przez Sędziego 
Przewodniczącego w Oddziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w W. 
podejmowano zawsze działania w celu usunięcia awarii. Nie zmienia 
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to faktu, że w czasie jej występowania osoby przebywające w wymie-
nionych pomieszczeniach narażone były na pewne niedogodności. 

Uznano ponadto że obecnie funkcjonująca wentylacja nie jest wy-
starczająca, dlatego Prezes Sadu Okręgowego w W. podjął kroki zmie-
rzające do przebudowy całego pomieszczenia. W bieżącym roku zo-
stanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, a w roku 
następnym prace wykonawcze. 

RPO-572830-VII/07
Do Rzecznika Praw Obywatelskich skierował skargę Pan Wiesław 

D. przebywający w Zakładzie Karnym w K. Żalił się m.in., że w jednost-
ce penitencjarnej, w której przebywa nie jest udzielana jedna z nagród 
wymienionych w art. 138 k.k.w. Chodziło mu o nagrodę w formie ze-
zwolenia na widzenie w oddzielnym pomieszczeniu, bez osoby dozo-
rującej, której żaden osadzony nie mógł otrzymać, bo w zakładzie nie 
wyznaczono w tym celu pomieszczenia. 

W postępowaniu wyjaśniającym ustalono, że aktualne warunki 
lokalowe Zakładu Karnego w K. całkowicie wykluczają możliwość wy-
znaczenia miejsca, w którym tego typu widzenia mogłyby być udziela-
ne. Zainteresowany problemem Centralny Zarząd Służby Więziennej 
uznał jednak, podobnie jak Rzecznik, że istniejąca sytuacja jest nie-
zgodna z prawem i polecił kierownictwu Zakładu Karnego w K. podje-
cie działań w celu jej zmiany. Otrzymał od dyrektora tej jednostki infor-
mację, że pomieszczenie do udzielania skazanym w nagrodę widzeń, 
o których mowa w art. 138 § 1 pkt 3 k.k.w. zostanie zorganizowane 
w budowanym obecnie budynku administracji, którego oddanie prze-
widziane jest do końca 2008 r. 

RPO-570257-VII/07 
Do Rzecznika Praw Obywatelskich skierował skargę Pan Piotr D., 

który żalił się, że podczas pobytu w Zakładzie Karnym w J., po osadze-
niu w pawilonie I (w którym przebywają skazani oczekujący na prze-
transportowanie) przez 2 dni nie otrzymywał leków zleconych przez 
neurologa. 

W związku ze skargą Rzecznik zlecił przeprowadzenie postępowa-
nia wyjaśniającego Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w K. 
Ustalił on, że w Zakładzie Karnym w J. leki zlecone osadzonym są im 
wydawane w ambulatorium w dawkach ustalonych przez lekarza. 
Z uwagi na półotwarty charakter jednostki, skazani sami zgłaszają 
się do ambulatorium w celu odebrania leków. 
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Inaczej wygląda pobieranie leków przez skazanych przebywają-
cych w pawilonie I. Skazani ci konieczność otrzymania w danym dniu 
leków zgłaszają pełniącemu służbę oddziałowemu, a on powiadamia 
o tym ambulatorium. Leki do pawilonu I dostarczane są przez pielę-
gniarkę, która wydaje je skazanym. Zdaniem administracji jednostki 
nie jest możliwa sytuacja, żeby oddziałowy przyjął od skazanego zgło-
szenie o zażywaniu lekarstw i zlekceważył je, tj. nie powiadomił o tym 
służby zdrowia. 

Skazany Piotr D. faktycznie miał zlecone przez neurologa leki, któ-
re powinien był odbierać osobiście, a po osadzeniu w pawilonie I każ-
dorazowo zawiadamiać oddziałowego o konieczności ich otrzymania. 
Niestety w chwili badania skargi nie było możliwości sprawdzenia czy 
zgłaszał się po leki oraz czy dostawał je przebywając w pawilonie I, 
gdyż służba zdrowia wymienionego zakładu informacji takich nie od-
notowuje w dokumentacji pacjentów.

Na podstawie dokonanych ustaleń Dyrektor Okręgowy Służby Wię-
ziennej w K. uznał, że w Zakładzie Karnym w J. służba zdrowia w spo-
sób niedostateczny nadzoruje pobieranie przez pacjentów zleconych 
im leków. Za uchybienie uznał również brak zapisów w dokumentacji 
medycznej o przypadkach odmowy ich przyjęcia, potwierdzonej podpi-
sem pacjenta. W związku z powyższym skierował pismo do Dyrektora 
wymienionego Zakładu, w którym polecił podjęcie działań mających 
na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości. 

