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CZ¢Âå 1



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

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

styczeƒ– Ca∏y okres
III kwarta∏ –wrzesieƒ funkcjonowania

2005 2005 instytucji RPO
(01.01.1988–
–30.09.2005)

Wp∏yw ogó∏em 13 063 40 563 798 997
w tym nowe sprawy 6 855 21 812 518 673
Liczba odpowiedzi
na wystàpienia 
Rzecznika 5 787 16 209 264 407

W III kwartale 2005 r. w Biurze RPO przyj´to 1899 interesantów
oraz przeprowadzono 4 798 rozmów telefonicznych, udzielajàc wyja-
Ênieƒ i porad. Wys∏ano 22 302 pisma w 12 980 prowadzonych spra-
wach, ponadto zarejestrowano 33 apele, listy otwarte, protesty bez
oznaczenia wnioskodawcy.

1. Rzecznik Praw Obywatelskich III kwarta∏ styczeƒ–
skierowa∏: –wrzesieƒ
– wystàpieƒ problemowych 44 178

w tym, o podj´cie inicjatywy 
prawodawczej 13 66

– kasacji 30 68
– wniosków do Trybuna∏u Konstytucyjnego 

o stwierdzenie niezgodnoÊci przepisów 
z Konstytucjà 7 19

– przystàpi∏ do post´powania 
przed Trybuna∏em Konstytucyjnym 
w sprawach skarg konstytucyjnych 2 4

– pytaƒ prawnych do Sàdu Najwy˝szego 5 8
– skarg do Wojewódzkich Sàdów 

Administracyjnych 5 10
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prawo cywilne i gospodarka nieruchomoÊciami 10,7%
prawo administracyjne i sprawy mieszkaniowe 10,1%
prawo gospodarcze, daniny publiczne i ochrona 
praw konsumenta 8,5%
prawo karne wykonawcze 8,8%
prawo pracy 4,9%
prawa ˝o∏nierzy i funkcjonariuszy s∏u˝b publicznych 1,8%
administracja publiczna, zdrowie i ochrona praw  
cudzoziemców* 8,5%
prawo rodzinne i ochrona praw osób niepe∏nosprawnych 4,4%
Inne 1,4%

Od 2 sierpnia 2004 r. dzia∏a Zespó∏ Terenowy we Wroc∏awiu, kie-
rowany przez Pe∏nomocnika terenowego Rzecznika Praw Obywatel-
skich. 
W III kwartale 2005 r. do Zespo∏u Terenowego wp∏yn´∏o 665 pism,
z czego 57 pism przekazano do Biura w Warszawie. Nowych spraw
wp∏yn´∏o 317, z czego 16 przekazano do Biura w Warszawie. Z ogól-
nej liczby 1899 interesantów w Zespole Terenowym przyj´to 455.

Najwi´kszy wp∏yw w Zespole Terenowym we Wroc∏awiu dotyczy∏
spraw z zakresu: 
– zabezpieczenia spo∏ecznego 18,4% tj. 58 spraw
– prawa administracyjnego 

i spraw mieszkaniowych 15,5% tj. 49 spraw
– prawa cywilnego i gospodarki 

nieruchomoÊciami 11,7% tj. 37 spraw
– prawa karnego 10,8% tj. 34 sprawy
– prawa gospodarczego, danin publicznych 

i ochrony praw konsumenta 10,8% tj. 34 sprawy

W III kwartale 2005 r. w Oddziale Terenowym we Wroc∏awiu rozpa-
trzono 390 spraw w tym:
– podj´to do prowadzenia** 122 sprawy tj. 31,3%
– podj´to spraw´ w ramach wystàpienia 

o charakterze generalnym 1 sprawa tj. 0,3%
– poprzestano na wskazaniu wnioskodawcy

przys∏ugujàcych mu Êrodków dzia∏ania 245 spraw tj. 62,8%
– przekazano wniosek wg w∏aÊciwoÊci 7 spraw tj. 1,8%
– zwrócono si´ do wnioskodawcy 

o uzupe∏nienie wniosku 15 spraw tj. 3,8%
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– skarg kasacyjnych do Naczelnego 
Sàdu Administracyjnego 3 5

– skarg o stwierdzenie niezgodnoÊci 
z prawem prawomocnego orzeczenia 1 2

– wniosków o uniewa˝nienie orzeczenia – 1
– oraz przystàpi∏ do post´powania sàdowego 2 5

2. Sprawy rozpatrzone w III kwartale 2005 r. – 9 263.
WÊród spraw rozpatrzonych:
– podj´to do prowadzenia* 3 833 sprawy

w tym, w ramach wystàpienia o charakterze
generalnym 165 spraw

– poprzestano na wskazaniu wnioskodawcy
przys∏ugujàcych mu Êrodków dzia∏ania 4 982 sprawy

– przekazano wniosek wg w∏aÊciwoÊci 99 spraw
– zwrócono si´ do wnioskodawcy 

o uzupe∏nienie wniosku 174 sprawy
– nie podj´to** 175 spraw

3. Zakoƒczono post´powanie w 3 636 podj´tych sprawach.
SpoÊród 3 636 spraw zakoƒczonych:
1. uzyskano rozwiàzanie pozytywne 15,0%
2. odstàpiono od dalszego prowadzenia sprawy 

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

(niewyczerpany tryb) 10,0%
– up∏yw czasu 0,3%
– nieodwracalne skutki prawne 0,3%
– inne wzgl´dy obiektywne 8,4%
3. nie uzyskano rozwiàzania pozytywnego 

ze wzgl´du na:
– niepotwierdzenie si´ zarzutu 64,1%
– nieuwzgl´dnienie wystàpienia RPO 1,3%
– z powodu wyczerpania przez RPO mo˝liwoÊci dzia∏ania 0,6%

4. Przedmiot nowych spraw (wniosków) w III kwartale  2005 r. 
(6 855 – 100%)

(wed∏ug w∏aÊciwoÊci zespo∏ów merytorycznych):
prawo konstytucyjne i mi´dzynarodowe 2,6%
prawo karne 23,4%
zabezpieczenie spo∏eczne 14,9%
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* Poj´cie „sprawy podj´tej do prowadzenia” dotyczy spraw wskazujàcych na
mo˝liwe istnienie naruszenia praw obywatelskich, w sprawach tych Rzecznik pro-
wadzi post´powanie wyjaÊniajàce.

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

* W zwiàzku ze zmianà struktury organizacyjnej Biura RPO Zespó∏ ochrony
zdrowia zosta∏ po∏àczony z Zespo∏em administracji publicznej. 

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



3. Policyjna Izba Zatrzymaƒ przy Komendzie 
Wojewódzkiej Policji w ¸odzi – ocena 
poszanowania praw osób pozbawionych 
wolnoÊci. 20.07.2005 r.

4. OÊrodek dla Uchodêców w Warszawie – 
badanie przestrzegania praw cudzoziemców. 22.07.2005 r.

5. Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli
i Chrzanowie, Komenda Miejska i Komenda 
Wojewódzka Policji w Rzeszowie oraz Izba Celna 
w Katowicach. 25.07.2005 r.

6. Areszt Âledczy w Kamieniu Pomorskim 
oraz Policyjne Izby Zatrzymaƒ w Goleniowie, 
Kamieniu Pomorskim i ÂwinoujÊciu – ocena 
poszanowania praw osób pozbawionych 
wolnoÊci. 01–04.08.2005 r.

7. Zak∏ad Karny w Nowym WiÊniczu, Policyjne 
Izby Zatrzymaƒ w Bochni i Sandomierzu – 
ocena poszanowania praw osób pozbawionych 
wolnoÊci. 16–19.08.2005 r.

8. Szpital Specjalistyczny Âw. Zofii 
oraz Wojewódzki Szpital Bródnowski 
w Warszawie – badanie stanu przestrzegania 
praw pacjentów. 18-19.08.2005 r.

9. Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli 
i Chrzanowie, Komenda Miejska Policji 
i Komenda Wojewódzka Paƒstwowej Stra˝y 
Po˝arnej w Rzeszowie oraz Izba Celna 
w Katowicach – badanie przestrzegania praw 
i wolnoÊci obywatelskich funkcjonariuszy. 24–26.08.2005 r.

10. Spotkanie Pe∏nomocnika Zespo∏u Terenowego 
w Gdaƒsku z Burmistrzem Miasta Szczytno. 13.09.2005 r.

11. 1 Pu∏k Specjalny Komandosów w Lubiƒcu 
oraz bataliony desantowo-szturmowe 
w Gliwicach i Bielsku Bia∏ej – badanie stanu 
przestrzegania praw i wolnoÊci obywatelskich 
˝o∏nierzy. 13-16.09.2005 r.

12. Placówka Socjalizacyjna „Panda” – badanie 
stanu przestrzegania praw dzieci. Kozienice 29.09.2005 r.

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

1. Udzia∏ w pracach zespo∏ów eksperckich 
w ramach projektu „Partnerstwo Socjalne.” 
Warszawa 02.07.2005 r.

2. Udzia∏ w posiedzeniu plenarnym Rady 
Ochrony Pracy. Warszawa 07.07.2005 r.
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Od 16 maja 2005 r. dzia∏a Zespó∏ Terenowy w Gdaƒsku, kierowa-
ny przez Pe∏nomocnika terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich.

W III kwartale 2005 r. do Zespo∏u Terenowego wp∏yn´∏y 534 pisma,
z czego 93 pisma przekazano do Biura w Warszawie. Nowych spraw
wp∏yn´∏o 237, z czego 18 przekazano do Biura w Warszawie. Z ogólnej
liczby 1 899 interesantów w Zespole Terenowym przyj´to 497. 

Najwi´kszy wp∏yw w Zespole Terenowym w Gdaƒsku dotyczy∏ spraw
z zakresu: 
– prawa cywilnego i gospodarki 

nieruchomoÊciami 21,0% tj. 49 spraw
– prawa administracyjnego 

i spraw mieszkaniowych 16,7% tj. 39 spraw
– zabezpieczenia spo∏ecznego 13,3% tj. 31 spraw
– prawa karnego 10,7% tj. 25 spraw
– administracji publicznej, zdrowia 

i ochrony praw cudzoziemców 10,3% tj. 24 sprawy

W III kwartale 2005 r. w Oddziale Terenowym w Gdaƒsku rozpatrzo-
no 311 spraw w tym:
– podj´to do prowadzenia* 163 sprawy tj. 52,4%
– podj´to spraw´ w ramach wystàpienia 

o charakterze generalnym 1 sprawa tj. 0,3%
– poprzestano na wskazaniu wnioskodawcy

przys∏ugujàcych mu Êrodków dzia∏ania 138 spraw tj. 44,4%
– przekazano wniosek wg w∏aÊciwoÊci 1 sprawa tj. 0,3%
– zwrócono si´ do wnioskodawcy 

o uzupe∏nienie wniosku 7 spraw tj. 2,3%
– nie podj´to 1 sprawa tj. 0,3%

5. W III kwartale 2005 r. Rzecznik Praw Obywatelskich, Zast´p-
ca Rzecznika Praw Obywatelskich oraz pracownicy Biura RPO
odbyli nast´pujàce spotkania i wizytacje:

1. Spotkanie Rzecznika w Biurze RPO 
z przedstawicielami Zarzàdu Zwiàzku 
Banków Polskich. 05.07.2005 r.

2. Zak∏ad Karny w Sieradzu – rekontrola Zak∏adu 
oraz wyk∏ad dla absolwentów Szko∏y Oficerskiej 
SW w Kaliszu nt. „Zadania Rzecznika Praw 
Obywatelskich w zakresie monitorowania wykonania 
kary pozbawienia wolnoÊci i tymczasowego 
aresztowania w Polsce.” 05-06.07.2005 r.
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* Poj´cie „sprawy podj´tej do prowadzenia” dotyczy spraw wskazujàcych na
mo˝liwe istnienie naruszenia praw obywatelskich, w sprawach tych Rzecznik pro-
wadzi post´powanie wyjaÊniajàce.



14. Obrady VI Zjazdu Gnieênieƒskiego 
nt. „Europa dialogu. Byç chrzeÊcijaninem
w pluralistycznej Europie” – w ramach 
programu „Edukacja dla Rozwoju.” Gniezno 16–18.09.2005 r.

15. III Ogólnopolski Konkurs na najlepszy program
dzia∏aƒ realizowanych przez samorzàdy na rzecz 

osób niepe∏nosprawnych nt. „Równe szanse, 
równy dost´p 2005.” Cz∏uchów 17.09.2005 r.

16. Udzia∏ w szkoleniu sàdów lekarskich, 
wyk∏ad nt. „Problemy odpowiedzialnoÊci 
zawodowej lekarzy w Êwietle skarg 
wp∏ywajàcych do RPO w 2004 r. i 2005 r.”. 
Jachranka 17.09.2005 r.

17. IV Mi´dzynarodowa Konferencja 
nt. „Potrzeby osób niepe∏nosprawnych 
w warunkach globalnych przemian 
spo∏eczno-gospodarczych. Od deprywacji 
do autonomii.” Zielona Góra 20–22.09.2005 r.

18. Udzia∏ Zast´pcy Rzecznika Praw 
Obywatelskich w konferencji 
nt. „Zapobieganie rozdzieleniu rodziny: 
wzmacnianie praw dziecka w celu 
jego ochrony.” Warszawa 21–23.09.2005 r.

19. Udzia∏ Rzecznika Praw Obywatelskich 
w konferencji nt. „Zmiany w polskim prawie 
karnym po wejÊciu w ˝ycie k.k. z 1997 r. 
Referat RPO nt. „Refleksje na temat 
dokonanych oraz projektowanych zmian
kodeksu karnego.” Lublin 22.09.2005 r.

20. Udzia∏ Rzecznika Praw Obywatelskich 
w Sesji Otwierajàcej IV Ogólnopolskie Forum
Inicjatyw Pozarzàdowych. Warszawa 23.09.2005 r.

21. Konferencja pt. „Swoboda dzia∏alnoÊci 
gospodarczej – teoria i praktyka.” Lublin 26.09.2005 r.

22. Konferencja nt. „Realizacja przez Polsk´ 
postanowieƒ Konwencji ramowej o ochronie 
mniejszoÊci narodowych.” Warszawa 26.09.2005 r.

23. Konferencja szkoleniowa dla pe∏nomocników
wojewodów ds. mniejszoÊci narodowych 
i etnicznych oraz pracowników odpowiedzialnych 
za prowadzenie spraw mniejszoÊci narodowych 
i etnicznych w urz´dach wojewódzkich. 
Warszawa 26–28.09.2005 r.

24. Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich 
w siedzibie Biura z przedstawicielami 
Studenckiego Ko∏a Naukowego M∏odych 
Administratywistów. 28.09.2005 r.
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3. Konferencja zorganizowana przez Rzecznika 
Praw Obywatelskich i Spo∏ecznà Rad´ 
ds. Ochrony Praw Osób Niepe∏nosprawnych 
przy Rzeczniku nt. „Wczesna, wielospecjalistyczna, 
kompleksowa, skoordynowana i ciàg∏a pomoc 
dziecku zagro˝onemu niepe∏nosprawnoÊcià 
lub niepe∏nosprawnemu oraz jego 
rodzinie.” 13.07.2005 r. Warszawa

29.07.2005 r. Wroc∏aw
4. Udzia∏ Zast´pcy Rzecznika Praw 

Obywatelskich w UroczystoÊci 
z okazji 86. Rocznicy powstania Policji. 
Szczecin 22–23.07.2005 r.

5. Konferencja nt. „Wspó∏czesne procesy 
migracyjne a perspektywy wielokulturowoÊci 
w Polsce.” Warszawa 10.08.2005 r.

6. Udzia∏ Rzecznika Praw Obywatelskich 
w Uroczystym Zgromadzeniu Pos∏ów 
i Senatorów RP z okazji 25 Rocznicy 
Powstania NSZZ „SolidarnoÊç.” Warszawa 29.08.2005 r.

7. Udzia∏ Rzecznika Praw Obywatelskich 
w konferencji nt. „Od SolidarnoÊci 
do wolnoÊci.” Warszawa –Gdaƒsk 29–30.08.2005 r.

8. Udzia∏ w pracach zespo∏u roboczego 
ds. osób niepe∏nosprawnych w ramach 
projektu: „Partnerstwo Socjalne.” Warszawa 02.09.2005 r.

08.09.2005 r.
14.09.2005 r.

9. Udzia∏ Rzecznika Praw Obywatelskich 
w przyj´ciu z okazji Âwi´ta Narodowego
Republiki S∏owackiej – Dnia Konstytucji. 
Warszawa 06.09.2005 r.

10. Regionalna Konwencja Ruchu Przeciwdzia∏ania 
BezradnoÊci Spo∏ecznej nt. „Rola ekonomii 
spo∏ecznej w aktywizacji spo∏eczno-zawodowej 
niepe∏nosprawnych – na bazie doÊwiadczeƒ
mi´dzynarodowych i krajowych.” Wroc∏aw 10.09.2005 r.

11. Posiedzenie Kapitu∏y Nagrody im. Sergio Vieira
de Mello. Kraków 12.09.2005 r.

12. Udzia∏ Rzecznika Praw Obywatelskich 
w posiedzeniu Kapitu∏y Nagrody 
im. Edwarda J. Wende. Warszawa 14.09.2005 r.

13. Konferencja nt. „Budowanie relacji i wspó∏pracy 
mi´dzy rodzicami, nauczycielami i uczniami 
drogà do tworzenia szko∏y przyjaznej 
i obywatelskiej.” Warszawa 14.09.2005 r.
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II. WYSTÑPIENIA O CHARAKTERZE GENERALNYM

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

1. Sekretarza Stanu w Ministerstwie Polityki Spo∏ecznej (RPO-
-508932-III/05) z dnia 4 lipca 2005 r. – w sprawie projektu rozpo-
rzàdzenia Ministra Polityki Spo∏ecznej regulujàcego warunki realiza-
cji us∏ug opiekuƒczych i wspomagajàcych w domach dla dzieci
i m∏odzie˝y niepe∏nosprawnej intelektualnie.

W trakcie jednego ze spotkaƒ Rzecznika Praw Obywatelskich z orga-
nizacjami pozarzàdowymi wyp∏yn´∏a sprawa obostrzenia warunków re-
alizacji us∏ug opiekuƒczych i wspomagajàcych w domach dla dzieci
i m∏odzie˝y niepe∏nosprawnej intelektualnie w nowym projekcie roz-
porzàdzenia Ministra Polityki Spo∏ecznej w sprawie domów pomocy
spo∏ecznej. Z posiadanych informacji wynika, ˝e opracowany w Mini-
sterstwie projekt rozporzàdzenia zosta∏ skierowany do uzgodnieƒ mi´-
dzyresortowych. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przed∏o˝enie in-
formacji w tej sprawie oraz przekazanie do wiadomoÊci wymienionego
projektu rozporzàdzenia. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Polityki Spo∏ecznej
(14.07.2005 r.) poinformowa∏, ˝e przygotowany projekt rozporzàdze-
nia w sprawie domów pomocy spo∏ecznej nie wprowadza obostrzeƒ,
a wr´cz przeciwnie, przewidziane zosta∏y zmiany, które ∏agodzà wy-
magania wobec domów pomocy spo∏ecznej w zakresie zatrudnianego
personelu, w tym personelu zatrudnionego w zespo∏ach terapeutycz-
no-opiekuƒczych. Projekt rozporzàdzenia zosta∏ przekazany w dniu
12.07.2005 r. do uzgodnieƒ mi´dzyresortowych, w tym równie˝ do
Rzecznika Praw Obywatelskich. 

2. Ministra Obrony Narodowej (RPO-498410-V/05) z dnia 6 lipca
2005 r. – w sprawie op∏at za u˝ywanie lokali mieszkalnych znajdujà-
cych si´ w zasobie mieszkaniowym Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. 

Do Rzecznika wp∏ywajà skargi od osób zajmujàcych lokale miesz-
kalne w zasobie mieszkaniowym Wojskowej Agencji Mieszkaniowej,
dotyczàce znacznego podwy˝szenia po wejÊciu w ˝ycie ustawy z dnia
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25. Konferencja nt. „Dost´p osób 
niepe∏nosprawnych do praw spo∏ecznych.” 
Warszawa 30.09.2005 r.

Wspó∏praca mi´dzynarodowa:

1. Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich 
z dzia∏aczami organizacji pozarzàdowych 
Ukrainy. 05.07.2005 r.

2. Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich 
z przedstawicielami organizacji pozarzàdowych, 
niezale˝nej prasy i wydawnictw z Kazachstanu, 
Kirgistanu, Uzbekistanu i Tad˝ykistanu. 06.07.2005 r.

3. Wizyta w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich
przedstawicieli Instytutu ds. reformy systemu 
karnego Mo∏dawii. 07.07.2005 r.

4. Wizyta w Biurze RPO Zast´pcy Sekretarza 
Generalnego FIFA i przedstawiciela Komitetu 
Wykonawczego UEFA. 19.08.2005 r.

5. Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich 
z dziennikarzami z Gruzji. Kraków 27.08.2005 r.

6. Udzia∏ Rzecznika Praw Obywatelskich 
w V seminarium krajowych ombudsmanów 
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej. 
Haga, Holandia 11–13.09.2005 r.

7. Wizyta w Biurze RPO delegacji Sàdu 
Najwy˝szego z Kazachstanu. 20.09.2005 r.

8. Wizyta w Biurze RPO Ombudsmana Gruzji. 20.09.2005 r.
9. Wizyta w Biurze RPO przedstawicieli organizacji

pozarzàdowych, niezale˝nej prasy i wydawnictw 
Kazachstanu, Kirgistanu i Uzbekistanu. 20.09.2005 r.