RPO-576347-VII/07
Do Rzecznika Praw Obywatelskich skierował skargę Pan Marek S., 

przebywający w Zakładzie Karnym w P. Wymieniony żalił się na nieza-
pewnienie mu odpowiedniej normy powierzchni celi mieszkalnej oraz 
osadzenie z osobami palącymi, podczas gdy on deklaruje się jako oso-
ba nieużywająca wyrobów tytoniowych.

W związku ze skargą zleciliśmy przeprowadzenie postępowania wy-
jaśniającego właściwemu Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej. 
Okazało się, że skazany faktycznie został osadzony w celi przejściowej 
z osobami palącymi, jak i nie palącymi.

Skarga osadzonego została więc uznana częściowo za zasadną. 
Osadzając skarżącego w celi przejściowej z osobami, które używają 
wyrobów tytoniowych, administracja Zakładu Karnego w P. naruszy-
ła bowiem przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 
26 listopada 1996 r. w sprawie zasad dopuszczalności używania wy-
robów tytoniowych w obiektach zamkniętych podległych Ministrowi 
Sprawiedliwości. Dyrektor Okręgowy zlecił Dyrektorowi Zakładu Kar-
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nego w P. dokonanie odpowiednich zmian w porządku wewnętrznym 
jednostki, dostosowując jego regulacje do wyżej wymienionego rozpo-
rządzenia oraz wyznaczenie cel dla osób używających wyrobów tyto-
niowych.

RPO-584235-VII/08
Do Rzecznika Praw Obywatelskich skierował skargę Pan Leszek 

K., który przebywa w Areszcie Śledczym w O. Autor skargi żalił się 
na przeprowadzanie kontroli osobistych w świetlicy, w której zainsta-
lowana jest kamera telewizji przemysłowej.

W związku ze skargą Rzecznik zlecił przeprowadzenie postępowania 
wyjaśniającego właściwemu Dyrektorowi Okręgowemu Służby Wię-
ziennej. Okazało się, że faktycznie czynności kontrolne przeprowadza-
ne są w świetlicach oddziałowych, w których w ramach zabezpieczeń 
techniczno-ochronnych zainstalowane są kamery. Wgląd zaś w obraz 
z tych kamer mają dowódca zmiany lub jego zastępca w pomieszcze-
niu wartowni. Przepis art. 116 § 3 Kodeksu karnego wykonawczego 
stanowi natomiast, iż oględziny ciała przeprowadza się w pomieszcze-
niu, podczas nieobecności osób postronnych. Poszanowanie godności 
ludzkiej osadzonego wymaga natomiast, aby odbywało się to w miej-
scu niemonitorowanym.

Na tej podstawie indywidualną sprawę skazanego Rzecznik uznał 
za zasadną w całości. Jednocześnie zwrócił się do Dyrektora Okręgo-
wego z prośbą o podjęcie stosownych działań, celem wyeliminowania 
powyżej opisanej praktyki.

RPO–578862–VII/08
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Marcin P. prze-

bywający w Areszcie Śledczym w I.. Piszący zakwestionował dopusz-
czalność monitorowania pomieszczenia tamtejszej łaźni za pomocą 
zamontowanej w niej kamery.

W przedmiotowej sprawie Rzecznik zwrócił się z prośbą o wskaza-
nie podstaw prawnych dopuszczających taki monitoring do Dyrektora 
Aresztu Śledczego w I.

Dyrektor w nadesłanej odpowiedzi uznał dopuszczalność monito-
rowania łaźni na podstawie art. 108 § 1 k.k.w. stanowiącego obowią-
zek zapewnienia osadzonym bezpieczeństwa w czasie pobytu w jed-
nostce penitencjarnej. W związku z przywołaniem przez Dyrektora 
Aresztu niewłaściwej podstawy prawnej umożliwiającej korzystanie 
z monitoringu w jednostkach penitencjarnych, Rzecznik zwrócił się 
ponownie, wskazując jednocześnie na treść rozporządzenia Ministra 
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Sprawiedliwości z dnia 31.10.2003 r. w sprawie sposobów ochrony jed-
nostek organizacyjnych Służby Więziennej (Dz. U. Nr 194, poz. 1902 
z późn. zm), która w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości 
określa kategorię skazanych oraz miejsca związane z ich pobytem 
w jednostce, w których istnieje możliwość zastosowania monitoringu. 
Zgodnie z § 81 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia takie dodatkowe 
środki bezpieczeństwa mogą być stosowane w celach mieszkalnych 
przeznaczonych dla tzw. osadzonych niebezpiecznych. Rzecznik zwró-
cił jednocześnie uwagę Dyrektora Aresztu na stanowisko Centralne-
go Zarządu Służby Więziennej z dnia 13.02.2008 r., które możliwość 
stosowania monitoringu w jednostkach penitencjarnych zawężało 
do wskazanych wyżej okoliczności. 

Dyrektor Aresztu nie uznał jednakże przytoczonych argumentów 
i podtrzymał swe stanowisko. W związku z tym Rzecznik poprosił Biu-
ro Prawne Centralnego Zarządu SW o odniesienie się do przedstawio-
nego problemu. 

Z treści pisma nadesłanego przez Biuro Prawne Centralnego Za-
rządu SW wynika w sposób jednoznaczny, iż interpretacja dopuszcza-
jąca stosowanie § 81 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 31.10.2003 r. w sprawie sposobów ochrony jednostek organiza-
cyjnych Służby Więziennej, w odniesieniu do pomieszczeń w których 
przebywają osadzeni nie zakwalifikowani do szczególnej kategorii 
osadzonych niebezpiecznych (np. pomieszczenia łaźni) jest nieupraw-
niona w obowiązującym stanie prawnym. 

Dyrektor Aresztu Śledczego w I., któremu przesłano powyższą in-
terpretację, zapewnił Rzecznika o podjęciu stosownych działań zmie-
rzających do przywrócenia stanu zgodnego z obowiązującymi przepi-
sami prawa – zdemontowania kamery zainstalowanej w łaźni.

RPO–548450–VII/07
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Paweł I. prze-

bywający w Zakładzie Karnym w I. Piszący żalił się na wprowadzony 
w tamtejszej jednostce zakaz przesyłania prasy w korespondencji 
oraz brak uregulowania możliwości pozyskiwania czasopism przez 
osadzonych w Zakładzie.

W przedmiotowej sprawie Rzecznik zwrócił się z zapytaniem o prze-
słanki wprowadzenia takiego zakazu do Dyrektora Zakładu Karnego 
w I. 

Dyrektor w nadesłanej odpowiedzi poinformował Rzecznika, iż po-
wodem takiej decyzji była olbrzymia ilość prasy napływającej w ten 
sposób do Zakładu. Uznał jednocześnie za zasadny zgłoszony przez 
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piszącego zarzut braku doprecyzowania w porządku wewnętrznym 
jednostki sposobu zaopatrywania się w prasę osadzonych. Dodał, iż 
podjęte zostały działania zmierzające do wprowadzenia niezbędnych 
zmian w porządku wewnętrznym.

RPO–586095–VII/08
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Marek P. przeby-

wający w Areszcie Śledczym w O. Piszący żalił się m.in. na niewydanie 
przez tamtejszą administrację przedmiotów niezbędnych do zakwate-
rowania w jednostce.

W przedmiotowej sprawie Rzecznik zwrócił się ze stosowanym za-
pytaniem do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w O. 

Dyrektor w nadesłanej odpowiedzi poinformował, iż podniesiony 
przez piszącego zarzut niewydania z magazynu depozytowego przed-
miotów niezbędnych do zakwaterowania w jednostce uznał za uzasad-
niony. W związku z ujawnioną nieprawidłowością wezwał Dyrektora 
Aresztu Śledczego w O. do podjęcia kroków mających wyeliminować 
podobne zdarzenia w przyszłości.

RPO-580922-VII/08
Rzecznik Praw Obywatelskich coraz częściej spotyka się z przy-

padkami niewłaściwego postępowania przez administracje jednostek 
penitencjarnych z korespondencją wpływającą do osób, które zostały 
przetransportowane do innej jednostki lub zwolnione.

W ostatnim czasie do Rzecznika została zwrócona korespondencja, 
skierowana do osadzonego, przebywającego w Zakładzie Karnym w W. 
Na kopercie zamieszczono adnotację o przetransportowaniu osadzo-
nego do innego zakładu karnego. 