10. Wizyta w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich 
delegacji Stowarzyszenia Zapobiegania Torturom. 23.09.2005 r.

11. Udzia∏ Rzecznika Praw Obywatelskich 
i Zast´pcy RPO w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu 
Ogólnym Stowarzyszenia Europejski Instytut 
Ombudsmana. Wilno 24.09.2005 r.

12. Wizyta w Biurze RPO Zast´pcy Ombudsmana 
Kirgistanu. 27.09.2005 r.

13. I Kongres Stowarzyszenia Frankofoƒskiego 
Komisji Narodowych Promocji i Ochrony 
Praw Cz∏owieka. Montreal 29.09.–01.10.2005 r.
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o planowanych pracach nad nowelizacjà ustawy o wychowaniu
w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoholizmowi, wprowadzajàcych
gruntowne zmiany w instytucji zobowiàzania do podj´cia leczenia od-
wykowego w kierunku zmiany podmiotów uprawnionych do wyst´po-
wania z wnioskiem do sàdu oraz zmiany uprawnieƒ komisji rozwià-
zywania problemów alkoholowych, Rzecznik Praw Obywatelskich
prosi o powiadomienie, czy prowadzone sà prace legislacyjne w tym
kierunku, a je˝eli tak, to na jakim etapie znajduje si´ projektowana
nowelizacja ustawy. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (14.07.2005 r.) poin-
formowa∏, ˝e prace legislacyjne dotyczàce projektu nowelizacji usta-
wy o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoholizmowi
zosta∏y czasowo wstrzymane, ze wzgl´du na koƒczàcà si´ kadencj´
obecnego Parlamentu. Niemniej jednak Departament Zdrowia Pu-
blicznego gromadzi materia∏y niezb´dne do przeprowadzenia prac le-
gislacyjnych dotyczàcych omawianego projektu. 

4. Ministra Finansów (RPO-504986-VI/05) z dnia 6 lipca
2005 r. – w sprawie opodatkowania podatkiem VAT op∏aty za przy∏à-
czenie do sieci elektroenergetycznej.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich nap∏ywajà skargi w sprawie
opodatkowania podatkiem VAT otrzymanych przez przedsi´biorstwa
energetyczne przed dniem 1.05.2004 r. nale˝noÊci od podmiotów
ubiegajàcych si´ o przy∏àczenie do sieci energetycznej na podstawie
zawartych umów, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy – Prawo
energetyczne. Gdy obowiàzywa∏a ustawa z dnia 8.01.1993 r. o podat-
ku od towarów i us∏ug oraz o podatku akcyzowym, op∏ata za przy∏à-
czenie do sieci elektroenergetycznej nie by∏a czynnoÊcià opodatkowa-
nà VAT. W dniu wejÊcia w ˝ycie przepisów ustawy z dnia 11.03.
2004 r. o podatku od towarów i us∏ug, do katalogu czynnoÊci
opodatkowanych VAT w∏àczono odp∏atne Êwiadczenie us∏ug przy∏à-
czenia do sieci elektroenergetycznej. Wykonanie przez przedsi´bior-
stwo energetyczne, ciep∏ownicze czy gazownicze, za wynagrodzeniem,
przy∏àcze do sieci elektroenergetycznej stanowi Êwiadczenie na rzecz
osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie majà-
cej osobowoÊci prawnej, opodatkowane VAT jako odp∏atne Êwiadcze-
nie us∏ug. Przedsi´biorstwa energetyczne, gdy us∏uga przy∏àczenia do
sieci zosta∏a wykonana pod rzàdami nowej ustawy, a op∏aty z tego
tytu∏u zosta∏y uiszczone przed dniem 1.05.2004 r., przes∏a∏y do pod-
miotów ubiegajàcych si´ o przy∏àczenie zmienione aneksy umowy do-
tyczàce doliczenia do wczeÊniej pobranych nale˝noÊci VAT. W ocenie
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16.04.2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych RP
oraz niektórych innych ustaw, op∏at za u˝ywanie lokalu. Podwy˝ki
dotyczy∏y w szczególnoÊci osób zajmujàcych lokale w budynkach
wspólnot mieszkaniowych i spó∏dzielniach. W takim wypadku op∏aty
zosta∏y automatycznie podniesione, zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy,
do wysokoÊci 3% wartoÊci odtworzeniowej w skali roku. Skar˝àcy
wyra˝ajà wàtpliwoÊç, czy b´dà w stanie sprostaç tak wysokim op∏a-
tom. Problem ten by∏ przedmiotem wystàpienia Rzecznika do Mini-
stra Obrony Narodowej z dnia 26.08.2004 r. (RPO-479831-V/04).
W odpowiedzi z dnia 17.09.2004 r. Minister nie podzieli∏ wàtpliwoÊci
Rzecznika, jednak w dniu 21.01.2005 r. Sejm uchwali∏ nowelizacj´
ustawy o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych RP. Zmieniono m.in. art. 36
ust. 2 ustawy tak, aby wyeliminowaç automatyczne ustalanie wyso-
koÊci op∏at na poziomie 3% wartoÊci odtworzeniowej. Problem polega
jednak na tym, ˝e rozporzàdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia
12.01.2005 r. w sprawie op∏at za u˝ywanie lokali mieszkalnych
i op∏at poÊrednich nie uwzgl´dnia dokonanej zmiany art. 36 ust. 2.
W zwiàzku z tym w praktyce nie jest mo˝liwe ustalenie op∏at za u˝y-
wanie lokalu w budynkach wspólnot lub spó∏dzielni na poziomie ni˝-
szym ni˝ 3% wartoÊci odtworzeniowej. Konieczna jest niezw∏oczna
zmiana § 4 ust. 1 wymienionego wy˝ej rozporzàdzenia. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej (26.07.
2005 r.) poinformowa∏, ˝e zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami,
op∏aty za u˝ywanie lokalu mieszkalnego znajdujàcego si´ w budyn-
kach wspólnot mieszkaniowych lub spó∏dzielni wynoszà 5,43 z∏ za
metr kwadratowy powierzchni u˝ytkowej miesi´cznie, jednak nie
mniej ni˝ stanowi uchwa∏a wspólnoty lub organu spó∏dzielni. Po wej-
Êciu w ˝ycie postanowieƒ ustawy z dnia 21.01.2005 r. nowelizujàcej
ustaw´ o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych RP, podj´to prace majàce na
celu zmian´ rozporzàdzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia
12.01.2005 r. w sprawie op∏at za u˝ywanie lokali mieszkalnych
i op∏at poÊrednich. Projekt nowelizacji zosta∏ rozes∏any do uzgodnieƒ
mi´dzyresortowych. W projekcie zaproponowano mo˝liwoÊç stosowa-
nia przez dyrektorów oddzia∏ów regionalnych Wojskowej Agencji
Mieszkaniowej obni˝eƒ w op∏atach za u˝ywanie lokali mieszkalnych. 

3. Ministra Zdrowia (RPO-453775-XI/03) z dnia 6 lipca 2005 r.
– w sprawie prac nad nowelizacjà ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wy-
chowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoholizmowi.

Nawiàzujàc do wczeÊniejszego wystàpienia z dnia 25.11.2004 r.
i odpowiedzi Ministra Zdrowia z dnia 22.12.2004 r. informujàcej
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pkt 1 ustawy – Prawo wodne, upowa˝niajàcy do wydania aktu wyko-
nawczego, jak i omawiany przepis rozporzàdzenia. 

Minister Ârodowiska (1.08.2005 r.) poinformowa∏, ˝e w celu wy-
eliminowania zarzutu niezgodnoÊci art. 2 ust. 3 ustawy – Prawo
wodne oraz § 2 rozporzàdzenia w sprawie kwalifikacji ogólnych i za-
wodowych wymaganych od osób wykonujàcych dokumentacje hydro-
logiczne, z art. 31 ust. 3 oraz art. 65 ust. 1 Konstytucji, przy najbli˝-
szej nowelizacji ustawy – Prawo wodne w akcie tym zostanà
doprecyzowane zapisy dotyczàce kwalifikacji ogólnych i zawodowych
wymaganych od osób wykonujàcych dokumentacje hydrologiczne. 

6. Ministra SprawiedliwoÊci (RPO-318540-V/99) z dnia 11 lip-
ca 2005 r. – w sprawie utrudnieƒ w wykonywaniu wyroków sàdo-
wych nakazujàcych d∏u˝nikom eksmisj´ z lokalu. 

Komornicy sàdowi w oparciu o § 151 rozporzàdzenia Ministra
SprawiedliwoÊci z dnia 9.03.1968 r. w sprawie czynnoÊci komorni-
ków, odmawiajà wykonania tytu∏u wykonawczego nakazujàcego eks-
misj´ z lokalu w sytuacji, w której wierzyciel nie wska˝e pomieszcze-
nia zast´pczego, a tak˝e w przypadku stwierdzenia przez lekarza
istnienia zagro˝enia stanu zdrowia d∏u˝nika, cz∏onka jego rodziny lub
domownika podlegajàcych nakazowi eksmisji. W konsekwencji prowa-
dzi to do faktycznej niemo˝liwoÊci wyegzekwowania obowiàzku okre-
Êlonego w prawomocnym wyroku. Rzecznik kilkakrotnie sygnalizowa∏
w∏aÊciwym organom ten stan rzeczy, poczàwszy od wystàpienia
z 1995 r. do Ministra SprawiedliwoÊci. Niestety, mimo zapewnieƒ
w 1997 r. ze strony Ministerstwa SprawiedliwoÊci o podj´tych pra-
cach legislacyjnych, do dnia dzisiejszego treÊç przedmiotowego rozpo-
rzàdzenia, w zakresie wnioskowanym przez Rzecznika, nie uleg∏a
zmianie. W ocenie Rzecznika wskazany przepis przesta∏ obowiàzywaç
po zmianie stanu prawnego wprowadzonego ustawà z dnia 2.07.
1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.
Istnieje zatem pilna potrzeba podj´cia dzia∏aƒ zmierzajàcych do wyeli-
minowania w sposób formalny tego przepisu z obiegu prawnego. 

Minister SprawiedliwoÊci (2.08.2005 r.) poinformowa∏, ˝e przygo-
towano projekt nowego rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci
w sprawie czynnoÊci komorników, który znajduje si´ obecnie na eta-
pie uwzgl´dniania uwag po konsultacji mi´dzy departamentami Mi-
nisterstwa. Przepis koƒcowy projektowanego rozporzàdzenia stano-
wiç ma o utracie mocy rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 9.03.1968 r. w sprawie czynnoÊci komorników. 

19

Rzecznika w sytuacji, gdy op∏ata za przy∏àczenie do sieci zosta∏a
uiszczona przed zmianà przepisów, nie powinna byç powi´kszona
o VAT. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (4.08.2005 r.)
poinformowa∏, ˝e pod rzàdami ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku
od towarów i us∏ug oraz o podatku akcyzowym, przy∏àczenie do sieci
energetycznej bàdê otrzymanie ca∏oÊci lub cz´Êci nale˝noÊci na po-
czet wykonania tej czynnoÊci nie powodowa∏o powstania obowiàzku
w podatku od towarów i us∏ug. Od 1.05.2004 r. obowiàzuje ustawa
z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i us∏ug. Zgodnie z art. 5
ust. 1 pkt 1 tej ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów
i us∏ug podlega odp∏atna dostawa towarów i odp∏atne Êwiadczenie
us∏ug na terytorium kraju. Ka˝de Êwiadczenie us∏ugi, w tym przy∏à-
czenie do sieci dokonane po dniu 1.05.2004 r. podlega opodatkowa-
niu wed∏ug zasad okreÊlonych w ustawie z dnia 11.03.2004 r. o po-
datku od towarów i us∏ug. Bez znaczenia zatem jest fakt, ˝e ca∏oÊç
bàdê cz´Êç nale˝noÊci zosta∏a dokonana przed dniem 1.05.2004 r.,
je˝eli sama czynnoÊç, której op∏ata dotyczy zosta∏a dokonana w okre-
sie, kiedy podlega∏a opodatkowaniu. 

5. Ministra Ârodowiska (RPO-476625-IV/04) z dnia 6 lipca
2005 r. – w sprawie przepisów dotyczàcych kwalifikacji wymaganych
od osób wykonujàcych dokumentacje hydrologiczne. 

Zgodnie z treÊcià art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 18.07.2001 r. – Pra-
wo wodne, dokumentacje hydrologiczne mogà byç wykonywane tylko
przez osoby posiadajàce odpowiednie kwalifikacje. Przepis ten wszed∏
w ˝ycie z dniem 1.01.2004 r. Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy –
Prawo wodne zosta∏o wydane rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska
z dnia 26.02.2004 r. w sprawie kwalifikacji ogólnych i zawodowych
wymaganych od osób wykonujàcych dokumentacje hydrologiczne.
Zdaniem Rzecznika, zarówno art. 2 ust. 4 pkt 1 ustawy – Prawo wod-
ne, jak i § 2 wspomnianego rozporzàdzenia, sà niezgodne z art. 31
ust. 3 i art. 65 ust. 1 Konstytucji RP. Za niedopuszczalne uznaç na-
le˝y, aby ustawodawca wszelkie kwestie zwiàzane z kwalifikacjami
wymaganymi od osób wykonujàcych dokumentacje hydrologiczne po-
zostawi∏ do uregulowania w drodze rozporzàdzenia. Ponadto osoby,
które do tej pory wykonywa∏y dokumentacje hydrologiczne, nie mog∏y
odpowiednio przygotowaç si´ do nowej sytuacji prawnej. Jest to do-
datkowy argument przemawiajàcy za uznaniem, i˝ dosz∏o do naru-
szenia wskazanych powy˝ej wzorców konstytucyjnych. Rzecznik
Praw Obywatelskich uwa˝a, i˝ nale˝y zmieniç zarówno art. 2 ust. 4
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8. Pe∏nomocnika Rzàdu do Spraw Osób Niepe∏nosprawnych
(RPO-508430-X/05) z dnia 12 lipca 2005 r. – w sprawie dofinan-
sowania zaopatrzenia osób niepe∏nosprawnych w sprz´t rehabilita-
cyjny, przedmioty ortopedyczne i Êrodki pomocnicze. 

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wp∏yn´∏a sprawa dotyczàca od-
mowy dofinansowania ze Êrodków PFRON zakupu pompy insulinowej
osobie niepe∏nosprawnej. Na tle tej sprawy Rzecznik zauwa˝a, i˝ nie
wydaje si´ trafne powo∏ywanie si´ w rozstrzygni´ciach w sprawie do-
finansowania zaopatrzenia w sprz´t rehabilitacyjny, przedmioty orto-
pedyczne i Êrodki pomocnicze ze Êrodków PFRON tylko na przepisy
dotyczàce przyznawania przedmiotów ortopedycznych i Êrodków po-
mocniczych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Tym bardziej, ˝e
w zwiàzku z indywidualnymi potrzebami osób niepe∏nosprawnych
oraz ze wzgl´dów spo∏ecznych mo˝e byç wskazane dofinansowanie
zaopatrzenia w sprz´t rehabilitacyjny oraz przedmioty i Êrodki nie
uj´te w wykazie sporzàdzonym dla potrzeb finansowania Êwiadczeƒ
z ubezpieczenia zdrowotnego. Obowiàzujàce w tym zakresie przepisy
wymagajà doprecyzowania. Obecna sytuacja powoduje zró˝nicowanie
zakresu pomocy udzielanej osobom niepe∏nosprawnym przez powia-
towe centra pomocy rodzinie, bez mo˝liwoÊci dochodzenia praw przez
te osoby i ich opiekunów. Przyk∏adowo niejednolita jest praktyka
przyznawania w niektórych powiatach dofinansowania do kosztów
zakupu pompy insulinowej w oparciu o przepisy dotyczàce likwidacji
barier w komunikowaniu si´ i barier technicznych, przy jednoczesnej
odmowie takiego dofinansowania przez inne powiaty, central´
PFRON oraz Biuro Pe∏nomocnika Rzàdu do Spraw Osób Niepe∏no-
sprawnych. 

Pe∏nomocnik Rzàdu do Spraw Osób Niepe∏nosprawnych
(27.07.2005 r.) poinformowa∏, ˝e majàc na wzgl´dzie uwagi zg∏oszone
przez Rzecznika, zostanà podj´te rozmowy z Ministrem Zdrowia na
temat mo˝liwoÊci stworzenia definicji poj´cia „sprz´t rehabilitacyjny”.
Przepisy rozporzàdzenia Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia
25.06.2002 r. w sprawie okreÊlenia rodzajów zadaƒ powiatu, które
mogà byç finansowane ze Êrodków PFRON, wskazujà na przepisy od-
r´bne regulujàce zasady przyznawania przedmiotów ortopedycznych
i Êrodków pomocniczych, zawarte w dwóch rozporzàdzeniach Mini-
stra Zdrowia z dnia 17.12.2004 r. Ze Êrodków PFRON przekazanych
do dyspozycji powiatu mogà byç dofinansowane tylko te przedmioty
ortopedyczne i Êrodki pomocnicze, które znajdujà si´ w wykazie za∏à-
czonym do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia. Stopieƒ realizacji zada-
nia uzale˝niony jest od decyzji powiatu. Stworzenie definicji legalnej
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7. Prezesa Rady Ministrów (RPO-506556-VIII/05) z dnia 12
lipca 2005 r. – w sprawie braku mo˝liwoÊci uzyskania odroczenia
terminu uzyskania stopnia naukowego przez adiunktów i asystentów
korzystajàcych z urlopu bezp∏atnego na czas pe∏nienia funkcji pu-
blicznych z wyboru. 

Przepis art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 25.04.1997 r. o Polskiej Aka-
demii Nauk ustala zamkni´ty katalog urlopów pracowniczych (macie-
rzyƒski, wychowawczy, dla poratowania zdrowia) na czas których
ulega zawieszeniu bieg dziewi´cioletniego okresu zatrudnienia ad-
iunktów i oÊmioletniego okresu zatrudniania asystentów nie posiada-
jàcych odpowiedniego stopnia naukowego. Przepis ten nie przewiduje
wprost zawieszenia biegu tych terminów w przypadku korzystania
przez osoby zatrudnione na wymienionych stanowiskach z urlopu
bezp∏atnego udzielonego w celu sprawowania mandatu radnego, po-
s∏a itd. W ocenie Polskiej Akademii Nauk jako pracodawcy urlop bez-
p∏atny udzielony na czas sprawowania mandatu radnego nie mo˝e
stanowiç powodu zawieszenia terminów okreÊlonych we wspomnia-
nym przepisie. Dla pracowników, którzy korzystajàc z urlopów bez-
p∏atnych w zwiàzku z pe∏nieniem funkcji publicznych z wyboru, nie
mogà uzyskaç odroczenia terminu uzyskania stopnia naukowego,
jest to niezmiernie istotny problem zawodowy, a nawet ˝yciowy –
konsekwencjà mo˝e byç bowiem utrata pracy. Ze wzgl´du na wag´
zagadnienia, a tak˝e z tego powodu, ˝e podobna regulacja zawarta
jest w art. 90 ustawy z dnia 12.09.1990 r. o szkolnictwie wy˝szym,
Rzecznik prosi o przedstawienie stanowiska w sprawie, a w razie po-
dzielenia opinii, i˝ odnoÊne przepisy wymagajà doprecyzowania,
Rzecznik prosi o podj´cie dzia∏aƒ legislacyjnych. 

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (07.09.2005 r.) poin-
formowa∏, ˝e zarówno w art. 73 ustawy o Polskiej Akademii Nauk,
jak i w art. 90 ustawy o szkolnictwie wy˝szym ustalony zosta∏ za-
mkni´ty katalog urlopów pracowniczych, na czas których ulega za-
wieszeniu bieg ustawowych okresów zatrudnienia adiunktów i asy-
stentów, nie posiadajàcych odpowiedniego stopnia naukowego.
Niestety urlop bezp∏atny w zwiàzku ze sprawowanà funkcjà pu-
blicznà nie zawiesza biegu ustawowych okresów zatrudnienia. Po-
nadto art. 120 ustawy z dnia 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wy˝szym stanowi, ˝e okres zatrudnienia adiunktów i asystentów
nie posiadajàcych odpowiedniego stopnia naukowego, a tak˝e wa-
runki skracania i przed∏u˝ania oraz zawieszania tych okresów
okreÊlaç b´dzie statut uczelni. 
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cy szko∏´ przydziela w miar´ mo˝liwoÊci potrzebny obszar gruntu,
o ile grunty szkolne nie wystarczà na realizacj´ uprawnienia okreÊlo-
nego w ust. 1, jednak o powierzchni nie wi´kszej ni˝ 0,25 ha. Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej wyjaÊni∏o, ˝e przepis ten kreuje prawo
podmiotowe po stronie nauczyciela, podlegajàce ochronie sàdowej.
JeÊli chodzi o treÊç tego prawa, to ukszta∏towanie stosunku cywilno-
prawnego realizujàcego to uprawnienie nauczyciela zosta∏o pozosta-
wione uznaniu organu prowadzàcego szko∏´. Istotne jest jedynie, by
przybra∏ on taki kszta∏t, który umo˝liwi nauczycielowi bezp∏atne u˝y-
wanie okreÊlonej dzia∏ki. W ocenie Rzecznika takie ukszta∏towanie
uprawnienia nauczycieli budzi powa˝ne wàtpliwoÊci co do zgodnoÊci
z konstytucyjnà zasadà zaufania obywatela do paƒstwa i stanowio-
nego przez nie prawa w powiàzaniu z nakazem ochrony praw majàt-
kowych. Brak dostatecznej jasnoÊci art. 56 Karty Nauczyciela wydaje
si´ byç bezsporny, skoro nawet nie mo˝na zidentyfikowaç, jakiego ty-
pu prawo przyznaje si´ jednostce (rzeczowe czy obligacyjne). Nauczy-
ciel nie ma w zasadzie mo˝liwoÊci zrealizowania swego uprawnienia
na drodze sàdowej, bowiem w ewentualnym powództwie o zobowiàza-
nie do z∏o˝enia oÊwiadczenia woli nie sposób okreÊliç treÊci tego
oÊwiadczenia. Rzecznik zwraca si´ o rozwa˝enie potrzeby zainicjowa-
nia prac legislacyjnych dostosowujàcych przedmiotowe prawo na-
uczyciela do standardów konstytucyjnych. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
i Sportu (26.07.2005 r.) podziela, co do zasady, stanowisko o potrze-
bie nowelizacji art. 56 ustawy z dnia 26.01.1982 r. – Karta Nauczy-
ciela, zmierzajàcej do jednoznacznego okreÊlenia uprawnieƒ nauczy-
cielskich co do u˝ytkowanych gruntów. Zmiana ta wymaga∏aby
przeprowadzenia uprzednio szerokich konsultacji zarówno z partne-
rami spo∏ecznymi, jak i z przedstawicielami jednostek samorzàdu te-
rytorialnego b´dàcych w∏aÊcicielami gruntów. Stàd te˝ kwestia u˝yt-
kowania przez nauczycieli dzia∏ek gruntu mog∏aby byç rozpatrzona
dopiero przez Sejm nast´pnej kadencji. 

11. Wiceprezesa Rady Ministrów – Ministra Polityki Spo∏ecz-
nej (RPO-506320-III/05) z dnia 21 lipca 2005 r. – w sprawie osób
uprawnionych do otrzymania zaliczki alimentacyjnej. 

Zaliczka alimentacyjna, stosownie do art. 7 ustawy z dnia
22.04.205 r. o post´powaniu wobec d∏u˝ników alimentacyjnych oraz
zaliczce alimentacyjnej przys∏uguje osobie uprawnionej, do ukoƒcze-
nia 18 roku ˝ycia albo w przypadku, gdy uczy si´ w szkole lub szko-
le wy˝szej, do ukoƒczenia 24 roku ˝ycia. Rozwiàzania zawarte
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poj´cia bariery architektonicznej czy technicznej, nie zapobiegnie od-
miennej interpretacji przez poszczególnych realizatorów przedsi´-
wzi´ç. Zapobiec temu mo˝e tylko stworzenie katalogu zamkni´tego
przedmiotów i us∏ug, które w ramach likwidacji barier funkcjonal-
nych podlega∏yby dofinansowaniu. WàtpliwoÊci podniesione w wystà-
pieniu Rzecznika zostanà przeanalizowane podczas prac nad zmianà
przepisów w tym zakresie. 

9. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (RPO-508674-X/05)
z dnia 15 lipca 2005 r. – w sprawie uchwa∏y Zarzàdu NFZ dotyczà-
cej leczenia uzdrowiskowego.

Do Rzecznika zwróci∏y si´ osoby, których prawo do leczenia uzdro-
wiskowego zosta∏o ograniczone uchwa∏à Nr 197/2004 z dnia
2.09.2004 r. Zarzàdu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przy-
j´cia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia „Jednolitego
sposobu i trybu skierowaƒ na leczenie uzdrowiskowe w oddzia∏ach
wojewódzkich NFZ”. Uchwa∏a ta zosta∏a wydana pod rzàdami przepi-
sów ustawy z dnia 23.01.2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia, która utraci∏a moc z dniem
31.12.2004 r. Prawa do leczenia uzdrowiskowego sà obecnie regulo-
wane w szczególnoÊci przepisami ustawy z dnia 27.08.2004 r.
o Êwiadczeniach zdrowotnych finansowanych ze Êrodków publicznych
oraz rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15.12.2004 r. w spra-
wie leczenia uzdrowiskowego. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca
si´ o spowodowanie zaprzestania stosowania uchwa∏y Nr 197/2004.
JednoczeÊnie Rzecznik zaznaczy∏, ˝e akty prawa wewn´trznego NFZ
nie mogà byç adresowane do obywateli i stanowiç podstawy rozstrzy-
gni´ç o indywidualnych prawach i obowiàzkach Êwiadczeniobiorców
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Kwestie te powinny byç
uregulowane wy∏àcznie w aktach powszechnie obowiàzujàcych. 

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia (22.08.2005 r.) poinfor-
mowa∏, ˝e obecnie trwajà prace nad nowymi zasadami potwierdzania
skierowaƒ. Przepisy te b´dà zgodne z obowiàzujàcymi aktami praw-
nymi. 

10. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-461846-IV/04)
z dnia 20 lipca 2005 r. – w sprawie uprawnienia nauczycieli za-
trudnionych na terenie wsi do otrzymania dzia∏ki gruntu szkolnego. 

Stosownie do art. 56 ust. 1 Karty Nauczyciela nauczyciel zatrud-
niony na terenie wsi ma prawo otrzymaç do u˝ytkowania dzia∏k´
gruntu szkolnego. W myÊl art. 56 ust. 2 tej ustawy, organ prowadzà-
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Z doniesieƒ Êrodków masowego przekazu wynika, ˝e Centrum On-
kologii w Bydgoszczy ogranicza przyj´cia chorych w zwiàzku z trud-
noÊciami finansowymi spowodowanymi m.in. brakiem refundacji
przez Kujawsko-Pomorski Oddzia∏ Wojewódzki Narodowego Fundu-
szu Zdrowia kosztów leczenia ubezpieczonych zarejestrowanych
w innych oddzia∏ach Funduszu. Zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy
z dnia 27.08.2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze Êrodków publicznych, podstawà podzia∏u wydatków NFZ
przeznaczonych na finansowanie Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej dla
ubezpieczonych pomi´dzy oddzia∏y wojewódzkie Funduszu powinna
byç liczba ubezpieczonych zarejestrowanych w oddziale wojewódzkim
NFZ z uwzgl´dnieniem ryzyka zdrowotnego przypisanego ubezpieczo-
nym nale˝àcym do danej grupy wydzielonej wed∏ug struktury wieku
i p∏ci w porównaniu z grupà odniesienia, skorygowana przez
uwzgl´dnienie migracji ubezpieczonych oraz wskaênika wynikajàcego
z liczby i rodzaju wykonanych Êwiadczeƒ wysokospecjalistycznych
w latach poprzedzajàcych. Planowane wydatki na finansowanie
Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej danego oddzia∏u wojewódzkiego NFZ nie
mogà byç ni˝sze ni˝ wysokoÊç wydatków zaplanowanych w planie fi-
nansowym dla danego oddzia∏u na finansowanie Êwiadczeƒ opieki
zdrowotnej dla ubezpieczonych w roku poprzednim. Rzecznik Praw
Obywatelskich zwraca si´ o wyjaÊnienie tej sprawy. 

Zast´pca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (23.08.
2005 r.) poinformowa∏, ˝e plan finansowy NFZ by∏ tworzony w opar-
ciu o obowiàzujàcà wówczas ustaw´ z dnia 23.01.2003 r. o po-
wszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Ze
wzgl´du na uwagi do projektu planu finansowego NFZ na rok 2005,
Minister Zdrowia ustanowi∏ nowy plan, wprowadzony zarzàdzeniem
z dnia 30.09.2004 r. Dokonanie podzia∏u Êrodków na 2005 rok zgod-
nie z art. 118 ustawy o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej ze Êrodków
publicznych by∏o niemo˝liwe, gdy˝ algorytm zosta∏ wprowadzony roz-
porzàdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7.07.2005 r. Struktura po-
dzia∏u Êrodków finansowych na 2005 rok pomi´dzy poszczególne od-
dzia∏y wojewódzkie NFZ zosta∏a ustalona na poziomie bud˝etu roku
2004 ustalonego zarzàdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7.07.2004 r.
Podstawà podzia∏u Êrodków finansowych na 2006 r. jest liczba ubez-
pieczonych zarejestrowanych w danym oddziale wojewódzkim oraz
liczba i rodzaj Êwiadczeƒ wysokospecjalistycznych. W odniesieniu do
sytuacji Centrum Onkologii w Bydgoszczy poinformowano, ˝e w roku
bie˝àcym w porównaniu z rokiem 2004, wartoÊç kontraktu zosta∏a
zwi´kszona o 81,64%, co wynika∏o z zawarcia kontraktu na Êwiad-
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w ustawie ponownie preferujà osoby samotnie wychowujàce dzieci
przez przyznanie im zaliczki alimentacyjnej, a ponadto przez pozba-
wienie takiego Êwiadczenia osoby wychowujàce dziecko w rodzinie,
zach´cajà do zmiany statusu prawnego rodziny, co stanowi zagro˝e-
nie dla trwa∏oÊci ma∏˝eƒstwa, a zatem pozostaje w kolizji z art. 18
Konstytucji. Na takie stwierdzenie pozwala interpretacja art. 29
ustawy o post´powaniu wobec d∏u˝ników alimentacyjnych oraz za-
liczce alimentacyjnej stanowiàcego, ˝e osoba uprawniona do Êwiad-
czenia alimentacyjnego na podstawie tytu∏u wykonawczego, którego
egzekucja jest bezskuteczna, wychowywana przez osob´ pozostajàcà
w zwiàzku ma∏˝eƒskim, nabywa prawo do zaliczki, przez okres jed-
nego roku, je˝eli osoba pozostajàca w zwiàzku ma∏˝eƒskim z∏o˝y∏a do
sàdu pozew o rozwód lub separacj´ i spe∏nione sà warunki okreÊlone
w ustawie. Zdaniem Rzecznika prawo do zaliczki alimentacyjnej po-
winny mieç zarówno dzieci w rodzinach niepe∏nych, jak i pe∏nych. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Polityki Spo∏ecznej (31.07.
2005 r.) poinformowa∏, ˝e nowelizacjà z dnia 28.07.2005 r. ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie
niektórych innych ustaw wprowadzono do ustawy o post´powaniu
wobec d∏u˝ników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej prze-
pis, który rozszerza kategori´ osób uprawnionych do zaliczki alimen-
tacyjnej na dzieci wychowywane w rodzinach pe∏nych w sytuacji, gdy
ma∏˝onek rodzica przebywa w zak∏adzie karnym powy˝ej 3 miesi´cy
albo jest ca∏kowicie ubezw∏asnowolniony. Rozwiàzanie umo˝liwiajàce
korzystanie rodzinom pe∏nym z pomocy paƒstwa w przypadku braku
skutecznej egzekucji zasàdzonych alimentów funkcjonowa∏o w usta-
wie o funduszu alimentacyjnym, uchylonej z dniem 1.05.2004 r. Je-
go efektem by∏ gwa∏towny wzrost liczby zasàdzonych Êwiadczeƒ ali-
mentacyjnych, których bezskuteczna egzekucja dawa∏a uprawnienia
do Êwiadczeƒ z funduszu alimentacyjnego. Rozwiàzania wprowadzo-
ne ustawà o post´powaniu wobec d∏u˝ników alimentacyjnych oraz
zaliczce alimentacyjnej majà na celu m.in. popraw´ egzekucji zasà-
dzonych alimentów. Ministerstwo b´dzie monitorowa∏o realizacj´
ustawy. Je˝eli efekty b´dà wskazywa∏y na wzrost skutecznoÊci egze-
kucji alimentów, rozszerzenie kr´gu uprawnionych do zaliczki ali-
mentacyjnej na dzieci wychowywane w rodzinach pe∏nych nie napo-
tka przeszkód tak˝e z punktu widzenia obcià˝eƒ bud˝etu paƒstwa. 

12. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (RPO-510386-
-X/05) z dnia 21 lipca 2005 r. – w sprawie ograniczeƒ w dost´pie
do leczenia chorych onkologicznie.
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pod kàtem usprawnienia post´powaƒ. W piÊmie z dnia 10.06.2005 r.
Zast´pca Prokuratora Generalnego – Prokurator Krajowy poinformo-
wa∏, ˝e problematyka ta jest analizowana i omawiana na naradach
prokuratorów apelacyjnych i okr´gowych co najmniej dwa razy w ro-
ku, z udzia∏em Prokuratora Generalnego i jego Zast´pców. Prokura-
torzy apelacyjni i okr´gowi majà obowiàzek co pó∏ roku dokonywaç
analizy post´powania prowadzonego powy˝ej 1 roku. Post´powania
przygotowawcze trwajàce powy˝ej 2 lat obejmowane sà bie˝àcym
nadzorem w prokuraturach apelacyjnych. Na koniec 2003 r. w skali
kraju stwierdzono 260 spraw prowadzonych przesz∏o 2 lata, nato-
miast na koniec 2004 r. spraw takich by∏o 230. Rzecznik Praw Oby-
watelskich podkreÊli∏, ˝e istotnym aspektem tego problemu sà nieod-
wracalne, negatywne konsekwencje prawne dla pokrzywdzonych,
jakie mogà wynikaç z przedawnienia karalnoÊci przest´pstw, zw∏asz-
cza zamkni´cie drogi sàdowej do dochodzenia odszkodowania. Rzecz-
nik prosi o poinformowanie, czy w sprawach takich zosta∏y wszcz´te
post´powania wobec prokuratorów, którzy dopuÊcili do nieuzasad-
nionej wzgl´dami procesowymi d∏ugotrwa∏oÊci post´powaƒ przygoto-
wawczych, a w konsekwencji do ich umorzenia z powodu przedaw-
nienia karalnoÊci. 

Zast´pca Prokuratora Generalnego – Prokurator Krajowy
(23.09.2005 r.) poinformowa∏, ˝e na obszarze w∏aÊciwoÊci miejscowej
Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie w okresie ostatnich 5 lat nie
stwierdzono innego poza opisywanym w wystàpieniu Rzecznika po-
st´powania przygotowawczego zakoƒczonego wydaniem decyzji
o umorzeniu post´powania z powodu przedawnienia karalnoÊci lub
na podstawie okolicznoÊci przewidzianych w art. 17 § 1 pkt 2 Kpk,
trwajàcego wiele lat i prowadzonego przeciwko osobie, wobec której
stosowano Êrodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowa-
nia. W sprawie poruszonej w wystàpieniu Rzecznika nie prowadzono
post´powaƒ dyscyplinarnych wobec prokuratorów referentów post´-
powania przygotowawczego. Na d∏ugotrwa∏oÊç tego post´powania z∏o-
˝y∏o si´ szereg okolicznoÊci, le˝àcych zarówno po stronie prokuratu-
ry, jak i od niej niezale˝nych. 

15. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-509729-X/05)
z dnia 26 lipca 2005 r. – w sprawie wymagaƒ, jakim powinna odpo-
wiadaç osoba zajmujàca stanowisko dyrektora szko∏y.

Zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 6.05.2003 r. w sprawie wymagaƒ, jakim powinna odpowiadaç
osoba zajmujàca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierow-
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czenia w zakresie badaƒ metodà pozytonowej emisyjnej tomografii,
lecznictwo szpitalne zwi´kszono o 8,69 %. Powodem nadwykonania
za I pó∏rocze 2005 r. w stosunku do planu jest zbyt niski poziom
Êrodków do potrzeb w regionie. NFZ do∏o˝y staraƒ w celu zwi´ksze-
nia Êrodków finansowych na programy lekowe. 

13. Ministra Finansów (RPO-510756-VI/05) z dnia 25 lipca
2005 r. – w sprawie zwolnienia z opodatkowania rent przyznawa-
nych na podstawie umowy polsko-austriackiej o zabezpieczeniu spo-
∏ecznym.

WejÊcie w ˝ycie umowy z dnia 7.09.1998 r. mi´dzy Rzeczpospolità
Polskà a Republikà Austrii o zabezpieczeniu spo∏ecznym umo˝liwi∏o
obywatelom polskim deportowanym z Polski w czasie drugiej wojny
Êwiatowej na teren Austrii do pracy przymusowej otrzymanie po dniu
1.12.2000 r. od austriackiej instytucji ubezpieczeƒ spo∏ecznych
czàstkowych rent starczych. W polskim systemie prawnym sam fakt
deportacji do pracy przymusowej nie uprawnia do uzyskania statusu
kombatanta, jednak mo˝e staç si´ podstawà do przyznania szczegól-
nego Êwiadczenia pieni´˝nego okreÊlonego w ustawie o Êwiadczeniu
pieni´˝nym przys∏ugujàcym osobom deportowanym do pracy przy-
musowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzesz´ i ZSRR,
do którego ma zastosowanie zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1
pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Czàstko-
we renty starcze podlegajà opodatkowaniu tak jak wszystkie emery-
tury i renty. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca si´ o rozwa˝enie
wystàpienia z inicjatywà legislacyjnà majàcà za przedmiot wprowa-
dzenie zwolnienia tego Êwiadczenia od podatku dochodowego od osób
fizycznych. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (24.08.2005 r.)
poinformowa∏, ˝e nie wydaje si´ uzasadnionym wprowadzenie do sys-
temu podatkowego zwolnienia, o którym pisze Rzecznik Praw Obywa-
telskich. Âwiadczenia czàstkowe z Austrii wynikajà z powszechnego
systemu ubezpieczenia spo∏ecznego, odr´bnego od systemów Êwiad-
czeƒ na rzecz ofiar wojny. 

14. Ministra SprawiedliwoÊci – Prokuratora Generalnego (RPO-
-437881-II/03) z dnia 25 lipca 2005 r. – w sprawie przewlek∏oÊci
niektórych post´powaƒ prowadzonych przez urz´dy prokuratorskie.

Rzecznik Praw Obywatelskich podjà∏ problem d∏ugotrwa∏oÊci po-
st´powaƒ w prokuraturze, proszàc Ministra SprawiedliwoÊci – Proku-
ratora Generalnego o informacje na temat dzia∏aƒ podejmowanych
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sce na wprowadzenie regulacji uniemo˝liwiajàcej wykorzystywanie
dla celów instrumentalnych instytucji oskar˝enia prywatnego, w tym
równie˝ w przypadkach dzia∏ania z niskich pobudek. 

16. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Ministra Zdrowia,
Przewodniczàcego Konferencji Rektorów Akademickich Szkó∏
Wy˝szych (RPO-508992-I/04) z dnia 27 lipca 2005 r. – w sprawie
tegorocznej rekrutacji na studia.