Przepisy przewidują, że w tego rodzaju przypadkach przesyłkę z ko-
respondencją urzędową, adresowaną do osadzonego przetransporto-
wanego do innej jednostki penitencjarnej, przesyła się w ślad za prze-
transportowanym, z powiadomieniem nadawcy (§ 108 ust. 1 rozporzą-
dzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie 
czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymcza-
sowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących po-
zbawieniem wolności oraz dokumentowania tych czynności). Niesto-
sowanie się przez administrację jednostki do tego przepisu powoduje 
znaczne wydłużenie czasu doręczenia korespondencji adresatowi.

W sprawie tej Rzecznik wystąpił do Dyrektora Okręgowego Służby 
Więziennej w W. o zwrócenie uwagi administracji podległych mu jed-
nostek penitencjarnych na konieczność respektowania obowiązują-
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cych, w zakresie postępowania z korespondencją przepisów. Dyrektor 
Okręgowy uznał zasadność wniosku Rzecznika. Wobec pracownika 
winnego zaniedbań wyciągnięto konsekwencje służbowe. Ponadto, 
na polecenie Dyrektora Okręgowego, zasady i tryb postępowania z ko-
respondencją kierowaną do osadzonych zostały szczegółowo omówio-
ne na odprawie służbowej kierowników działów ewidencji.

RPO- 578561-VII/08 
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się skazany Pan Mar-

cin P. odbywający karę w Areszcie Śledczym w G. Poskarżył się, 
że jest traktowany jak tymczasowo aresztowany – jego korespon-
dencja jest cenzurowana i przetrzymywana, przez co ma utrudnio-
ny kontakt z rodziną. W liście nie podał informacji, które wyjaśnia-
łyby jego traktowanie, w związku z czym sprawę przesłano według 
właściwości, do Dyrektora Aresztu Śledczego w G. W odpowiedzi 
Dyrektora i załączonym sprawozdaniu z przeprowadzonego w spra-
wie postępowania wyjaśniono, że Pan Marcin P. posiada podgrupę 
klasyfikacyjną, która uprawnia go do odbywania kary pozbawie-
nia wolności w zakładzie półotwartym. Jednocześnie jednak – po-
nieważ przetransportowany został do tego aresztu jako oskarżony 
w drugiej sprawie karnej – uznano, że należy stosować wobec niego 
przepisy, które dotyczą zakładu karnego typu zamkniętego i stan 
taki oceniono jako zgodny z obowiązującym prawem. 

W związku z tą sprawą Rzecznik skierował do Dyrektora Biu-
ra Prawnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej wystąpienie. 
Przypomniano w nim przepisy, które jedynie w ściśle określonych 
przypadkach umożliwiają odebranie skazanym uprawnień wynika-
jących z decyzji kwalifikacyjnej. Wskazano, że rozumowanie przed-
stawione przez administrację aresztu nie może być uznane za wła-
ściwe i powołano się na przepisy prawa karnego, które również nie 
pozwalają na antycypację wyroku karnego i jego skutków w nieza-
kończonej sprawie. 

W odpowiedzi podzielono stanowisko Rzecznika – skazanemu nie 
przedstawiono postanowienia o zastosowaniu tymczasowego areszto-
wania, w związku z czym powinien korzystać z uprawnień wynikają-
cych z decyzji klasyfikacyjnej. 

RPO-580718-VII/08
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Patryk B., prze-

bywający w Areszcie Śledczym w R. Żalił się on na nieprawidłowości 
w zakresie wydawania przez administrację jednostki potwierdzeń 
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odbioru korespondencji urzędowej. Twierdził, że na potwierdzeniu 
odbioru podano niewłaściwą datę przekazania przez niego korespon-
dencji do wysłania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami skazany otrzymuje pisem-
ne potwierdzenie odbioru w zakładzie karnym wysyłanej przez niego 
korespondencji urzędowej. Na kopercie umieszcza się odcisk stempla 
z nazwą zakładu karnego oraz odnotowuje datę jej odbioru (art. 105 § 
7 Kodeksu karnego wykonawczego). Data przekazania koresponden-
cji do wysłania jest bardzo istotna w przypadku przesyłania przez ska-
zanego korespondencji terminowej, ponieważ złożenie pisma przez 
osobę pozbawioną wolności w administracji jednostki penitencjarnej 
przed upływem obowiązującego terminu oznacza, że termin został za-
chowany.