Wprowadzenie zapowiadanej od kilku lat nowej matury oraz zmia-
na, w zwiàzku z powy˝szym, zasad naboru na studia przez szko∏y wy˝-
sze, ujawni∏o, i˝ w okresie przejÊciowym brak jest porozumienia co do
zasad tegorocznej rekrutacji na studia, które uwzgl´dnia∏yby interesy
zarówno „starych”, jak i „nowych” maturzystów. Kandydaci, którzy
zdawali egzamin dojrza∏oÊci, zobowiàzani zostali przez uchwa∏y Sena-
tów poszczególnych uczelni do przystàpienia do Centralnego Egzaminu
Wst´pnego, majàcego odpowiadaç poziomem i zakresem nowym egza-
minom maturalnym. Na podstawie wyników tego egzaminu mia∏a zo-
staç przygotowana lista kandydatów na studia. Okaza∏o si´, ˝e CEW
by∏ znacznie trudniejszy w porównaniu do tegorocznych nowych ma-
tur. Doprowadzi∏o to zdaniem skar˝àcych do nierównej pozycji dwóch
grup kandydatów na studia, przy dyskryminacji kandydatów ze „starà
maturà”. Nie wszystkie uczelnie organizowa∏y dodatkowe egzaminy
wst´pne. W takich sytuacjach pojawi∏ si´ problem z przeliczaniem
przez uczelnie wy˝sze punktów za oceny ze starej i nowej matury. Na-
p∏ywajàce skargi dotyczà tak˝e wysokoÊci op∏aty wnoszonej przez oso-
b´ ubiegajàcà si´ o przyj´cie na studia. Zdaniem skar˝àcych wysokoÊç
op∏at ró˝nicuje sytuacj´ osób ubiegajàcych si´ o przyj´cia na studia.
Osoby ubo˝sze majà zdecydowanie ograniczone mo˝liwoÊci zg∏aszania
swojej kandydatury na studia w porównaniu do osób o lepszej sytuacji
materialnej. Nadto, kandydaci na studia zostali zmuszeni do uiszcze-
nia powy˝szych bezzwrotnych op∏at na rzecz uczelni, zanim poznali
wyniki matur. Tymczasem, nie znajàc iloÊci uzyskanych punktów
z poszczególnych przedmiotów, nie mogli przewidzieç, na jakie kierun-
ki majà oni realne szanse przyj´cia. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
i Sportu (10.08.2005 r.) poinformowa∏, ˝e ostateczne wyniki rekruta-
cji na rok akademicki 2005/2006 stanà si´ przedmiotem szczegó∏o-
wej analizy i zostanà wykorzystane przez Ministerstwo, jak te˝ pos∏u-
˝à weryfikacji dalszych dzia∏aƒ w∏adz uczelni. Op∏aty wnoszone przez
osoby ubiegajàce si´ o przyj´cie na studia ustala rektor uczelni. Wy-
sokoÊç tej op∏aty nie mo˝e przewy˝szaç planowanych kosztów zwià-
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nicze w poszczególnych typach szkó∏ i placówek, stanowisko dyrekto-
ra przedszkola, szko∏y i placówki, o których mowa w art. 2 pkt 1-5, 7
i 10 ustawy o systemie oÊwiaty mo˝e byç powierzone nauczycielowi
mianowanemu lub dyplomowanemu, który nie by∏ karany za prze-
st´pstwo umyÊlne oraz nie toczy si´ przeciwko niemu post´powanie
karne. Ponadto zgodnie ze wzorem og∏oszenia o konkursie, zawartym
w rozporzàdzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
23.10.2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrek-
tora szko∏y lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej, oferty
osób przyst´pujàcych do konkursu powinny zawieraç m.in. oÊwiad-
czenie, ˝e kandydat nie by∏ karany za przest´pstwo pope∏nione
umyÊlnie oraz ˝e nie toczy si´ przeciwko niemu post´powanie karne.
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ dotychczasowy dyrek-
tor szko∏y, który w wyniku zmian organizacyjnych zamierza∏ wziàç
udzia∏ w konkursie na dyrektora nowopowsta∏ej placówki, jednak na
dwa tygodnie przed rozpocz´ciem post´powania konkursowego zosta∏
powiadomiony o wniesieniu przeciwko niemu aktu oskar˝enia
o przest´pstwo z art. 212 § 1 Kk (znies∏awienie). Cytowane rozporzà-
dzenia w omawianym zakresie naruszajà zasad´ domniemania nie-
winnoÊci i co wi´cej, otwierajà mo˝liwoÊç wykorzystywania ich prze-
pisów dla prywatnych porachunków. Rzecznik prosi o rozwa˝enie
mo˝liwoÊci zmiany omawianych przepisów rozporzàdzeƒ. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
i Sportu (05.08.2005 r.) poinformowa∏a, ˝e ostateczny kszta∏t przyj´-
tych obecnie rozstrzygni´ç w kwestii powierzania stanowiska dyrek-
tora szko∏y, zawartych w rozporzàdzeniu Ministra Edukacji Narodo-
wej i Sportu z dnia 6.05.2003 r. zosta∏ sformu∏owany na wniosek
Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO-398701-XI/03). O stanowisko
dyrektora szko∏y lub placówki mo˝e ubiegaç si´ zatem wy∏àcznie oso-
ba, która nie by∏a karana karà dyscyplinarnà, o której mowa w art.
76 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela oraz nie toczy si´ przeciwko
niej post´powanie dyscyplinarne, nie by∏a karana za przest´pstwo
pope∏nione umyÊlnie oraz nie toczy si´ przeciwko niej post´powanie
karne, nie by∏a karana zakazem pe∏nienia funkcji kierowniczych
zwiàzanych z dysponowaniem Êrodkami publicznymi, o których mo-
wa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych. W trybie
przepisów szczególnych, np. bran˝owych, nie uda si´ skutecznie wy-
eliminowaç zjawisk nadu˝ywania uprawnieƒ obywatelskich, w tym
równie˝ w zakresie prawa wyst´powania z oskar˝eniem prywatnym.
Tryb i forma wyst´powania z oskar˝eniem prywatnym sà materià
karnego prawa procesowego i w tych przepisach powinno byç miej-
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przez Rad´ Ministrów w dniu 2.08.2005 r. Strategii Rozwoju Eduka-
cji na lata 2007-2013. Przyj´ta przez rzàd koncepcja pracy szko∏y
musi bowiem pociàgnàç za sobà zdefiniowanie na nowo statusu za-
wodowego nauczyciela. Przyj´cie ewentualnych nowych rozwiàzaƒ
w tym zakresie b´dzie mog∏o nastàpiç dopiero przez Sejm nast´pnej
kadencji. Nie ma zatem obecnie mo˝liwoÊci podejmowania dzia∏aƒ le-
gislacyjnych zmierzajàcych do czàstkowych zmian ustawy z dnia
26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela, tym bardziej, ˝e nieca∏y rok temu
wesz∏a w ˝ycie gruntowna nowelizacja modyfikujàca rozwiàzania
przyj´te w 2000 r. 

18. Komendanta G∏ównego Policji (RPO-505810-IX/05) z dnia
28 lipca 2005 r. – w sprawie post´powaƒ dyscyplinarnych wobec
funkcjonariuszy Policji.

Pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich dokonali kontroli
akt zakoƒczonych post´powaƒ dyscyplinarnych w Centralnym Biurze
Âledczym. Z kontroli tej wynika, i˝ wi´kszoÊç samochodów s∏u˝bo-
wych, z których korzystajà funkcjonariusze, nie posiada ubezpiecze-
nia auto casco. Za szkody wyrzàdzone w takim pojeêdzie funkcjona-
riusz musi zap∏aciç z w∏asnej kieszeni, do wysokoÊci kwoty swego
trzymiesi´cznego uposa˝enia. Niektórzy kierowcy z w∏asnej inicjatywy
op∏acajà sk∏adk´ AC (oko∏o 150 z∏ rocznie). Nie do zaakceptowania
jest fakt, ˝e funkcjonariusze Policji ponoszà op∏aty za AC, w sytuacji
gdy wykonujà oni zadania s∏u˝bowe. Nale˝a∏oby w trybie pilnym objàç
pojazdy s∏u˝bowe ubezpieczeniem AC. Zdecydowana wi´kszoÊç post´-
powaƒ dyscyplinarnych dotyczy∏a kolizji oraz innych wykroczeƒ
drogowych funkcjonariuszy CBÂ. Policjant wykonujàcy zadania nie-
oznakowanym pojazdem s∏u˝bowym ma bezwzgl´dny obowiàzek poru-
szania si´ zgodnie z przepisami, na równi z innymi uczestnikami ru-
chu drogowego. Obowiàzek przestrzegania przepisów Prawa o ruchu
drogowym dotyczy tak˝e funkcjonariuszy s∏u˝b operacyjnych Policji,
w tym kierujàcych pojazdami operacyjnymi. W razie pope∏nienia przez
policjanta wykroczenia w ruchu drogowym, jak równie˝ innego wy-
kroczenia, odpowiada on dyscyplinarnie. Z regu∏y funkcjonariusza
uznaje si´ winnym pope∏nienia przewinienia dyscyplinarnego oraz
odst´puje si´ od ukarania. Z momentem wszcz´cia post´powania dys-
cyplinarnego zawieszone zostajà wszystkie nagrody, policjant pozba-
wiony jest tak˝e mo˝liwoÊci otrzymania premii, odznaczeƒ, awansu,
bez wzgl´du na osiàgni´cia s∏u˝bowe. 

Komendant G∏ówny Policji (12.08.2005 r.) poinformowa∏, ˝e kwe-
stia braku ubezpieczenia Auto Casco pojazdów u˝ytkowanych przez
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zanych z przeprowadzeniem post´powania rekrutacyjnego. W roku
bie˝àcym op∏ata zosta∏a ustalona na poziomie 80 i 85 z∏. Minister
Edukacji Narodowej i Sportu zwróci∏ si´ do rektorów szkó∏ wy˝szych
z proÊbà o zwrot wniesionej op∏aty w przypadku, jeÊli kandydat na
studia wniós∏ op∏at´ nie znajàc jeszcze wyniku egzaminu maturalne-
go, a nast´pnie nie zda∏ egzaminu dojrza∏oÊci. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (8.09.2005 r.) po-
informowa∏a, ˝e Minister Zdrowia nie ma tytu∏u prawnego do inter-
wencji w samorzàdne decyzje senatów uczelni i przyj´tà procedur´,
niemniej wystosowa∏ do wybranych losowo uczelni medycznych ob-
serwatorów egzaminów wst´pnych. Nie stwierdzono jednak dzia∏aƒ
niezgodnych z prawem. Minister Zdrowia zobowiàza∏ si´ przekazaç
uwagi Rzecznika Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych z proÊbà
o ich rozpatrzenie w kontekÊcie organizacji egzaminów wst´pnych
w przysz∏oÊci. 

17. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-498103-
-VIII/05) z dnia 28 lipca 2005 r. – w sprawie urlopów dla porato-
wania zdrowia dla nauczycieli majàcych uprawnienia do emerytury.

Do Rzecznika nap∏ywa korespondencja od nauczycieli ubiegajà-
cych si´ o urlop dla poratowania zdrowia, majàcych jednoczeÊnie
uprawnienia do emerytury. Nauczyciele oceniajà jako niesprawiedli-
we skracanie wymiaru tego urlopu na podstawie art. 73 ust. 2 Karty
Nauczyciela. Obowiàzujàcy stan prawny powoduje, ˝e nauczyciel,
który otrzyma∏ od lekarza zaÊwiadczenie o koniecznoÊci korzystania
z urlopu dla poratowania zdrowia, chcàc kontynuowaç leczenie jest
niejako „przymuszany” do zaprzestania pracy zawodowej i jedynie
z tego powodu, ˝e w trakcie tego urlopu naby∏ prawo do emerytury,
odchodzi na emerytur´. Wydaje si´, i˝ skrócenie urlopu dla porato-
wania zdrowia w sytuacji, o jakiej mowa w art. 73 ust. 2 Karty Na-
uczyciela, powinno mieç miejsce tylko wtedy, gdy nauczyciel z∏o˝y
wniosek o rozwiàzanie stosunku pracy w zwiàzku z nabyciem upraw-
nieƒ emerytalnych. Aktualne brzmienie tego przepisu budzi wàtpli-
woÊci. Rzecznik prosi o poinformowanie, czy Ministerstwo rozwa˝a
podj´cie dzia∏aƒ legislacyjnych zmierzajàcych do zmiany zasad udzie-
lania nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia, w omawianym
kierunku. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
i Sportu (05.08.2005 r.) poinformowa∏a, ˝e kwestia praw i obowiàz-
ków nauczycieli wynikajàcych ze stosunku pracy musi byç przedmio-
tem szerokiej debaty spo∏ecznej. Wynika to równie˝ z zaakceptowanej
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czynnoÊci s∏u˝bowych, a uzyskanych rezultatów nie zabezpiecza pro-
cesowo. Zarówno przepisy dotyczàce kontroli podatkowej zawarte
w ustawie – Ordynacja podatkowa oraz ustawie o kontroli skarbowej
nie przewidujà tego typu czynnoÊci, poza wywiadem skarbowym, któ-
ry jednak ma zastosowanie do spraw wi´kszej wagi. Rzecznik Praw
Obywatelskich zwraca si´ o informacj´, czy dzia∏ania podejmowane
przez organy kontrolne sà zgodne z obowiàzujàcym prawem. 

Sekretarz Stanu – Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
(29.08.2005 r.) poinformowa∏, ˝e w wyniku dzia∏aƒ wyjaÊniajàcych
podj´tych przez Ministerstwo Finansów w wyniku publikacji artyku-
∏u prasowego, nie stwierdzono przypadków dzia∏aƒ sprzecznych
z prawem, polegajàcych na dokonywaniu przez pracowników admini-
stracji skarbowej tzw. zakupu kontrolowanego. Pracownicy admini-
stracji skarbowej, w zespo∏ach dwuosobowych, prowadzà obserwacj´
punktów sprzeda˝y detalicznej celem ustalenia, czy przestrzegane sà
przepisy ustawy o podatku od towarów i us∏ug w zakresie realizacji
obowiàzku ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kasy reje-
strujàcej. W przypadku zaobserwowania nieprawid∏owoÊci, jeden
z cz∏onków zespo∏u prowadzàcego obserwacj´ mo˝e dokonaç dla ce-
lów dowodowych zakupu towaru. CzynnoÊci te nie mogà byç jednak
uto˝samiane z instytucjà zakupu kontrolowanego. 

20. Prezesa Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (RPO-508196-
-III/05) z dnia 4 sierpnia 2005 r. – w sprawie obowiàzku udost´p-
niania przez ZUS informacji publicznej.

Na tle jednej ze skarg Rzecznik Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ do
Departamentu Orzecznictwa Lekarskiego ZUS o wyjaÊnienie przyczyn
odmowy udzielenia skar˝àcemu informacji na temat kwalifikacji ba-
dajàcych go lekarzy komisji lekarskiej ZUS oraz uniemo˝liwienia
otrzymania kserokopii akt orzeczniczych. WyjaÊnienia Zak∏adu Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych wzbudzi∏y wàtpliwoÊci Rzecznika w Êwietle prze-
pisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o dost´pie
do informacji publicznej. Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych jest paƒ-
stwowà jednostkà organizacyjnà i nale˝y do podmiotów obowiàza-
nych do udost´pnienia na ˝àdanie informacji publicznej znajdujàcej
si´ w jego posiadaniu. Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e ZUS posiada dane
o specjalizacji zawodowej lekarzy orzeczników i cz∏onków komisji le-
karskich. Nie wydaje si´ równie˝, aby w sprawie mia∏y zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego dotyczàce ochrony dóbr osobistych oraz
art. 5 ust. 2 ustawy o dost´pie do informacji publicznej, przewidujà-
cy mo˝liwoÊç ograniczenia prawa do informacji publicznej ze wzgl´du
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Policj´ jest dostrzegana przez kierownictwo Policji od wielu lat, jednak
wielkoÊç Êrodków bud˝etowych kierowanych na potrzeby Policji czyni
ten problem, jak dotychczas, nierozwiàzywalnym. Funkcjonariusz,
który wskutek niewykonania lub nienale˝ytego wykonania obowiàz-
ków s∏u˝bowych ze swej winy wyrzàdzi∏ szkod´ w mieniu Skarbu Paƒ-
stwa, ponosi odpowiedzialnoÊç majàtkowà w granicach rzeczywistej
straty i tylko za normalne nast´pstwa dzia∏ania lub zaniechania,
z którego szkoda wynik∏a. Funkcjonariusz odpowiedzialny za szkod´
wyrzàdzonà nieumyÊlnie jest obowiàzany do zap∏aty odszkodowania
w wysokoÊci wyrzàdzonej szkody, jednak odszkodowanie nie mo˝e
przewy˝szaç kwoty trzymiesi´cznego uposa˝enia funkcjonariusza. Ko-
mendant G∏ówny Policji stworzy∏ mo˝liwoÊç dobrowolnego ubezpiecze-
nia od ryzyka odpowiedzialnoÊci majàtkowej za szkody w granicach
wynikajàcych z ustawy o odpowiedzialnoÊci majàtkowej funkcjonariu-
szy Policji i Kodeksu pracy. Miesi´czna sk∏adka wynosi dla policjanta
8 z∏, dla pracownika cywilnego 6 z∏. Aktualny stan prawny nie daje
podstaw prze∏o˝onemu do odstàpienia od wszcz´cia post´powania
dyscyplinarnego w przypadku uzasadnionego przypuszczenia pope∏-
nienia przez policjanta czynu o znamionach wykroczenia, który wy-
czerpuje jednoczeÊnie znamiona czynu stanowiàcego przewinienie
dyscyplinarne. Projekt nowelizacji ustawy o Policji przewiduje, ˝e poli-
cjant nie b´dzie odpowiada∏ dyscyplinarnie za pope∏nienie czynu
o znamionach wykroczenia lub wykroczenia skarbowego. Przyj´cie no-
welizacji spowoduje mo˝liwoÊç przyznawania nagród rocznych i zapo-
móg, które by∏y obni˝ane lub zawieszane w zwiàzku z prowadzonymi
post´powaniami dyscyplinarnymi. 

19. Ministra Finansów (RPO-511235-VI/05) z dnia 29 lipca
2005 r. – w sprawie kontroli wydawania paragonów z kasy fiskalnej.

W dodatku do „Rzeczpospolitej” z dnia 26.07.2005 r. – „Prawo co
dnia” opisano dzia∏ania, jakie podejmujà ostatnio pracownicy urz´-
dów skarbowych i urz´dów kontroli skarbowej, nazywane umownie
„zakupami kontrolowanymi”. Pracownicy urz´dów skarbowych doko-
nujà drobnych zakupów i w przypadku nieotrzymania paragonu
z kasy fiskalnej wszczynajà doraêne kontrole koƒczàce si´ ukara-
niem winnego mandatem. „Zakupy kontrolowane” stosowane przez
pracowników urz´dów skarbowych oraz urz´dów kontroli skarbowej
sà dokonywane anonimowo, a pracownicy wyk∏adajà na nie swoje
prywatne pieniàdze, gdy˝ brak w bud˝etach tych jednostek Êrodków
na tego typu wydatki. Osoba dokonujàca takiego zakupu nie repre-
zentuje organu kontrolnego, nie dokonuje tej czynnoÊci w ramach
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wanego na danym terenie programu profilaktyki i rozwiàzywania
problemów alkoholowych. W tym stanie trudno uznaç za s∏uszne na-
k∏adanie na osoby zatrzymane do wytrzeêwienia wysokich op∏at, któ-
re nie odzwierciedlajà kosztów poniesionych przez jednostki Policji,
lecz mogà byç pojmowane jako forma represji wobec osoby nietrzeê-
wej. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca si´ o ustalenie jednolitej
zrycza∏towanej op∏aty za pobyt osoby zatrzymanej do wytrzeêwienia
na poziomie odpowiadajàcym typowym kosztom, jakie ponosi z tego
tytu∏u jednostka Policji, albo o okreÊlenie kryteriów ustalania tej
kwoty. 

22. Komendanta G∏ównego Policji (RPO-505979-VII/05) z dnia
9 sierpnia 2005 r. – w sprawie naruszeƒ praw osób konwojowanych
etapowo. 

Pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przeprowadzili
w Komendzie Wojewódzkiej Policji w ¸odzi czynnoÊci majàce na celu
sprawdzenie stopnia przestrzegania praw osób zatrzymanych w po-
mieszczeniach centralnego punktu wymiany osób konwojowanych
etapowo. Nadal w sposób ra˝àcy, mimo interwencji podejmowanych
w 2003 r., naruszane sà prawa osób pozbawionych wolnoÊci, które
zosta∏y umieszczone w pomieszczeniach policyjnych na czas przerwy
w transportach. Podstawowe problemy dotyczà mi´dzy innymi braku
stosownych regulacji prawnych, w tym okreÊlajàcych katalog praw
i obowiàzków osób czasowo zatrzymanych, tak˝e w zwiàzku z potrze-
bà ustalenia maksymalnego czasu pobytu w pomieszczeniach punk-
tu wymiany; warunków socjalno-bytowych i sanitarnych oraz prze-
kroczenia norm zaludnienia w pomieszczeniach dla zatrzymanych.
Krótkotrwa∏y (najcz´Êciej kilka godzin) czas pobytu osób zatrzyma-
nych w pomieszczeniach centralnego punktu wymiany nie mo˝e sta-
nowiç uzasadnienia dla odst´powania przez organy Policji od spra-
wowania nadzoru nad dzia∏alnoÊcià tej placówki. Rzecznik Praw
Obywatelskich zwraca si´ o spowodowanie podj´cia dzia∏aƒ, które
doprowadzà do przestrzegania praw tej grupy osób oraz wydania
przepisów regulujàcych ich sytuacj´. 

Pierwszy Zast´pca Komendanta G∏ównego Policji (08.09.2005 r.)
poinformowa∏, ˝e system konwojów etapowych zosta∏ wdro˝ony na
podstawie wytycznych Zast´pcy Komendanta G∏ównego Policji z dnia
1.06.1995 r. w sprawie zorganizowania i wykonywania przez policjan-
tów konwojów etapowych. Przeniesienie punktu wymiany osób konwo-
jowanych do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych w KWP
w ¸odzi nastàpi∏o ze wzgl´du na brak w Areszcie Âledczym w ¸odzi od-
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na prywatnoÊç osoby fizycznej. Informacje o specjalizacji zawodowej
lekarzy orzeczników i cz∏onków komisji lekarskich ZUS nie dotyczà
bowiem sfery prywatnoÊci lekarzy. 

Cz∏onek Zarzàdu Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (23.08.
2005 r.) poinformowa∏a, ˝e ZUS, nie udzielajàc informacji o specjali-
zacji lekarza, sta∏ na stanowisku, ˝e informacje te stanowià dobro
osobiste lekarza. Stanowisko to prezentowane by∏o na podstawie art.
5 ust. 2 ustawy o dost´pie do informacji publicznej. Dane osobowe
w postaci imienia i nazwiska oraz stanowiska s∏u˝bowego lekarza
orzecznika ZUS i lekarzy cz∏onków komisji lekarskiej ZUS sà jawne.
Kodeks post´powania administracyjnego oraz przepisy regulujàce po-
st´powanie emerytalno-rentowe nie wymagajà podawania w doku-
mentach wytworzonych podczas post´powania, b´dàcych dowodem
w sprawie, a tak˝e w orzeczeniach i decyzjach, tytu∏ów naukowych,
specjalizacji zawodowych i innych tego typu informacji. ZUS umo˝li-
wia ubezpieczonym przeglàdanie akt sprawy oraz sporzàdzanie
z nich notatek i odpisów, a tak˝e, je˝eli jest to uzasadnione wa˝nym
interesem ubezpieczonego, wydaje uwierzytelnione odpisy. Dost´p do
informacji o specjalizacjach jest powszechnie dost´pny na stronach
internetowych Okr´gowych Izb Lekarskich, gdzie zamieszczony jest
Centralny Rejestr Lekarzy. Wszyscy lekarze orzecznicy i cz∏onkowie
komisji lekarskich zatrudnieni w ZUS spe∏niajà warunki okreÊlone
w obowiàzujàcych przepisach prawa. ZUS b´dzie przekazywa∏ infor-
macje o ich specjalizacjach na wniosek osób badanych. 

21. Komendanta G∏ównego Policji (RPO-490905-VII/04) z dnia
9 sierpnia 2005 r. – w sprawie pobierania niejednolitych op∏at z ty-
tu∏u zatrzymania do wytrzeêwienia w pomieszczeniach policyjnych.

Wyniki przeprowadzonej na terenie ca∏ego kraju przez pracowni-
ków Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wizytacji pomieszczeƒ poli-
cyjnych dla osób doprowadzonych w celu wytrzeêwienia wykaza∏y, ˝e
op∏aty z tytu∏u zatrzymania do wytrzeêwienia sà zró˝nicowane i wy-
noszà od kilkudziesi´ciu do 250 z∏otych. Standard opieki nad osoba-
mi zatrzymanymi do wytrzeêwienia w jednostkach organizacyjnych
Policji jest ni˝szy ani˝eli w izbach wytrzeêwieƒ. Niektóre z wizytowa-
nych jednostek Policji nie majà odpowiedniego sprz´tu, zestawu le-
ków lub pomieszczeƒ przystosowanych do zatrzymywania tych osób,
a funkcjonariuszom brakuje kwalifikacji do sprawowania nad nimi
opieki. Czas zatrzymania do wytrzeêwienia nie s∏u˝y te˝ wczesnemu
identyfikowaniu cech uzale˝nienia i wykrywania innych problemów
zdrowotnych u osób zatrzymanych, a tak˝e w∏àczania ich do realizo-
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skar˝ania do sàdu administracyjnego aktów o charakterze ogólnym
organów samorzàdu innych ni˝ samorzàd terytorialny.

Opisany w wystàpieniu problem dotyczy przede wszystkim skarg
zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià organów samorzàdu uczelnianego, w tym
nie tylko aktów lub czynnoÊci w sprawach indywidualnych, lecz
g∏ównie wadliwych aktów o charakterze ogólnym, w wykonaniu któ-
rych wydawane sà akty lub podejmowane czynnoÊci w sprawach in-
dywidualnych. Wyeliminowanie tych aktów ogólnych z obrotu praw-
nego usun´∏oby u podstaw potrzeb´ podejmowania przez obywateli,
Rzecznika Praw Obywatelskich, a potencjalnie tak˝e przez sàdy ad-
ministracyjne dzia∏aƒ w sprawach indywidualnych. Rzecznik dyspo-
nuje wprawdzie Êrodkiem ingerencji w postaci wystàpienia, jednak˝e
jest to wy∏àcznie Êrodek o charakterze postulatywnym, nie wià˝àcym
jego adresata – poza obowiàzkiem rozpatrzenia i powiadomienia
Rzecznika o zaj´tym stanowisku. Najskuteczniejszym zatem Êrod-
kiem zmierzajàcym do usuni´cia przyczyn naruszeƒ prawa by∏oby
zaskar˝anie takich aktów do sàdów administracyjnych. Tu jednak
nasuwajà si´ wàtpliwoÊci co do kognicji sàdu administracyjnego.
Z jednej strony art. 45 Konstytucji RP gwarantuje prawo ka˝demu do
w∏aÊciwego sàdu, który powinien rozpatrzyç jego spraw´ bez nieuza-
sadnionej zw∏oki, z drugiej strony art. 3 ustawy – Prawo o post´po-
waniu przed sàdami administracyjnymi wylicza taksatywnie, które
prawne formy dzia∏ania organów sprawujàcych administracj´ pu-
blicznà, a nawet których organów akty podlegajà kognicji sàdu admi-
nistracyjnego. Przepisy art. 3 § 2 pkt 1-4 tej ustawy dotyczàce spraw
indywidualnych nie nasuwajà wàtpliwoÊci. Natomiast mo˝liwoÊç
kontroli przepisów prawa miejscowego oraz innych aktów zosta∏a
ograniczona do organów samorzàdu terytorialnego. 

25. Ministra Infrastruktury (RPO-478347-V/04) z dnia 17 sierp-
nia 2005 r. – w sprawie zarzutów cz∏onków spó∏dzielni mieszkaniowej
dotyczàcych nieprawid∏owoÊci w funkcjonowaniu spó∏dzielni. 

Do Rzecznika wp∏ywajà skargi od cz∏onków Spó∏dzielni Mieszka-
niowej „Ziemi Krakowskiej” z siedzibà w Krakowie, którzy zarzucajà
w∏adzom Spó∏dzielni ró˝nego rodzaju nieprawid∏owoÊci w prowadze-
niu spraw Spó∏dzielni. Z korespondencji wynika, ˝e w∏adze Spó∏dziel-
ni nie przestrzegajà obowiàzujàcego prawa, w szczególnoÊci poprzez
ograniczanie mo˝liwoÊci wspó∏uczestnictwa w ˝yciu spó∏dzielczym,
jak i kontrolowania dzia∏aƒ w∏adz Spó∏dzielni. W wystàpieniach
Rzecznika do Zarzàdu Spó∏dzielni poruszono tak˝e problem obcià˝a-
nia cz∏onków Spó∏dzielni ubiegajàcych si´ o przeniesienie na nich
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powiedniej liczby pomieszczeƒ. Komisja powo∏ana przez Komendanta
G∏ównego Policji wytypowa∏a na centralny punkt wymiany Komend´
Miejskà Policji w Piotrkowie Trybunalskim. Przeznaczono równie˝
Êrodki na niezb´dne prace remontowo-adaptacyjne, które potrwajà do
kwietnia 2006 r. Oddanie do u˝ytku nowego punktu wymiany zapewni
konwojowanym odpowiednie warunki socjalno-bytowe. Obecnie trwajà
prace nad nowelizacjà przepisów dotyczàcych organizacji i realizacji
konwojów osób. Projekt zarzàdzenia KGP okreÊla lokalizacj´ centralne-
go punktu wymiany osób konwojowanych etapowo oraz maksymalny
czas pobytu osób konwojowanych w centralnym punkcie wymiany.
Wyznaczono dodatkowe 2 punkty noclegowe w jednostkach peniten-
cjarnych, w których na noc b´dà osadzani pozbawieni wolnoÊci, oraz
wprowadzono wymóg, aby ka˝dy nieletni konwojowany etapowo posia-
da∏ w swojej dokumentacji kart´ ze zdj´ciem i danymi osobowymi.
W zarzàdzeniu znajdzie si´ tak˝e katalog praw i obowiàzków osób kon-
wojowanych przebywajàcych czasowo w centralnym punkcie wymiany. 

23. Ministra Infrastruktury (RPO-503351-IV/05) z dnia 11 sierp-
nia 2005 r. – w sprawie zasad odbywania obowiàzkowych praktyk za-
wodowych dla absolwentów wydzia∏u architektury. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca si´ do Ministra Infrastruktury
z proÊbà o rozwa˝enie zasadnoÊci zmiany uregulowania nakazujàcego
absolwentom ubiegajàcym si´ o uzyskanie okreÊlonych uprawnieƒ bu-
dowlanych nawiàzywania stosunku pracy w celu odbycia obowiàzko-
wej praktyki zawodowej. Wydaje si´, ˝e ze wzgl´du na powa˝ne utrud-
nienia w zawieraniu umów o prac´, zrezygnowanie z obowiàzku
odbywania praktyki zawodowej w ramach stosunku pracy i zezwolenie
na odbywanie jej w ca∏oÊci na podstawie umów cywilnoprawnych by∏o-
by rozwiàzaniem odpowiadajàcym obecnym warunkom panujàcym na
rynku pracy.

Minister Infrastruktury (12.09.2005 r.) poinformowa∏, ˝e
w zwiàzku z wejÊciem w ˝ycie rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18.05.2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie tj. z dniem 2.07.2005 r. osoby ubiegajàce si´ o uzy-
skanie uprawnieƒ budowlanych nie sà zobowiàzane do nawiàzywa-
nia stosunku pracy w celu odbycia obowiàzkowej praktyki zawodo-
wej. Mogà natomiast odbywaç praktyk´ zawodowà w ca∏oÊci na
podstawie umowy cywilnoprawnej.

24. Prezesa Naczelnego Sàdu Administracyjnego (RPO-512392-
-X/05) z dnia 12 sierpnia 2005 r. – w sprawie dopuszczalnoÊci za-
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Zgodnie z § 20 ust. 5 rozporzàdzenia wynik egzaminu nie stanowi
decyzji w rozumieniu Kodeksu post´powania administracyjnego. Tak
wi´c w sposób niedopuszczalny, aktem podstawowym, przesàdzono
o niemo˝noÊci jego weryfikacji w drodze post´powania administracyj-
nego. Rzecznik wnosi o pilne usuni´cie niekonstytucyjnoÊci wskaza-
nego przepisu. 

Minister Zdrowia (09.09.2005 r.) nie podzieli∏ wàtpliwoÊci Rzeczni-
ka, i˝ przepis § 20 ust. 5 rozporzàdzenia Ministra Zdrowia z dnia
24.03.2004 r. jest niezgodny z Konstytucjà. Zdaniem Ministra przepis
w/w rozporzàdzenia jest poprawny i jedynie pe∏ni funkcj´ informacyj-
nà. Nawet jego brak prowadzi∏by, w wyniku dokonanych interpretacji,
do identycznego rezultatu, ponadto uznanie wyniku egzaminu za de-
cyzj´ administracyjnà by∏oby nieadekwatne do rzeczywistoÊci i rodzi-
∏oby szereg konsekwencji prawnych, choçby koniecznoÊç uzasadnia-
nia decyzji, zgodnie z art. 107 kpa. Minister Zdrowia podkreÊli∏, ˝e
wprowadzenie § 20 ust. 5 pe∏ni funkcj´ porzàdkowà, ma istotne zna-
czenie poznawcze dla adresatów rozporzàdzenia, a jednoczeÊnie
w sposób przejrzysty i jednoznaczny okreÊla charakter prawny wyni-
ku egzaminu. Ponadto stwierdzi∏, i˝ istnienie innych instrumentów
prawnych opisanych w kpa, omawianym rozporzàdzeniu oraz Regula-
minie Porzàdkowym LEP i LDEP, wprowadza szereg instytucji kontro-
lnych, s∏u˝àcych dba∏oÊci o prawid∏owy przebieg egzaminu i gwaran-
tujàcych poszanowanie praw lekarza zdajàcego egzamin.

27. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RPO-510293-VI/05)
z dnia 19 sierpnia 2005 r. – w sprawie sytuacji w zakresie gospo-
darki rybackiej na wodach granicznych rzek Dunajec i Poprad. 

Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o wyjaÊnienie wàtpliwoÊci
przedstawionych przez Prezesa Ko∏a Polskiego Zwiàzku W´dkarskie-
go w Muszynie w sprawie mocy prawnej umowy dotyczàcej gospodar-
ki rybackiej na wodach granicznych, zawartej w dniu 1.09.2004 r.
pomi´dzy polskim i s∏owackim zwiàzkiem w´dkarskim. Zdaniem
skar˝àcego w umowie tej przyj´to rozwiàzania stosowane w prawie
s∏owackim, ograniczajàce prawa obywateli polskich korzystajàcych
z amatorskiego po∏owu ryb na tych samych ciekach wodnych. Posta-
nowienia umowy sà sprzeczne z postanowieniami aktów prawnych
wy˝szego rz´du, to jest z ustawà o rybo∏ówstwie Êródlàdowym i roz-
porzàdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie po∏owu
ryb oraz warunków chowu, hodowli i po∏owu innych organizmów ˝y-
jàcych w wodzie. Ponadto uchwa∏a Zarzàdu Okr´gu Polskiego Zwiàz-
ku W´dkarskiego w Nowym Sàczu Nr 68 z dnia 11.12.2004 r. naru-
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odr´bnej w∏asnoÊci zajmowanych mieszkaƒ tzw. „dop∏atà do gruntu”.
Wskazany przez Spó∏dzielni´ art. 17(3) ust. 2 ustawy o spó∏dziel-
niach mieszkaniowych nie mo˝e stanowiç podstawy roszczeƒ Spó∏-
dzielni wobec cz∏onków ubiegajàcych si´ o przeniesienie na nich od-
r´bnej w∏asnoÊci lokalu. Kolejnym problemem jest odcinanie przez
Spó∏dzielni´ dostaw wody i energii cieplnej osobom, które zalegajà
z op∏atami na rzecz Spó∏dzielni. Praktyka ta znajduje oparcie w bli˝ej
nieokreÊlonym regulaminie wewnàtrzspó∏dzielczym. Rzecznik Praw
Obywatelskich nie dysponuje ju˝ ˝adnym Êrodkiem prawnym, który
móg∏by pomóc zainteresowanym w zmianie praktyki stosowanej
przez Spó∏dzielni´ i zmuszony jest uznaç spraw´ za zakoƒczonà
w Biurze Rzecznika, mimo i˝ nadal uwa˝a, ˝e organy Spó∏dzielni nie
respektujà obowiàzujàcych przepisów prawa, a prezentowana przez
nie wyk∏adnia przepisów Êwiadczy o braku poszanowania uprawnieƒ
cz∏onków Spó∏dzielni. Rzecznik zwraca si´ o rozwa˝enie przez Mi-
nistra Infrastruktury mo˝liwoÊci podj´cia dzia∏aƒ na podstawie
art. 93a Prawa spó∏dzielczego. 

26. Ministra Zdrowia (RPO-509881-I/05) z dnia 18 sierpnia
2005 r. – w sprawie lekarskiego egzaminu paƒstwowego. 

Na tle jednej ze skarg konstytucyjnych, której odmówiono nadania
dalszego biegu z przyczyn formalnych, pojawi∏y si´ wàtpliwoÊci co do
zgodnoÊci z Konstytucjà jednego z zaskar˝onych przepisów, a miano-
wicie § 20 ust. 5 rozporzàdzenia Ministra Zdrowia z dnia 24.03.
2004 r. w sprawie sta˝u podyplomowego lekarza i lekarza stomatolo-
ga. Jednym z warunków przyznania lekarzowi prawa wykonywania
zawodu jest z∏o˝enie z wynikiem pozytywnym paƒstwowego egzaminu
koƒczàcego sta˝ podyplomowy. Egzamin ten, zwany w rozporzàdze-
niu Lekarskim Egzaminem Paƒstwowym, przeprowadzany jest w for-
mie testu, zaÊ ocen dokonuje i ustala wyniki Centrum Egzaminów
Medycznych w ¸odzi. Âwiadectwo z∏o˝enia tego egzaminu otrzymujà
jedynie osoby, które z∏o˝y∏y egzamin z wynikiem pozytywnym. Z∏o˝e-
nie egzaminu z wynikiem negatywnym jest równoznaczne z zamkni´-
ciem drogi do wykonywania zawodu lekarza osobie posiadajàcej dy-
plom lekarza wydany przez szko∏´ wy˝szà. Z tego wzgl´du prawo
powinno przyznawaç lekarzowi uprawnienie do odwo∏ania si´ od wy-
niku egzaminu do organu, który b´dzie w∏adny w sposób obiektywny
dokonaç oceny prawid∏owoÊci przeprowadzonego egzaminu. W prze-
ciwnym razie dojÊç mo˝e do naruszenia konstytucyjnego prawa do
sàdu, prawa do zaskar˝ania orzeczeƒ i decyzji wydanych w pierwszej
instancji oraz prawa do swobodnego wyboru i wykonywania zawodu.
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tymczasowego i ustawowo obowiàzek zaproponowania takiego po-
mieszczenia spoczywaç b´dzie na gminie. Dopóki gmina nie b´dzie
dysponowaç wolnym pomieszczeniem tymczasowym, egzekucja z nie-
ruchomoÊci nie mo˝e nastàpiç, a w∏aÊciciel nie mo˝e skorzystaç
z roszczenia przewidzianego w art. 18 ust. 4 ustawy o ochronie praw
lokatorów. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury (21.09.
2005 r.) poinformowa∏, ˝e w∏aÊciciel lokalu mieszkalnego niewcho-
dzàcego do publicznego zasobu mieszkaniowego w przypadku zawar-
cia umowy o najem tego lokalu przed dniem 1.01.2005 r. jest upraw-
niony do dochodzenia od gminy roszczenia odszkodowawczego na
podstawie art. 18 ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów. Kwestie
dotyczàce eksmisji do pomieszczeƒ tymczasowych nie sà regulowane
przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów, a przepisami Kodeksu
post´powania cywilnego (art. 1046), zatem w kwestii ich stosowania
w∏aÊciwym do zaj´cia stanowiska jest Minister SprawiedliwoÊci. 

29. Ministra Finansów (RPO-483966-VI/04) z dnia 24 sierpnia
2005 r. – w sprawie mo˝liwoÊci odzyskania nadp∏at w podatku do-
chodowym przez polskich marynarzy pracujàcych na rzecz duƒskie-
go armatora.

W kolejnym wystàpieniu w sprawie odzyskania nadp∏at w podatku
dochodowym przez polskich marynarzy pracujàcych na rzecz duƒ-
skiego armatora, Rzecznik stwierdzi∏, ˝e mimo rozwiàzaƒ przyj´tych
w nowelizacji Ordynacji podatkowej, nadal mo˝e byç utrudnione od-
zyskanie nadp∏at przez podatników w sprawach, w których nie ist-
nia∏a dotychczas droga prawna pozwalajàca na wznowienie post´po-
waƒ zakoƒczonych decyzjà ostatecznà wydanà przed wejÊciem
w ˝ycie polsko-duƒskiej Konwencji w sprawie unikania podwójnego
opodatkowania. Chodzi tu o sprawy, w których nastàpi∏o przedaw-
nienie zobowiàzania w podatku dochodowym od osób fizycznych. Or-
gany podatkowe rozpoznajàce wnioski o wznowienie post´powaƒ na
podstawie art. 240 § 1 pkt 9 znowelizowanej Ordynacji podatkowej,
b´dà zobowiàzane ustaliç, czy zaistnia∏y okolicznoÊci powodujàce
przerwanie lub zawieszenie biegu przedawnienia i czy zobowiàzanie
podatkowe przedawni∏o si´. W przypadku stwierdzenia, ˝e nastàpi∏o
przedawnienie, pozostanie im wydanie decyzji odmawiajàcej uchyle-
nia decyzji ostatecznej. W tej sytuacji podatnicy ci b´dà uprawnieni
do wystàpienia z wnioskiem o wyp∏at´ odszkodowania na podstawie
art. 260 § 2 pkt 2 w zwiàzku z art. 261 Ordynacji podatkowej. Rzecz-
nik zwraca si´ do Ministra Finansów o rozwa˝enie wydania interpre-
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sza zapisy umowy polsko-s∏owackiej wprowadzajàc daleko idàce ob-
ostrzenia dla polskich w´dkarzy. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (08.09.2005 r.) wyjaÊni∏, ˝e
Zarzàd G∏ówny Polskiego Zwiàzku W´dkarskiego w Warszawie podpi-
sujàc umow´ ze stronà s∏owackà dzia∏a∏ bez zgody i wiedzy organów
paƒstwowych. Polski Zwiàzek W´dkarski, b´dàc organizacjà spo∏ecz-
nà dzia∏ajàcà na podstawie ustawy z dnia 7.04.1989 r. Prawo o sto-
warzyszeniach, nie jest uprawniony do zawierania umów mi´dzyna-
rodowych w imieniu paƒstwa, rzàdu lub ministra kierujàcego
dzia∏em administracji rzàdowej w∏aÊciwego do spraw, których doty-
czy umowa mi´dzynarodowa. W tej sytuacji umowa zawarta pomi´-
dzy Polskim Zwiàzkiem W´dkarskim a Slovenskim Rybarskim Zva-
zom nie posiada mocy prawnej. Pozosta∏e zaÊ kwestie dotyczàce
postanowieƒ statutowych PZW oraz uchwa∏ Zarzàdu G∏ównego PZW
nie le˝à w kompetencji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ale podle-
gajà nadzorowi wojewody w∏aÊciwemu ze wzgl´du na siedzib´ stowa-
rzyszenia.