W toku podjętych przez Rzecznika czynności wyjaśniających usta-
lono, że skazany przekazał w dniu 26 lipca 2007 r. dwa listy urzędowe 
do wysłania, na które w dniu następnym, tj. 27 lipca 2007 r., otrzymał 
potwierdzenie obioru. Wydanie potwierdzenia odbioru w dniu następ-
nym nie było nieprawidłowością, ponieważ przepisy nie wskazują, 
że potwierdzenie takie musi być wydane w tym samym dniu, w któ-
rym korespondencja została przekazana do wysłania. Na potwierdze-
niu umieszczono jednak jako datę odbioru korespondencji datę 27 
lipca 2007 r. Było to niezgodne ze stanem faktycznym, toteż w tym za-
kresie skarga skazanego została uznana za zasadną. 

Takie stanowisko zajął również Dyrektor Okręgowy Służby Wię-
ziennej w W., który podjął stosowne czynności w celu wyeliminowania 
w przyszłości tego rodzaju nieprawidłowości.

RPO-583303-VII/08
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się ze skargą Pan Miro-

sław P. przebywający w Zakładzie Karnym w W., który w swojej skar-
dze twierdził, że w dniach 11.02. do 13.02.2008 r. w zakładzie karnym 
odbyła się tzw. wypiska dla osadzonych, posiadających na swoich 
kontach środki pieniężne, którzy wyrazili chęć dokonania zakupów 
w kantynie. Wśród nich był również Pan Mirosław P. Niestety, nie sko-
rzystał on w tym terminie z możliwości dokonania zakupów. 

Na wniosek Rzecznika skargę zbadał Dyrektor Okręgowy Służby 
Więziennej w W., który uznał skargę Pana Mirosława P. za zasadną. 
Potwierdzony został, bowiem w pełni zarzut Pana Mirosława P. Brak 
możliwości dokonania zakupów przez skarżącego, jak twierdzi admi-
nistracja tego zakładu karnego, spowodowany był głównie dużą ilo-
ścią chętnych, chcących zrealizować w tych dniach tzw. wypiskę. Nie 
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mniej jednak zostały naruszone przepisy zawarte m.in. w porządku 
wewnętrznym zakładu karnego, w którym Dyrektor Zakładu Karne-
go określa w szczególności: częstotliwość, terminy, miejsce i sposób 
dokonywania przez osadzonych zakupów artykułów żywnościowych 
i wyrobów tytoniowych oraz przedmiotów dopuszczonych do sprzeda-
ży w zakładzie karnym. 

Panu Mirosławowi P. umożliwiono dokonanie zakupów w ramach 
tzw. wypiski dopiero w dniu 21.02.2008 r.

RPO-584595-X/07
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Bartosz B., skar-

żąc się na nałożenie na niego opłaty dodatkowej za przejazd środkiem 
transportu zbiorowego w P. bez ważnego biletu. Pan B. wyjaśnił, że nie 
wiedział o zmianie taryfy biletowej w P., ponieważ przez dłuższy czas 
przebywał za granicą. 

W wyniku interwencji Rzecznika u przewoźnika postanowiono 
zwrócić Panu Bartoszowi B. uiszczoną przez niego opłatę dodatkową. 

RPO-583789-X/08
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Damian K., skar-

żąc się na nałożenie na niego opłaty dodatkowej w związku z przejaz-
dem środkiem komunikacji miejskiej w G. bez ważnego biletu. Pan K. 
podniósł, że na bilecie zniżkowym błędnie wydrukowano informację, 
że jest to bilet pełnopłatny. 

W wyniku interwencji Rzecznika, Przewoźnik zwrócił się do firmy 
windykacyjnej o anulowanie wezwania do zapłaty wystawionej Panu 
Damianowi K., natomiast wadliwe bilety zostały wycofane ze sprzedaży. 

RPO-577919-X/08
Na początku stycznia bieżącego roku do Rzecznika Praw Obywa-

telskich wystąpił Pan Waldemar W. Pan Waldemar W. jest w wyniku 
dziecięcego porażenia mózgowego osobą niepełnosprawną, z niedo-
władem czterokończynowym.

W listopadzie ubiegłego roku nie został wpuszczony do lokalu, 
w którym odbywał się dancing. W lokalu były wolne miejsca, a Pan 
Waldemar W. zarezerwował miejsce dla siebie telefonicznie. Zdaniem 
piszącego jedynym powodem nie wpuszczenia go do lokalu była wi-
doczna niepełnosprawność.