28. Ministra Infrastruktury (RPO-513112-V/05) z dnia 24
sierpnia 2005 r. – w sprawie odszkodowania dla w∏aÊciciela lokalu
mieszkalnego niewchodzàcego w sk∏ad publicznego zasobu mieszkal-
nego.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, osoby
zajmujàce lokal bez tytu∏u prawnego sà obowiàzane, do dnia opró˝-
nienia lokalu, co miesiàc uiszczaç odszkodowanie. Do zap∏aty od-
szkodowania zobowiàzane sà tak˝e osoby, którym sàd orzekajàc eks-
misj´ przyzna∏ prawo do lokalu socjalnego lub oczekujàce na lokal
zamienny. Zgodnie z art. 18 ust. 4 tej ustawy, je˝eli gmina nie do-
starczy∏a lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wy-
roku, w∏aÊcicielowi przys∏uguje roszczenie odszkodowawcze do gmi-
ny, je˝eli osoba ta nadal zamieszkuje w lokalu w∏aÊciciela. Pewna
grupa w∏aÊcicieli nieruchomoÊci zosta∏a wy∏àczona z mo˝liwoÊci do-
chodzenia odszkodowania w trybie art. 18 ust. 4. Wobec lokatorów,
którzy utracili tytu∏ prawny do lokalu niewchodzàcego w sk∏ad pu-
blicznego zasobu mieszkaniowego (z wyjàtkiem osób uprawnionych
do u˝ywania lokalu na podstawie stosunku prawnego nawiàzanego
ze spó∏dzielnià mieszkaniowà albo z towarzystwem budownictwa spo-
∏ecznego), sàd orzekajàc eksmisj´ z mieszkania nie ma obowiàzku
przyznaç prawa do lokalu socjalnego. W wi´kszoÊci przypadków oso-
by, wobec których orzekana jest eksmisja z lokalu mieszkalnego nie
b´dà w stanie we w∏asnym zakresie znaleêç sobie pomieszczenia
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dzielnego rozwiàzywania zadaƒ, sà niejednoznaczne. Ponadto upraw-
nienia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi powinny
byç okreÊlone w rozporzàdzeniu, a nie w Komunikacie Dyrektora
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
i Sportu (27.09.2005 r.) poinformowa∏a, ˝e ustanowienie prawa do
otrzymania przez ka˝dà osob´ przyst´pujàcà do egzaminu matural-
nego kserokopii prac pisemnych ze wszystkich zdawanych w sesji eg-
zaminacyjnej przedmiotów jest nieuzasadnione zarówno ze wzgl´dów
merytorycznych, jak i organizacyjnych. Naczelny Sàd Administracyj-
ny w postanowieniu z dnia 24.02.2000 r. (sygn. akt I SA 1428/99)
stwierdzi∏, ˝e post´powanie egzaminacyjne (egzaminowanie i ocenia-
nie) nie ma cech post´powania administracyjnego. Nale˝y przyjàç, ˝e
oceny z egzaminów nie sà decyzjami administracyjnymi, natomiast
absolwentów przyst´pujàcych do tych egzaminów nie mo˝na uwa˝aç
za strony w rozumieniu art. 28 Kpa. Tym samym zasadny jest prze-
pis stanowiàcy o ostatecznoÊci oceny ustalonej przez zespó∏ egzami-
natorów. Uniewa˝nienie egzaminu absolwenta w wyniku niepodwa-
˝alnych dowodów na niesamodzielnoÊç pracy poprzedzone jest
post´powaniem wyjaÊniajàcym. O uniewa˝nieniu decyduje dyrektor
okr´gowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Od decyzji dyrektora okr´gowej
komisji nie ma odwo∏ania, jednak procedura zapewnia ochron´ praw
osoby zainteresowanej. Ponadto opracowano nowelizacj´ rozporzà-
dzenia z dnia 7.09.2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i s∏uchaczy oraz przeprowa-
dzania sprawdzianów i egzaminów w szko∏ach publicznych, zawiera-
jàcà uregulowania dotyczàce uprawnieƒ uczniów (absolwentów) ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nowe uregulowania powinny
wkrótce zaczàç obowiàzywaç.

31. Ministra Ârodowiska (RPO-476912-IV/04) z dnia 24 sierp-
nia 2005 r. – w sprawie braku podstaw prawnych do ˝àdania od-
szkodowania za ograniczenia w korzystaniu z nieruchomoÊci po∏o˝o-
nej w odleg∏oÊci mniejszej ni˝ 50 metrów od stopy wa∏u
przeciwpowodziowego. 

Do Rzecznika wp∏ynà∏ wniosek, w którym zosta∏ podniesiony pro-
blem braku podstawy prawnej, w oparciu o którà w∏aÊciciel nieru-
chomoÊci po∏o˝onej w odleg∏oÊci mniejszej ni˝ 50 metrów od stopy
wa∏u przeciwpowodziowego móg∏by domagaç si´ wynagrodzenia (od-
szkodowania lub wykupu nieruchomoÊci bàdê jej cz´Êci) z tytu∏u
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tacji wyjaÊniajàcej zasady za∏atwiania wniosków o wznowienie post´-
powaƒ w trybie art. 240 § 1 pkt 9 Ordynacji podatkowej oraz,
w przypadku przedawnienia zobowiàzania podatkowego, ˝àdaƒ
o przyznanie odszkodowaƒ. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (23.09.2005 r.) poin-
formowa∏a, ˝e tryb post´powania w sprawach, w których nastàpi∏o
przedawnienie zobowiàzania w podatku dochodowym od osób fizycz-
nych wynika bezpoÊrednio z przepisów ustawy – Ordynacja podatko-
wa. Tryb ten nie powinien budziç wàtpliwoÊci. W ocenie Ministra Fi-
nansów obecnie nie ma potrzeby wydawania interpretacji tych
przepisów. Minister b´dzie monitorowa∏ zwrot nadp∏at polskim mary-
narzom osiàgajàcym wynagrodzenia z tytu∏u pracy na rzecz armatora
duƒskiego. W razie wystàpienia rozbie˝noÊci lub wàtpliwoÊci interpre-
tacyjnych dotyczàcych tych przepisów, wyda stosownà interpretacj´. 

30. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-513066-XI/05)
z dnia 24 sierpnia 2005 r. – w sprawie przeprowadzania sprawdzia-
nów i egzaminów w szko∏ach.

Rzecznik przedstawi∏ uwagi dotyczàce niektórych przepisów rozpo-
rzàdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warun-
ków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i s∏uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szko∏ach publicznych. Na wniosek absolwenta sprawdzony i oce-
niony arkusz egzaminacyjny, w tym karta odpowiedzi, sà mu udo-
st´pniane do wglàdu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora
komisji okr´gowej. W praktyce mo˝liwe jest tylko obejrzenie pracy.
Mo˝liwoÊç wykonywania kserokopii ocenionych prac przyspieszy∏aby
procedur´ udost´pniania, co znacznie ograniczy∏oby iloÊç skarg
i usprawni∏o proces sk∏adania za˝aleƒ. JeÊli uczeƒ (s∏uchacz) lub ab-
solwent uzna, ˝e zosta∏y naruszone przepisy dotyczàce przeprowa-
dzenia sprawdzianu (egzaminu) mo˝e, w terminie 2 dni od daty tego
sprawdzianu (egzaminu), zg∏osiç zastrze˝enia do dyrektora komisji
okr´gowej. Ocenianie nie podlega skardze, jednak powinno byç bada-
ne, choçby w trybie nadzoru pedagogicznego. Obecnie przepisy nie
dajà podstawy do interwencji. Jeszcze powa˝niejszy problem dotyczy
mo˝liwoÊci odwo∏ania si´ od rozstrzygni´cia dyrektora okr´gowej ko-
misji egzaminacyjnej w kwestii przeprowadzania egzaminu w nast´p-
stwie zg∏oszenia zastrze˝eƒ. WàtpliwoÊci budzi fakt, ˝e sprawa rozpa-
trywana jest przez jednà instancj´, w niektórych przypadkach t´
samà, która wyda∏a zaskar˝one rozstrzygni´cie. Przepisy dotyczàce
zdawania ponownego egzaminu w przypadku stwierdzenia niesamo-
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z obowiàzujàcym stanem prawnym legitymacje emeryta-rencisty po-
winny byç wydawane dopiero od dnia 1.01.2006 r., w tej chwili nie
ma podstaw do twierdzenia, ˝e ZUS nie realizuje cià˝àcych na nim
obowiàzków zwiàzanych z emisjà dokumentów. 

33. Prezesa Urz´du Zamówieƒ Publicznych (RPO-511768-
-VI/05) z dnia 7 wrzeÊnia 2005 r. – w sprawie nierównoÊci zama-
wiajàcych stron w post´powaniu o zamówienia publiczne.

W skardze skierowanej do Rzecznika postawiono zarzut, i˝ ustawa
– Prawo zamówieƒ publicznych stawia w uprzywilejowanej sytuacji
zamawiajàcych sektorowych, w tym przedsi´biorstwa sektora energe-
tyki. Uprzywilejowanie to wyra˝a si´ w mo˝liwoÊci niestosowania za-
sad i procedur ustawy przy udzielaniu zamówieƒ majàcych na celu
stworzenie sta∏ych sieci przeznaczonych do Êwiadczenia publicznych
us∏ug zwiàzanych z produkcjà, transportem lub dystrybucjà energii
elektrycznej, gazu lub energii cieplnej albo dostarczaniu energii
cieplnej, elektrycznej i gazu do takich sieci, wzgl´dnie kierowaniem
takimi sieciami, je˝eli wartoÊç zamówienia przekracza wyra˝onà
w z∏otych równowartoÊç kwoty 400.000 euro dla dostaw lub us∏ug
oraz kwoty 5.000.000 euro dla robót budowlanych (art.123 ustawy).
W praktyce ka˝de zamówienie udzielane przez zamawiajàcego sekto-
rowego jest „zamówieniem sektorowym”, co daje swobod´ w wyborze
dostawcy towaru lub wykonawcy us∏ugi lub roboty budowlanej. Tego
rodzaju praktyki powodujà pozbawienie innych wykonawców Êrod-
ków ochrony prawnej przed nieuczciwà konkurencjà. Pomijani wyko-
nawcy pozbawieni sà mo˝liwoÊci skorzystania z instytucji protestu
do Zespo∏u Arbitrów UZP i skargi do sàdu okr´gowego. Nie ma tak˝e
mo˝liwoÊci zastosowania kar pieni´˝nych przewidzianych w art. 201
ustawy – Prawo zamówieƒ publicznych. Przedsi´biorstwo energetycz-
ne b´dàc monopolistà kszta∏tuje ceny wykonania tych samych us∏ug
powodujàce ra˝àce dysproporcje. Rzecznik prosi o zbadanie tej spra-
wy i przedstawienie stanowiska wobec sygnalizowanego problemu.

34. Ministra Finansów (RPO-506908-VI/05) z dnia 8 wrzeÊnia
2005 r. – w sprawie opodatkowania podatkiem akcyzowym u˝ywanych
samochodów osobowych sprowadzanych z krajów Unii Europejskiej.

Skar˝àcy si´ podnoszà, i˝ Rzeczpospolita Polska nie respektuje
prawa wspólnotowego, nak∏adajàc na u˝ywane samochody sprowa-
dzane z Unii Europejskiej podatek akcyzowy. Rzeczpospolita Polska
w chwili przystàpienia do Unii Europejskiej wyrazi∏a zgod´ na to, ˝e
prawo Unii b´dzie stosowane wobec podmiotów podleg∏ych prawu
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ograniczenia korzystania z nieruchomoÊci. Zgodnie z brzmieniem art.
85 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne, dla zapewnienia szczelnoÊci
i stabilnoÊci wa∏ów przeciwpowodziowych zabrania si´ m.in. wykony-
wania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, do∏ów oraz
rowów w odleg∏oÊci mniejszej ni˝ 50 metrów od stopy wa∏u. Zdaniem
Rzecznika, ograniczenie korzystania z nieruchomoÊci spowodowane
powy˝szym zakazem wywo∏uje konsekwencje równoznaczne z inge-
rencjà w prawo w∏aÊciciela do niezak∏óconego korzystania z rzeczy,
stanowi zatem postaç wyw∏aszczenia w rozumieniu art. 21 Konstytu-
cji. Aktualna sytuacja prawna w∏aÊcicieli nieruchomoÊci obj´tych za-
kazem z art. 85 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne Êwiadczy o tym, ˝e
ich s∏uszne interesy majàtkowe nie sà w ogóle chronione. 

32. Wiceprezesa Rady Ministrów – Ministra Polityki Spo∏ecz-
nej (RPO-513462-III/05) z dnia 31 sierpnia 2005 r. – w sprawie
opóênieƒ w wydawaniu legitymacji potwierdzajàcych uprawnienia
emerytów i rencistów. 

Rzecznik Praw Obywatelskich z du˝ym niepokojem przyjà∏ infor-
macje o problemach zwiàzanych z wydawaniem emerytom i renci-
stom legitymacji potwierdzajàcych ich uprawnienia. Z informacji pra-
sowych wynika, ˝e osoby, którym ZUS przelewa wyp∏at´ na konto
bankowe dostanà ostatnie odcinki wyp∏aty Êwiadczenia we wrzeÊniu
i b´dzie to dokument potwierdzajàcy ich uprawnienia do czasu wy-
dania legitymacji. Proces wydawania legitymacji znacznie si´ wyd∏u-
˝y, gdy˝ przetarg na wykonanie legitymacji zostanie rozstrzygni´ty
najwczeÊniej za rok. Odcinek potwierdzajàcy wysokoÊç Êwiadczenia
i odprowadzenie od niego sk∏adki zdrowotnej stanowiç b´dzie dowód
uprawniajàcy do korzystania ze Êwiadczeƒ ubezpieczenia zdrowotne-
go. W ocenie Rzecznika wyd∏u˝ajàce si´ procedury przetargowe nie
mogà uzasadniaç braku realizacji przez ZUS cià˝àcych na nim obo-
wiàzków zwiàzanych z wydawaniem emerytom i rencistom legityma-
cji w terminie okreÊlonym w rozporzàdzeniu Ministra Polityki Spo-
∏ecznej, tym bardziej ˝e termin ten by∏ ju˝ raz korygowany.
Przewidziane obecnie rozwiàzania zast´pcze utrzymujà stan niezgod-
ny z Konstytucjà i nie rozwiàzujà wszystkich problemów zwiàzanych
z dokumentowaniem uprawnieƒ emerytów i rencistów do ulg i zni-
˝ek. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o podj´cie dzia∏aƒ zapewnia-
jàcych wydawanie legitymacji emeryta-rencisty wed∏ug zasad i w ter-
minach okreÊlonych w przepisach prawa. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Polityki Spo∏ecznej
(21.09.2005 r.) poinformowa∏a, i˝ ze wzgl´du na fakt, ˝e zgodnie
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36. Ministra Zdrowia (RPO-513968-X/05) z dnia 9 wrzeÊnia
2005 r. – w sprawie udzielenia pomocy w uzyskaniu refundacji kosz-
tów zakupu hormonu wzrostu dla dzieci na kontynuowanie leczenia.

Do Rzecznika zwrócili si´ o pomoc rodzice dzieci, które pomimo
obj´cia ich programem leczenia, czasowo nie otrzymywa∏y hormonu
wzrostu. Sytuacja zmusi∏a rodziców do zakupu tego preparatu z w∏a-
snych Êrodków finansowych, niejednokrotnie stanowi∏o to du˝y
uszczerbek w domowym bud˝ecie, a nawet zmusza∏o do zaciàgania
kredytu. Z posiadanej przez Rzecznika korespondencji wynika, ˝e re-
fundacji kosztów odmawia zarówno Narodowy Fundusz Zdrowia, jak
równie˝ inni Êwiadczeniobiorcy, z którymi Fundusz podpisa∏ umowy
na leczenie hormonem wzrostu, powo∏ujàc si´ na brak podstaw
prawnych i faktycznych. Konsekwencje przerzucania odpowiedzialno-
Êci z tytu∏u opóênienia w dostawie preparatu przez w/w instytucje
ponoszà ubezpieczeni. Rzecznik zwraca si´ o zbadanie omawianej
sprawy oraz zaj´cie stanowiska odnoÊnie realizacji obowiàzków pu-
blicznych w tym zakresie.

37. Ministra Zdrowia (RPO-513957-X/05) z dnia 14 wrzeÊnia
2005 r. – w sprawie zasad alokacji Êrodków finansowych Narodowe-
go Funduszu Zdrowia do poszczególnych województw.

Do Rzecznika zwracajà si´ przedstawiciele organizacji pracodaw-
ców s∏u˝by zdrowia oraz samorzàdu terytorialnego zarzucajàc, i˝
sposób podzia∏u Êrodków wynikajàcych z dyspozycji przepisów rozpo-
rzàdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.07.2005 r. prowadzi do nierów-
nego traktowania obywateli w dost´pie do Êwiadczeƒ zdrowotnych fi-
nansowanych ze Êrodków publicznych w zale˝noÊci od miejsca
zamieszkania. Problem ten jest równie˝ szeroko komentowany przez
Êrodki masowego przekazu. Przedmiotem krytyki jest przede wszyst-
kim okreÊlona w § 6 ust. 4 rozporzàdzenia wartoÊç mno˝nika dla
wskaêników dotyczàcych migracji – w wysokoÊci 1,7. Rzecznik zwra-
ca si´ o wyjaÊnienie zastosowania w/w wysokoÊci mno˝nika.

38. Ministra Infrastruktury (RPO-505759-IV/05) z dnia 16 wrze-
Ênia 2005 r. – w sprawie niewydawania dzienników praktyk i niedo-
puszczania osób legitymujàcych si´ tytu∏em zawodowym in˝yniera do
egzaminu, a w konsekwencji uzyskania uprawnieƒ w danej specjalno-
Êci budowlanej.

W ocenie Rzecznika praktyka samorzàdu zawodowego architektów
polegajàca na wymaganiu, przy wydawaniu zeszytów praktyk zawo-
dowych, legitymowania si´ tytu∏em zawodowym magistra nie znajdu-
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polskiemu oraz, ˝e b´dzie ono mia∏o pierwszeƒstwo przed ustawami
w przypadku powstania kolizji z ustawami. Zgodnie z treÊcià art. 90
Traktatu ustanawiajàcego Wspólnot´ Europejskà Rzeczpospolita Pol-
ska jest zobowiàzana do nienak∏adania na towary pochodzàce z in-
nych Paƒstw Cz∏onkowskich podatków wewn´trznych wy˝szych ni˝
te, które sà nak∏adane na odpowiednie towary krajowe oraz po-
wstrzymania si´ od nak∏adania podatków, które w poÊredni sposób
chronià produkcj´ krajowà. W powy˝szej sprawie podatkiem akcyzo-
wym zosta∏y obcià˝one jedynie u˝ywane samochody osobowe „z in-
nych Paƒstw Cz∏onkowskich” w porównaniu z krajowymi, u˝ywanymi
samochodami osobowymi, które takim podatkiem nie sà obcià˝one.
Rzecznik zwraca si´ z proÊbà o informacj´ o dzia∏aniach podj´tych
w celu usuni´cia zaistnia∏ych nieprawid∏owoÊci.  

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (28.09.2005 r.) po-
informowa∏, ˝e zgodnie z uregulowaniami dyrektywy Rady 92/12/EWG
z dnia 25.02.1992 r. harmonizacji podlegajà wyroby energetyczne
i energia elektryczna, wyroby tytoniowe, alkohol i napoje alkoholowe,
zwane wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi. Samochody osobowe
nie sà zaliczane do wyrobów akcyzowych zharmonizowanych. Opodat-
kowanie wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych nale˝y do wy∏àcz-
nej kompetencji danego kraju. W Polsce opodatkowaniu akcyzà podle-
gajà samochody osobowe niezarejestrowane na terytorium kraju
zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym, bez wzgl´du na ich po-
chodzenie, tj. czy pochodzà z importu, z nabycia wewnàtrzwspólnoto-
wego bàdê sà produkcji krajowej. Podatek akcyzowy nak∏adany jest na
samochody wed∏ug tych samych regu∏, które nie dyskryminujà samo-
chodów pochodzàcych spoza RP ani nie preferujà produkcji krajowej. 

35. Ministra SprawiedliwoÊci – Prokuratora Generalnego (RPO-
-510610-VII/05) z dnia 8 wrzeÊnia 2005 r. – w sprawie transpor-
towania kobiet karmiàcych do innych zak∏adów lub aresztów Êled-
czych w celu wzi´cia udzia∏u w czynnoÊciach procesowych.

Zdarzajà si´ sytuacje, w których w zwiàzku z toczàcym si´ post´-
powaniem karnym, kobiety karmiàce dzieci sà na polecenie sàdów
transportowane do innych zak∏adów karnych. Nast´puje wówczas
oddzielenie matki od dziecka i przerwa w jego karmieniu. Wzgl´dy
humanitarne i spo∏eczne przemawiajà za nieoddzielaniem matek od
dzieci w okresie karmienia. Rzecznik Praw Obywatelskich zwróci∏ si´
do Ministra SprawiedliwoÊci o podj´cie dzia∏aƒ zmierzajàcych do roz-
wiàzania problemu kobiet karmiàcych i potraktowania okresu kar-
mienia jako okresu ochronnego dla matki i dziecka.
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zarzutach dotyczàcych tego orzeczenia. Przepis ten nie precyzuje jed-
nak, ˝e wniesienie sprzeciwu powinno obejmowaç równie˝ stwierdze-
nie daty powstania niezdolnoÊci do pracy. Regulacji przepisu
art. 4779 § 31 Kpc mo˝na postawiç zarzut braku dostatecznej okreÊlo-
noÊci, co mo˝e negatywnie oddzia∏ywaç na realizacj´ prawa do sàdu. 

40. Ministra Finansów (RPO-514676-VI/05) z dnia 20 wrzeÊnia
2005 r. – w sprawie zasad opodatkowania alimentów wyp∏acanych
na rzecz osób innych ni˝ dzieci. 

Rzecznik Praw Obywatelskich przekaza∏ Ministrowi Finansów
opracowanie p.t. „Uwagi o opodatkowaniu alimentów wyp∏acanych
na rzecz osób innych ni˝ dzieci”, z proÊbà o zaj´cie stanowiska
w sprawie zasad opodatkowania Êwiadczenia na zaspokojenie po-
trzeb rodziny z art. 27 ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuƒczy,
w tym realizowanego w trybie art. 28 Kro, oraz alimentów zasàdzo-
nych na rzecz ma∏˝onka od drugiego ma∏˝onka, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem istnienia mi´dzy ma∏˝onkami wspólnoÊci ustawowej
oraz sytuacji, w której Êwiadczenie jest zasàdzane na zaspokojenie
potrzeb rodziny sk∏adajàcej si´ m.in. z dzieci, a tak˝e o wyjaÊnienie
zasad opodatkowania Êrodków zasàdzonych na utrzymanie matki
dziecka w okresie po∏ogu. 