W wyniku podjętej przez Rzecznika interwencji. Komendant 
Miejski Policji w E. w wyniku przeprowadzenia czynności wyjaśnia-
jących skierował do Sądu Rejonowego wniosek o ukaranie osoby 
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odpowiedzialnej za nie wpuszczenie niepełnosprawnego do lokalu 
w oparciu o art. 138 kodeksu wykroczeń.

RPO- 580458-XII/08
W dniu 29 stycznia 2008 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich wpły-

nęło pismo wraz z dokumentacją Pana Waldemara G., skarżącego się 
na szykanowanie przez lokalną administrację, sądownictwo i policję 
polskiej firmy „Admiro”, działającej od 1995 roku na terenie innego 
państwa.

Korespondencja ta została w dniu 6 lutego 2008 r. przekazana 
przez Rzecznika do Biura Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych, z prośbą o rozważenie możliwości przyjścia z pomocą 
zainteresowanemu.

Także kolejne pismo Pana Waldemara G., które wpłynęło do Rzecz-
nika w dniu 11 marca 2008 r., będące uzupełnieniem wcześniejszej 
korespondencji, a jednocześnie podziękowaniem za okazaną pomoc 
i zainteresowanie się sprawą szykanowania firmy „Admiro” przez lo-
kalne władze innego państwa, zostało przekazane do Biura Dyrektora 
Generalnego MSZ.

W odpowiedzi Departament Konsularny i Polonii MSZ poinformo-
wał Pana Waldemara G. – pismem, przesłanym również do wiadomo-
ści Rzecznika, że jego prośba została przekazana do Wydziału Konsu-
larnego Ambasady RP i stanowi przedmiot zainteresowania zarówno 
pracowników tego Wydziału, jak też Wydziału Ekonomicznego Amba-
sady. W treści pisma podkreślono, że podczas spotkań z pracownikami 
Ambasady, z uwagi na złożoność sprawy, wskazywano na możliwość 
zaangażowania międzynarodowej kancelarii prawnej oraz ze względu 
na fakt, iż głównym udziałowcem przedsiębiorstwa działającego pod 
firmą „Admiro” jest obywatel innego państwa, sugerowano zwrócenie 
się o pomoc do Ambasady właściwej dla tegoż obywatela. 

W następnym liście przesłanym przez Pana Waldemara G. do Rzecz-
nika po raz kolejny przekazał wyrazy podziękowania. W zakończeniu 
listu Pan Waldemar G. zaznaczył również, ze przed wysłaniem swoje-
go zażalenia do Rzecznika podobną skargę – w listopadzie 2007 roku 
– skierował do polskiego MSZ. Odpowiedź otrzymał faksem w dniu 
13.03.2008r., dopiero dzięki włączeniu się (pośrednictwu) Rzecznika. 
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ZESPÓŁ XX

RPO-544713-XX/06
Do Rzecznika zwróciła się Pani Dorota M. w sprawie nieprzekaza-

nia dokumentów pracowniczych do państwowego archiwum, w sy-
tuacji zakończenia działalności przez pracodawcę. Konkretnie jej 
przedmiotem była kwestia wykazania wysokości zasiłku wypłacanego 
Pani Dorocie M. przez jej byłego pracodawcę, w celu obliczenia kapi-
tału początkowego. Badając sprawę, ustalono, że Zakład ten zachował 
dokumenty pracownicze i znane jest miejsce ich przechowywania. 
Niemniej, wobec zakończenia przez niego działalności, zwolnienia 
wszystkich pracowników i likwidacji organów spółki, Pani Dorota M. 
nadal nie mogła uzyskać stosownego zaświadczenia. 

Ponieważ Zakład ten był nadal wpisany do KRS, Rzecznik otrzymał 
jedynie informację z Sądu o danych osoby uprawnionej do reprezen-
towania spółki według wpisu w rejestrze. Dlatego też, Rzecznik, zasu-
gerował Pani Dorocie M. zwrócenie się do Sądu o udostępnienie tych 
informacji i tą drogą uzyskanie potrzebnego zaświadczenia.

W dniu 2 czerwca 2008 r. wpłynęło do Rzecznika pismo od Pani 
Doroty M. zawierające podziękowania za pomoc i informujące o uzy-
skaniu potrzebnego zaświadczenia.