41. Dyrektora Biura Studiów i Analiz Sàdu Najwy˝szego (RPO-
-512279-IV/04) z dnia 22 wrzeÊnia 2005 r. – w sprawie rozbie˝noÊci
w orzecznictwie sàdów w zakresie dopuszczalnoÊci wniesienia za˝ale-
nia od orzeczenia wydanego na skutek rozpoznania skargi na narusze-
nie prawa strony do rozpoznania sprawy w post´powaniu sàdowym
bez uzasadnionej zw∏oki. 

Do Rzecznika wp∏ywajà skargi obywateli dotyczàce wyk∏adni i sto-
sowania art. 8 ust. 2 ustawy o skardze na naruszenie prawa strony
do rozpoznania sprawy w post´powaniu sàdowym bez nieuzasadnio-
nej zw∏oki. Stosownie do tego przepisu, w sprawach nieuregulowa-
nych w ustawie, do post´powania toczàcego si´ na skutek skargi sàd
stosuje odpowiednio przepisy o post´powaniu za˝aleniowym obowià-
zujàce w post´powaniu, którego skarga dotyczy. Rzecznik prosi o po-
informowanie na temat praktyki orzeczniczej Sàdu Najwy˝szego
w zakresie dopuszczalnoÊci za˝alenia na postanowienie wydane na
skutek rozpoznania przedmiotowej skargi. 

42. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
(RPO-486104-VII/04) z dnia 23 wrzeÊnia 2005 r. – w sprawie
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je w chwili obecnej oparcia w przepisach powszechnie obowiàzujàce-
go prawa. Dopiero w wyniku zmiany dokonanej ustawà z dnia
28.07.2005 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz zmianie
niektórych innych ustaw warunkiem uzyskania uprawnieƒ budowla-
nych w specjalnoÊci architektonicznej jest m.in. ukoƒczenie studiów
magisterskich w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wy˝szym, na
kierunku odpowiednim dla danej specjalnoÊci. WejÊcie w ˝ycie tego
przepisu, zwi´kszajàcego wymagania odnoÊnie posiadanego wy-
kszta∏cenia, ustawodawca okreÊli∏ na dzieƒ 1.01.2006 r. W stosunku
do osób ubiegajàcych si´ o uprawnienia budowlane, które przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy uzyska∏y wykszta∏cenie wymagane na
podstawie dotychczasowych przepisów oraz rozpocz´∏y odbywanie
wymaganej praktyki, stosuje si´ przepisy dotychczasowe. Zdaniem
Rzecznika niedopuszczalna jest nieuprawniona interpretacja przepi-
sów ustawy przez samorzàd zawodowy, w sposób dowolny ogranicza-
jàca wolnoÊç wyboru i wykonywania zawodu architekta, gdy˝ naru-
sza zasad´ wy∏àcznoÊci ustawy jako podstawowego aktu prawnego,
regulujàcego prawa i obowiàzki jednostki.

39. Wiceprezesa Rady Ministrów – Ministra Polityki Spo∏ecz-
nej (RPO-510067-III/05) z dnia 20 wrzeÊnia 2005 r. – w sprawie
odwo∏aƒ do sàdu w sprawach o Êwiadczenia z ubezpieczeƒ spo∏ecz-
nych.

Do Rzecznika wp∏yn´∏a skarga od osoby, która nie wnios∏a sprzeci-
wu od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS uznajàcego skar˝àcego za
niezdolnego do pracy. Wobec legitymowania si´ wymaganym sta˝em
ubezpieczenia skar˝àcy pozostawa∏ w przekonaniu o spe∏nieniu wa-
runków nabycia prawa do renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy. Do-
piero z uzasadnienia decyzji ZUS dowiedzia∏ si´, ˝e nie spe∏nia wa-
runków nabycia prawa do renty, gdy˝ wskazana przez lekarza
orzecznika data powstania niezdolnoÊci do pracy przypada po up∏ywie
18 miesi´cy od ustania okresów zatrudnienia. Orzeczenie lekarza
orzecznika ZUS by∏o podstawà wydania decyzji organu rentowego
i mog∏o stanowiç na mocy art. 477 9 § 3 1 Kpc podstaw´ odrzucenia
przez sàd okr´gowy odwo∏ania od takiej decyzji. Zgodnie z tym przepi-
sem sàd odrzuci odwo∏anie w sprawie o Êwiadczenie z ubezpieczeƒ
spo∏ecznych, do którego prawo jest uzale˝nione od stwierdzenia nie-
zdolnoÊci do pracy lub niezdolnoÊci do samodzielnej egzystencji,
a podstaw´ do wydania decyzji stanowi orzeczenie lekarza orzecznika
ZUS, je˝eli osoba zainteresowana nie wnios∏a sprzeciwu od tego orze-
czenia do komisji lekarskiej ZUS i odwo∏anie jest oparte wy∏àcznie na
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44. Przewodniczàcego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego
przy Ministrze SprawiedliwoÊci (RPO-514592-II/05) z dnia 29
wrzeÊnia 2005 r. – w sprawie niemo˝noÊci wznowienia post´powa-
nia karnego skarbowego na korzyÊç interwenienta.

W wyroku z dnia 29.06.2005 r. (sygn. akt SK 34/04) Trybuna∏
Konstytucyjny orzek∏, i˝ art. 31 § 1 w zwiàzku z art. 30 § 3 ustawy
z dnia 10.09.1999 r. – Kodeks karny skarbowy w zakresie, w jakim
przewiduje obligatoryjnoÊç przepadku narz´dzi stanowiàcych w∏a-
snoÊç osoby trzeciej, które s∏u˝y∏y do pope∏nienia przest´pstwa skar-
bowego, jest niezgodny z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 42 ust. 1 i art. 64
ust. 1 i 3 Konstytucji RP oraz nie jest niezgodny z art. 21 Konstytu-
cji. Powy˝sze orzeczenie mo˝e stanowiç podstaw´ do wznowienia po-
st´powania karno-skarbowego. W ocenie Rzecznika istniejà wàtpli-
woÊci co do konstytucyjnoÊci przepisów odnoszàcych si´ do
mo˝liwoÊci wznowienia post´powania karnego skarbowego na ko-
rzyÊç interwenienta w zwiàzku z treÊcià orzeczenia Trybuna∏u Kon-
stytucyjnego. Nale˝a∏oby zatem wprowadziç zmiany w Kodeksie kar-
nym skarbowym poprzez wskazanie w art. 128 § 1 Kks, i˝ do
interwenienta stosuje si´ odpowiednio art. 540 § 2 Kpk. Wskazana
by∏aby tak˝e taka zmiana art. 540 § 2 Kpk, aby nie ulega∏o wàtpli-
woÊci, i˝ post´powanie wznawia si´ na korzyÊç ka˝dej strony post´-
powania karnego (lub karnego skarbowego), o której prawach i wol-
noÊciach orzeczono w tym post´powaniu na podstawie przepisu
uznanego wyrokiem Trybuna∏u Konstytucyjnego za sprzeczny z Kon-
stytucjà. Ponadto wydaje si´ uzasadnione, aby wznowienie post´po-
wania z urz´du mog∏o nastàpiç tak˝e w przypadku okreÊlonym
w art. 540 § 2 Kpk. 
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ograniczeƒ w dost´pie pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatel-
skich do informacji o stanie zdrowia i realizacji Êwiadczeƒ zdrowot-
nych osób pozbawionych wolnoÊci. 

Ka˝dego roku do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wp∏ywa
1000-1400 wniosków od osób pozbawionych wolnoÊci, które skar˝à
si´ na niew∏aÊciwe leczenie lub traktowanie przez wi´ziennà s∏u˝b´
zdrowia. Podstawà dla podejmowania przez Rzecznika spraw w tym
zakresie jest art. 12 ust. 2 oraz art. 17 w zwiàzku z art. 13 ustawy
z dnia 15.07.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Zdaniem Dy-
rektora Generalnego S∏u˝by Wi´ziennej Biuro Rzecznika jako pod-
miot publiczny nie wype∏nia przes∏anek koniecznych do zgodnego
z prawem przetwarzania danych osobowych okreÊlonych w art. 23
i art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych. W zwiàzku z powy˝-
szym Biuro Rzecznika rozpatrujàc wnioski osób pozbawionych wol-
noÊci, w przypadku gdy niezb´dny jest wglàd w dokumentacj´ lekar-
skà, powinno ka˝dorazowo uzyskaç pisemnà zgod´ pacjenta. Dopiero
wówczas wi´zienna s∏u˝ba zdrowia udziela∏aby Biuru Rzecznika
wszelkich wymaganych informacji. W ocenie Rzecznika przedstawio-
na interpretacja przepisów nies∏usznie ogranicza mo˝liwoÊç zbadania
w sposób rzetelny i bez zb´dnej zw∏oki wniosków osób pozbawionych
wolnoÊci, które dotyczà naruszenia ich prawa do Êwiadczeƒ zdrowot-
nych. Rzecznik zwraca si´ o zaj´cie stanowiska przez Generalnego
Inspektora w przedmiocie dost´pu Rzecznika i podleg∏ych mu pra-
cowników do informacji o stanie zdrowia i realizacji Êwiadczeƒ zdro-
wotnych osób pozbawionych wolnoÊci. 

43. Prezesa Narodowego Banku Polskiego (RPO-514971-VI/05)
z dnia 23 wrzeÊnia 2005 r. – w sprawie zmiany oprocentowania
kredytu.

Z nades∏anych, przy skargach przez kredytobiorców, odpisów
umów kredytu zawieranych przez banki wynika, ˝e cz´Êç banków
stosujàc stop´ zmiennà oprocentowania narusza zasady okreÊlone
w art. 76 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Prawo bankowe.
W umowach kredytu, w razie stosowania stopy zmiennej oprocento-
wania nie sà okreÊlone w ogóle lub sà okreÊlane bardzo ogólnie wa-
runki, które upowa˝niajà bank do zmiany oprocentowania kredytu,
co dzia∏a na niekorzyÊç kredytobiorców. Rzecznik stwierdza, i˝ w tej
sprawie nie dostrzega dzia∏aƒ ze strony Generalnego Inspektora Nad-
zoru Bankowego tak, aby postanowienia art. 76 pkt 1 ustawy – Pra-
wo bankowe by∏y w pe∏ni respektowane, do czego zobowiàzujà orze-
czenia i uchwa∏y Sàdu Najwy˝szego.
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RPO-491807-II/04 z dnia 12 lipca 2005 r. – kasacja na rzecz
Miros∏awa D. od prawomocnego wyroku Sàdu Rejonowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu ra˝àce
i majàce istotny wp∏yw na jego treÊç naruszenie art. 117 § 1 i 2 Kpk
w zwiàzku z art. 6 Kpk, polegajàce na przeprowadzeniu rozprawy
podczas nieobecnoÊci wyznaczonego obroƒcy z urz´du, który o jej
terminie nie zosta∏ prawid∏owo powiadomiony, co w konsekwencji
stanowi∏o naruszenie prawa oskar˝onego do obrony. 

Kasacja uwzgl´dniona (wyrok z dnia 27.09.2005 r., sygn. akt II
KK 219/05). 

RPO-491033-II/04 z dnia 13 lipca 2005 r. – kasacja na rzecz
Leszka S. od prawomocnego wyroku Sàdu Okr´gowego utrzymujàce-
go w mocy wyrok zaoczny Sàdu Rejonowego. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi ra˝àce na-
ruszenie prawa procesowego (art. 109 § 1 Kpw w zwiàzku z art. 71
§ 2 Kpw i art. 453 § 2 i 3 Kpk w powiàzaniu z art. 109 § 2 Kpw), po-
legajàce na uznaniu w oparciu o przepisy art. 139 § 1 Kpk w zwiàz-
ku z art. 38 § 1 Kpw, i˝ zawiadomienie obwinionego o terminie roz-
prawy apelacyjnej zosta∏o mu dor´czone prawid∏owo w sytuacji, gdy
Sàdowi Okr´gowemu wiadomym by∏o, i˝ obwiniony przebywa∏ pod
innym adresem ani˝eli ten, na który wys∏ane zosta∏o zawiadomienie,
co uniemo˝liwi∏o Leszkowi S. realizacj´ przys∏ugujàcego mu prawa
do obrony i mia∏o istotny wp∏yw na treÊç orzeczenia. 

RPO-478173-II/04 z dnia 20 lipca 2005 r. – kasacja na rzecz
Piotra W. i Jerzego P. od prawomocnego wyroku Sàdu Okr´gowego
utrzymujàcego w mocy wyrok Sàdu Rejonowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi ra˝àce na-
ruszenie art. 439 § 1 pkt 9 Kpk polegajàce na nieuchyleniu, niezale˝-
nie od granic zaskar˝enia i podniesionych zarzutów w apelacji oraz
wp∏ywu uchybienia na treÊç orzeczenia, wyroku sàdu I instancji, po-
mimo zaistnienia okolicznoÊci wy∏àczajàcej post´powanie w postaci
przedawnienia karalnoÊci okreÊlonej w art. 17 § 1 pkt 6 kpk, co win-
no skutkowaç umorzenie post´powania przez sàd odwo∏awczy.
Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskar˝onego wyro-
ku Sàdu Okr´gowego oraz utrzymanego nim w mocy wyroku Sàdu
Rejonowego i umorzenie post´powania z powodu przedawnienia ka-
ralnoÊci przypisanych oskar˝onym przest´pstw. 
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III. KASACJE I SKARGI DO SÑDU NAJWY˚SZEGO
O STWIERDZENIE NIEZGODNOÂCI Z PRAWEM

PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA

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

RPO-495790-II/05 z dnia 5 lipca 2005 r. – kasacja na rzecz Flo-
riana S. od wyroku Sàdu Najwy˝szego z 1955 r. utrzymujàcego
w mocy wyrok Sàdu Wojewódzkiego. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi ra˝àce na-
ruszenie art. 36 dekretu z dnia 13.06.1946 r. o przest´pstwach
szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Paƒstwa, polegajà-
ce na uznaniu Floriana S. za winnego pope∏nienia przypisanego mu
czynu, mimo braku w jego dzia∏aniu znamion przest´pstwa okreÊlo-
nego w tym przepisie, co mia∏o istotny wp∏yw na treÊç zaskar˝onego
orzeczenia. 

Florian S. zosta∏ uznany za winnego tego, ˝e bra∏ czynny udzia∏
w zdelegalizowanym zwiàzku Âwiadków Jehowy. Rzecznik Praw Oby-
watelskich w uzasadnieniu kasacji podkreÊli∏, ˝e decyzja Urz´du do
spraw Wyznaƒ odmawiajàca rejestracji wspólnoty religijnej, jak te˝
stanowiàce podstaw´ jej wydania przepisy dekretu z dnia 5.08.
1949 r. o zmianie niektórych przepisów prawa o stowarzyszeniach,
by∏y sprzeczne z zasadà wolnoÊci sumienia i wyznania wyra˝onà
w obowiàzujàcym w dacie orzekania art. 70 Konstytucji z 1952 r.
oraz deklaracjà sformu∏owanà w art. 1 dekretu z dnia 5.08.1949 r.
o ochronie wolnoÊci sumienia i wyznania. 

RPO-487081-II/04 z dnia 8 lipca 2005 r. – kasacja na rzecz Jó-
zefa B. od prawomocnego wyroku Sàdu Rejonowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu ra˝àce
i majàce istotny wp∏yw na jego treÊç naruszenie art. 413 § 2 pkt 1
Kpk stanowiàcego, i˝ wyrok skazujàcy powinien zawieraç m.in. do-
k∏adne okreÊlenie przypisanego oskar˝onemu czynu oraz jego kwali-
fikacj´ prawnà. 
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Artura S., Marcina K., Konrada G., Micha∏a G., Damiana H., Roberta
G., ¸ukasza H., ¸ukasza P., Micha∏a M., Szymona K., Dawida K., An-
drzeja M., od prawomocnego wyroku nakazowego Sàdu Rejonowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi ra˝àce i ma-
jàce istotny wp∏yw na treÊç wyroku naruszenie art. 500 § 3 Kpk po-
przez wydanie wyroku nakazowego, w sytuacji gdy w Êwietle zebra-
nych dowodów brak by∏o podstaw do przyj´cia, ˝e okolicznoÊci czynu
i wina oskar˝onych nie budzi∏y wàtpliwoÊci. 

RPO-481085-II/04 z dnia 3 sierpnia 2005 r. – kasacja na rzecz
Piotra S. od prawomocnego wyroku Sàdu Okr´gowego zmieniajàcego
wyrok Sàdu Rejonowego. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi ra˝àce i ma-
jàce istotny wp∏yw na jego treÊç naruszenie art. 433 § 2 Kpk i art. 457
§ 3 Kpk polegajàce na zaniechaniu rozpoznania zarzutów i wniosków
apelacji pochodzàcej od oskar˝onego, co w konsekwencji doprowadzi∏o
do tego, ˝e sàd odwo∏awczy w uzasadnieniu swojego wyroku nie usto-
sunkowa∏ si´ do zasadnoÊci zarzutów i wniosków apelacji oskar˝onego. 

RPO-484653-II/04 z dnia 4 sierpnia 2005 r. – kasacja na rzecz
Tomasza O. od prawomocnego wyroku zaocznego Sàdu Rejonowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi ra˝àce i majàce
istotny wp∏yw na jego treÊç naruszenie art. 92 § 3 Kodeksu wykroczeƒ,
polegajàce na b∏´dnym orzeczeniu na podstawie tego przepisu Êrodka
karnego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ru-
chu làdowym pomimo tego, ˝e powo∏any przepis nie zezwala na wymie-
rzenie tego Êrodka karnego za wykroczenie przypisane ukaranemu. 

Zgodnie z treÊcià art. 92 § 3 Kodeksu wykroczeƒ, Êrodek karny
w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mo˝na orzec w stosunku do
sprawcy wykroczenia z art. 92 § 2 Kodeksu wykroczeƒ, tj. osoby,
która w celu unikni´cia kontroli nie stosuje si´ do sygna∏u osoby
uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazujàcego zatrzyma-
nie pojazdu. Taki czyn nie zosta∏ zaÊ przypisany Tomaszowi O. Dla-
tego te˝ orzeczenie przez Sàd Rejonowy obwinionemu na podstawie
art. 92 § 3 Kodeksu wykroczeƒ Êrodka karnego, nale˝y uznaç za ra-
˝àce naruszenie powo∏anego przepisu, bowiem dosz∏o do zastosowa-
nia sankcji nieprzewidzianej za przypisane wykroczenie. 

RPO-499966-II/05 z dnia 10 sierpnia 2005 r. – kasacja na
rzecz Edwarda M. i Jerzego P. od prawomocnego wyroku Sàdu Okr´-
gowego utrzymujàcego w mocy wyrok Sàdu Rejonowego.
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RPO-472962-II/04 z dnia 27 lipca 2005 r. – kasacja na rzecz Wa-
c∏awa K. i Konstancji W. od prawomocnego wyroku Sàdu Najwy˝szego
z 1952 r. utrzymujàcego w mocy wyrok Sàdu Wojewódzkiego z 1951 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca wyrokowi Sàdu Najwy˝szego
ra˝àce naruszenie art. 37 mkk i art. 27 kk z 1932 r. w zwiàzku
z art. 37 mkk, polegajàce na przypisaniu Wac∏awowi K. i Konstancji
W. pope∏nienia zarzucanych im czynów, pomimo braku w ich dzia∏a-
niu znamion przest´pstw okreÊlonych w tych przepisach, co mia∏o
istotny wp∏yw na treÊç zaskar˝onego orzeczenia. Przypisane oskar˝o-
nym czyny polegajàce na rozpowszechnianiu i przewo˝eniu literatury
dotyczàcej wyznania „Âwiadków Jehowy” oraz sporzàdzaniu i odbie-
raniu raportów z dzia∏alnoÊci tej wspólnoty by∏y jednà z form dzia∏a-
nia wspólnoty i wiàza∏y si´ z wykonywaniem kultu religijnego. Âciga-
nie karne i skazanie oskar˝onych mia∏o form´ politycznej represji. 

RPO-506405-II/05 z dnia 29 lipca 2005 r. – kasacja na rzecz
Krzysztofa W. od prawomocnego wyroku Sàdu Okr´gowego utrzymu-
jàcego w mocy wyrok Sàdu Rejonowego. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca wyrokowi Sàdu Okr´gowego
ra˝àce naruszenie art. 107 § 3 Kpw polegajàce na tym, ˝e Sàd Okr´-
gowy nie odniós∏ si´ do podniesionego przez obwinionego w apelacji
zarzutu, i˝ Sàd Rejonowy przy rozstrzyganiu o odpowiedzialnoÊci
karnej obwinionego nie wzià∏ pod uwag´ treÊci przepisów ustawy –
Prawo budowlane, co mia∏o istotny wp∏yw na treÊç orzeczenia. Zgod-
nie z treÊcià art. 107 § 3 Kpw sàd odwo∏awczy w uzasadnieniu wyro-
ku powinien podaç, czym kierowa∏ si´ wydajàc wyrok oraz dlaczego
zarzuty i wnioski apelacji uzna∏ za zasadne albo niezasadne. Jest to
jeden z podstawowych obowiàzków sàdu odwo∏awczego, który
w sprawie obwinionego Krzysztofa W. nie zosta∏ dope∏niony. 

RPO-468917-II/04 z dnia 29 lipca 2005 r. – kasacja na rzecz
Stanis∏awa S. od prawomocnego wyroku zaocznego Sàdu Rejonowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi ra˝àce i ma-
jàce istotny wp∏yw na jego treÊç naruszenie art. 479 § 1 i 2 Kpk
w zwiàzku z art. 485 Kpk oraz art. 6 Kpk, polegajàce na wydaniu
przez sàd wyroku zaocznego, w sytuacji gdy oskar˝ony nie z∏o˝y∏ wy-
jaÊnieƒ w sprawie, co w konsekwencji stanowi∏o naruszenie jego pra-
wa do obrony. 

RPO-507674-II/05 z dnia 29 lipca 2005 r. – kasacja na rzecz To-
masza R., Adama K., Lucjana K., Adriana R., Roberta O., Marcina T.,
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orzeczenia, polegajàce na braku uzasadnienia stanowiska sàdu, ˝e
Józef W. jest sprawcà zarzucanych mu czynów, a nadto niewskaza-
niu z jakich konkretnie przyczyn sàd meriti uzna∏, ˝e jego pozosta-
wanie na wolnoÊci grozi niebezpieczeƒstwem porzàdkowi prawnemu,
co stanowi∏o przes∏anki dla zastosowania wobec Józefa W. Êrodka
zabezpieczajàcego. 

RPO-495231-II/05 z dnia 24 sierpnia 2005 r. – kasacja na
rzecz Grzegorza W. od prawomocnego postanowienia Sàdu Okr´go-
wego utrzymujàcego w mocy postanowienie Sàdu Rejonowego. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca postanowieniu Sàdu Okr´-
gowego ra˝àce naruszenie art. 75 § 4 K.k., polegajàce na wydaniu
orzeczenia utrzymujàcego w mocy postanowienie Sàdu Rejonowego
zarzàdzajàcego wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia
wolnoÊci w sytuacji, gdy od zakoƒczenia okresu próby up∏yn´∏o po-
nad 6 miesi´cy, co mia∏o istotny wp∏yw na treÊç zaskar˝onego posta-
nowienia. 

RPO-494605-II/05 z dnia 25 sierpnia 2005 r. – kasacja na
rzecz Dariusza A. od prawomocnego wyroku Sàdu Okr´gowego utrzy-
mujàcego w mocy wyrok Sàdu Rejonowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca wyrokowi Sàdu Okr´gowego
ra˝àce i majàce istotny wp∏yw na jego treÊç naruszenie art. 433 § 2
Kpk i art. 457 § 3 Kpk polegajàce na zaniechaniu rozpoznania zarzu-
tów i wniosków apelacji pochodzàcej od obroƒcy oskar˝onego, co
w konsekwencji doprowadzi∏o do tego, ˝e sàd odwo∏awczy w uzasad-
nieniu swojego wyroku nie ustosunkowa∏ si´ do zasadnoÊci zarzutów
i wniosków apelacji obroƒcy oskar˝onego. 

RPO-484097-II/04 z dnia 31 sierpnia 2005 r. – kasacja na
rzecz Wojciecha K., Micha∏a F., Janusza F., Zenona B., Micha∏a S.,
Franciszka N., Józefa K., Aleksandra B., Mieczys∏awa C., Mieczys∏a-
wa A., Jana H., Feliksa Â. i Tadeusza Â. od prawomocnego wyroku
Sàdu Wojewódzkiego z 1966 r. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu ra˝àce na-
ruszenie art. 1 ust. 3 i art. 11 ust. 1 dekretu z dnia 16.11.1945 r.
o post´powaniu doraênym, polegajàce na wydaniu zarzàdzenia o wy-
znaczeniu rozprawy g∏ównej z uchybieniem terminu, o jakim mowa
w art. 11 ust. 1 dekretu, co wyklucza∏o rozpoznanie sprawy w trybie
post´powania doraênego oraz niezasadnym przyj´ciu, ˝e okolicznoÊci
sprawy uzasadnia∏y wniosek prokuratora o jej przeprowadzenie w try-
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Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi ra˝àce na-
ruszenie prawa procesowego, majàce istotny wp∏yw na jego treÊç,
a mianowicie art. 433 § 2 Kpk oraz art. 457 § 3 Kpk, polegajàce na
sprzecznoÊci wyroku z jego uzasadnieniem (sàd odwo∏awczy pomimo
wskazania w sentencji wyroku, ˝e rozpoznano apelacje obydwu
oskar˝onych, odniós∏ si´ cz´Êciowo do kwestii dotyczàcych tylko jed-
nego z oskar˝onych), oraz zaniechaniu rozpoznania cz´Êci zarzutów
i wniosków wskazanych w apelacji, co w konsekwencji uniemo˝liwia
pe∏nà identyfikacj´ argumentów, jakie leg∏y u podstaw zapad∏ego roz-
strzygni´cia. 

RPO-455885-II/03 z dnia 17 sierpnia 2005 r. – kasacja na
rzecz Józefa B., Jana G., Kazimierza R., Edwarda C., Wincentego H.,
Tadeusza D., Stefana G. i Kazimierza G. od wyroku Sàdu Najwy˝sze-
go z 1972 r. zmieniajàcego wyrok Sàdu Wojewódzkiego z 1962 r. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca wyrokowi Sàdu Najwy˝szego
ra˝àce naruszenie prawa procesowego, majàce istotny wp∏yw na
treÊç orzeczenia (art. 384 i 389 Kpk z 1969 r. w zwiàzku z art. 462
Kpk z 1969 r.), polegajàce na tym, ˝e Sàd Najwy˝szy rozpoznajàc re-
wizj´ nadzwyczajnà Ministra SprawiedliwoÊci wniesionà na korzyÊç
Józefa B., Jana G. i Kazimierza R. nie wzià∏ z urz´du pod uwag´ te-
go, ˝e Sàd Wojewódzki niezasadnie przyjà∏, ˝e okolicznoÊci sprawy
uzasadnia∏y wniosek prokuratora o przeprowadzenie sprawy w trybie
doraênym, podczas gdy nale˝yte rozwa˝enie tych okolicznoÊci prowa-
dzi do wniosku, i˝ post´powanie w tej sprawie winno byç prowadzo-
ne w trybie zwyczajnym. Ponadto Sàd Wojewódzki wyda∏ zarzàdzenie
o wyznaczeniu rozprawy g∏ównej z uchybieniem terminu, o jakim
mowa w art. 11 ust. 1 dekretu o post´powaniu doraênym, co wyklu-
cza∏o rozpoznanie sprawy w trybie post´powania doraênego. Uchy-
bienia te doprowadzi∏y do naruszenia przez sàd prawa oskar˝onych
do obrony. 

RPO-429027-II/03 z dnia 19 sierpnia 2005 r. – kasacja na
rzecz Zygmunta S. od prawomocnego wyroku Sàdu Wojewódzkiego
z dnia 20.10.1960 r., zmieniajàcego wyrok Sàdu Powiatowego z dnia
18.06.1960 r. (brak znamion przest´pstwa w dzia∏aniu oskar˝onego). 

RPO-279657-II/098 z dnia 22 sierpnia 2005 r. – kasacja na rzecz
Józefa W. od prawomocnego postanowienia Sàdu Apelacyjnego z 1950 r. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu postanowieniu ra˝àce
naruszenie art. 347 § 1 Kpk z 1928 r., majàce istotny wp∏yw na treÊç

56



Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu ra˝àce na-
ruszenie prawa karnego procesowego, to jest art. 79 § 1 pkt 3 i § 3
Kpk w brzmieniu obowiàzujàcym w dacie orzekania, polegajàce na zi-
gnorowaniu przez Sàd Rejonowy okolicznoÊci dotyczàcych stanu zdro-
wia psychicznego oskar˝onego, które w∏aÊciwie ocenione powinny pro-
wadziç do przyj´cia, ˝e zachodzi uzasadniona wàtpliwoÊç co do jego
poczytalnoÊci, co w konsekwencji doprowadzi∏o do zaniechania prze-
prowadzenia dowodu z opinii bieg∏ych psychiatrów oraz wyznaczenia
obroƒcy z urz´du, którego udzia∏ w rozprawie by∏ obowiàzkowy. 

RPO-493205-II/05 z dnia 14 wrzeÊnia 2005 r. – kasacja od pra-
womocnego postanowienia Sàdu Rejonowego o zastosowaniu Êrodka
zabezpieczajàcego w postaci umieszczenia w zamkni´tym zak∏adzie
psychiatrycznym.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca zaskar˝onemu postanowie-
niu ra˝àce naruszenie prawa i mogàce mieç istotny wp∏yw na treÊç
orzeczenia naruszenie art. 93 Kk., art. 354 pkt 2 Kpk oraz art. 322 §
2 Kpk. Sàd Rejonowy wydajàc w/w postanowienie zdaniem Rzeczni-
ka nie przeprowadzi∏ obligatoryjnego dowodu w postaci wys∏uchania
bieg∏ych psychiatrów i bieg∏ego psychologa przed wydaniem orzecze-
nia o umieszczeniu w zamkni´tym zak∏adzie psychiatrycznym tytu-
∏em Êrodka zabezpieczajàcego, ponadto dokona∏ rozpoznania sprawy
na posiedzeniu mimo braku wniosku obroƒcy w tej materii oraz pod-
czas nieobecnoÊci podejrzanego w sytuacji, gdy z opinii bieg∏ych nie
wynika∏o aby nie móg∏ on uczestniczyç w toczàcym si´ post´powa-
niu, a tak˝e nie wskaza∏ w uzasadnieniu postanowienia, jakimi prze-
s∏ankami kierowa∏ si´ sàd uznajàc, ˝e czyny przypisane podejrzane-
mu cechowa∏y si´ znacznà spo∏ecznà szkodliwoÊcià.

RPO-493396-II/05 z dnia 16 wrzeÊnia 2005 r. – kasacja na
rzecz Stanis∏awa W. od prawomocnego wyroku Sàdu Wojewódzkiego
z dnia 4.06.1983 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca wyrokowi Sàdu Wojewódz-
kiego ra˝àce i majàce istotny wp∏yw na jego treÊç naruszenie prawa
materialnego, a mianowicie art. 1 d.Kk przez b∏´dne przyj´cie, ˝e
przypisany oskar˝onemu Stanis∏awowi W. czyn z art. 46 ust. 1 de-
kretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym by∏ spo∏ecznie niebez-
pieczny, podczas gdy w rzeczywistoÊci nie wykazywa∏ on cech spo-
∏ecznego niebezpieczeƒstwa stanowiàcego konstytutywny element
przest´pstwa. Stanis∏aw W. zosta∏ oskar˝ony o to, ˝e w okresie od
stycznia do kwietnia 1982 r. kontynuowa∏ dzia∏alnoÊç w NSZZ „Soli-
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bie doraênym, podczas gdy nale˝yte rozwa˝enie tych okolicznoÊci pro-
wadzi do wniosku, i˝ post´powanie w tej sprawie winno byç prowa-
dzone w trybie zwyczajnym. Skutkowa∏o to naruszeniem zagwaranto-
wanego w art. 360 Kpk z 1928 r. prawa oskar˝onych do obrony. 

RPO-491307-II/04 z dnia 31 sierpnia 2005 r. – kasacja na
rzecz Janusza G. i Teresy G. od prawomocnego wyroku Sàdu Okr´-
gowego utrzymujàcego w mocy wyrok Sàdu Rejonowego. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca wyrokowi Sàdu Okr´gowego
ra˝àce naruszenie art. 433 § 2 Kpk oraz art. 457 § 3 Kpk majàce
istotny wp∏yw na jego treÊç, polegajàce na zaniechaniu przez Sàd
Okr´gowy rozwa˝enia i dokonania oceny zasadnoÊci wszystkich za-
rzutów wskazanych w apelacji obroƒcy oskar˝onych. 

RPO-492095-II/04 z dnia 31 sierpnia 2005 r. – kasacja na
rzecz Darii S. od prawomocnego wyroku Sàdu Okr´gowego utrzymu-
jàcego w mocy wyrok Sàdu Rejonowego. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi ra˝àce na-
ruszenie art. 106 § 3 Kpw oraz art. 453 § 2 i 3 Kpk w powiàzaniu
z art. 109 § 2 Kpw, polegajàce na uznaniu, w oparciu o przepisy art.
139 § 1 Kpk w zwiàzku z art. 38 Kpw, i˝ zawiadomienie obwinionej
o terminie rozprawy apelacyjnej zosta∏o jej dor´czone prawid∏owo
w sytuacji, gdy Sàdowi Okr´gowemu wiadomym by∏o, i˝ obwiniona
przebywa∏a pod innym adresem ani˝eli ten, na który wys∏ane zosta∏o
zawiadomienie, co uniemo˝liwi∏o Darii S. realizacj´ przys∏ugujàcego
jej prawa do obrony i mia∏o istotny wp∏yw na treÊç orzeczenia. 

RPO-468611-II/04 z dnia 2 wrzeÊnia 2005 r. – kasacja na rzecz
W∏adys∏awa S. od prawomocnego postanowienia Sàdu Rejonowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu postanowieniu ra˝àce
naruszenie prawa karnego procesowego majàce istotny wp∏yw na je-
go treÊç, a mianowicie art. 161 Kpk polegajàce na nieodtworzeniu
akt w zakresie dotyczàcym okreÊlenia czasu, miejsca i okolicznoÊci
przypisanego W∏adys∏awowi S. czynu, jego kwalifikacji prawnej, wy-
miaru kary, czasu jej odbywania, oraz danych odnoszàcych si´ do
wyroków zapad∏ych w sprawie IV Kp. 624/52, co uniemo˝liwia prze-
prowadzenie post´powania kasacyjnego w celu urzeczywistnienia
uzasadnionego interesu strony. 

RPO-492454-II/04 z dnia 5 wrzeÊnia 2005 r. – kasacja od pra-
womocnego wyroku Sàdu Rejonowego.
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zasadne, w sytuacji gdy sàd odwo∏awczy jest zobligowany rozwa˝yç
ich zasadnoÊç aby w przypadku gdy sà bezzasadne przytoczona argu-
mentacja wskazywa∏a czym sàd si´ kierowa∏ wydajàc wyrok i dlaczego
zarzuty i wnioski apelacji uzna∏ za niezasadne.

RPO-485315-II/04 z dnia 22 wrzeÊnia 2005 r. – kasacja od wy-
roku Sàdu Okr´gowego z dnia 10.02.2003 r. utrzymujàcego w mocy
wyrok Sàdu Rejonowego z dnia 17.10.2002 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi ra˝àce na-
ruszenie prawa polegajàce na zaniechaniu kontroli prawid∏owoÊci
kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskar˝onemu, przyj´tej
przez orzekajàcy w I instancji Sàd Rejonowy, podczas gdy nale˝yta
analiza prawid∏owych ustaleƒ faktycznych prowadzi do wniosku, i˝
nie zosta∏y spe∏nione wszystkie znamiona dokonania wyst´pku z art.
205 Kk z 1969 r.

RPO-494846-II/05 z dnia 26 wrzeÊnia 2005 r. – kasacja na
rzecz Ma∏gorzaty C. od prawomocnego postanowienia Sàdu Okr´go-
wego w przedmiocie zwrotu kosztów obrony.

Orzeczeniu temu Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca ra˝àce na-
ruszenie prawa procesowego, tj. art. 118 § 2 Kpsw, poprzez jego nie-
zastosowanie b´dàce wynikiem b∏´dnego przyj´cia, i˝ brak wskazania
w art. 119 Kpsw przepisu art. 632 pkt 2 Kpk do odpowiedniego sto-
sowania w post´powaniach w sprawach o wykroczenia implikuje nie-
mo˝noÊç zasàdzenia kosztów obrony z wyboru na rzecz obwinionego
uniewinnionego w sprawie, w której wniosek o ukaranie z∏o˝y∏ oskar-
˝yciel publiczny.

RPO-492775-II/04 z dnia 28 wrzeÊnia 2005 r. – kasacja na
rzecz Andrzeja R. od prawomocnego wyroku nakazowego Sàdu Rejo-
nowego. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi ra˝àce na-
ruszenie prawa karnego procesowego, majàce istotny wp∏yw na jego
treÊç, to jest art. 501 pkt 1 Kpk polegajàce na wydaniu w odniesie-
niu do Andrzeja R. wyroku nakazowego, co by∏o niedopuszczalne
z uwagi na to, ˝e by∏ on w czasie orzekania pozbawiony wolnoÊci
w innej sprawie. 

RPO-496630-II/05 z dnia 30 wrzeÊnia 2005 r. – kasacja na
rzecz Eugenii T. i Bronis∏awa T. od prawomocnego wyroku Sàdu
Okr´gowego utrzymujàcego w mocy wyrok Sàdu Rejonowego. 
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darnoÊç”, a w szczególnoÊci o to, ˝e wzià∏ udzia∏ w zebraniu NSZZ
„SolidarnoÊç” majàcym na celu stworzenie sieci kolporta˝u ulotek,
a nast´pnie wspó∏organizowa∏ punkty kontaktowe odbiorcze tych˝e
ulotek, wspó∏kierowa∏ dystrybucjà ulotek, a tak˝e werbowa∏ do
wspó∏pracy pracowników pobliskich zak∏adów. Rzecznik wnoszàc ka-
sacj´ opiera si´ równie˝ na stanowisku Sàdu Najwy˝szego (wyrok
z dnia 3.04.2003 r., sygn. akt III KRN 2/03), w którym to wskaza∏,
˝e wprowadzane w czasie stanu wojennego obwarowane sankcjà kar-
nà zakazy, które godzi∏y w uznawane powszechnie prawa i wolnoÊci
obywatelskie nie by∏y przez spo∏eczeƒstwo polskie akceptowane, zaÊ
przeciwstawianie si´ pokojowymi metodami nast´pstwom stanu wo-
jennego by∏o zgodne z ˝ywotnymi interesami spo∏eczeƒstwa. Dlatego
te˝ nie wykazywa∏y one cech spo∏ecznego niebezpieczeƒstwa stano-
wiàcego konstytutywny element przest´pstwa.

RPO-490245-II/04 z dnia 22 wrzeÊnia 2005 r. – kasacja na
rzecz ¸ukasza S. od prawomocnego wyroku Sàdu Rejonowego w cz´-
Êci dotyczàcej orzeczenia o karze.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi ra˝àce na-
ruszenie przepisów prawa materialnego, a mianowicie art. 13 ustawy
z dnia 26.10.1982 r. o post´powaniu w sprawach nieletnich, polega-
jàce na wymierzeniu ¸ukaszowi S. (nieletniemu sprawcy) kary pozba-
wienia wolnoÊci w granicach okreÊlonych w art. 279 § 1 Kk bez nad-
zwyczajnego jej z∏agodzenia. 

RPO-491546-II/04 z dnia 22 wrzeÊnia 2005 r. – kasacja na
rzecz Henryka W. od prawomocnego wyroku Sàdu Rejonowego utrzy-
mujàcego w mocy orzeczenie Kolegium d/s Wykroczeƒ.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi ra˝àce naru-
szenie prawa procesowego polegajàce na naruszeniu art. 6 Kpk i art.
175 § 1 Kpk polegajàce na zaniechaniu przes∏uchania przez sàd Hen-
ryka W. jako obwinionego, co zdaniem Rzecznika ra˝àco naruszy∏o je-
go prawo do z∏o˝enia wyjaÊnieƒ, a w konsekwencji prawo do obrony.
Ponadto Rzecznik zwróci∏ uwag´ na naruszenie art. 512 § 4 Kpk po-
przez zaniechanie przes∏uchania na rozprawie w charakterze Êwiadka
Zbigniewa P. co do okolicznoÊci przeprowadzonej przez niego inter-
wencji, w tym zw∏aszcza domniemanej odmowy podania personaliów
w sytuacji, gdy obwiniony by∏ mu osobiÊcie znany. Naruszony zosta∏
równie˝ w opinii Rzecznika art.457 § 2 Kpk w zwiàzku z art. 510 Kpk.
Naruszenie polega∏o na nie wskazaniu przez sàd w uzasadnieniu wy-
roku dlaczego zarzuty i wnioski odwo∏ania obwinionego uzna∏ za nie-
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Kasacja oddalona (wyrok z dnia 3.03.2005 r., sygn. akt I UK
189/04). 

RPO-471283-II/04 z dnia 14 stycznia 2005 r. – kasacja na
rzecz Tadeusza G. od wyroku Sàdu Okr´gowego zmieniajàcego wyrok
Sàdu Rejonowego (Informacja 1-3/2005, str. 69).

Kasacja uwzgl´dniona (wyrok z dnia 7.06.2005 r., sygn. akt IV
KK 15/05). 

RPO-461336-II/04 z dnia 7 lutego 2005 r. – kasacja na rzecz
Jacka B. od wyroku Sàdu Rejonowego utrzymujàcego w mocy orze-
czenie Kolegium do Spraw Wykroczeƒ przy Sàdzie Rejonowym (Infor-
macja 1-3/2005, str. 70). 

Kasacja uwzgl´dniona (wyrok z dnia 9.06.2005 r., sygn. akt V KK
41/05). 

RPO-489034-II/04 z dnia 3 marca 2005 r. – kasacja na rzecz
Edwarda M. od prawomocnego wyroku Sàdu Rejonowego (Informacja
1-3/2005, str. 71). 

Kasacja uwzgl´dniona (wyrok z dnia 24.06.2005 r., sygn. akt III
KK 66/05). 

RPO-474914-II/04 z dnia 11 marca 2005 r. – kasacja na rzecz
Jacka S. od postanowienia Sàdu Apelacyjnego utrzymujàcego w mo-
cy postanowienie Sàdu Okr´gowego (Informacja 1-3/2005, str. 72). 

Kasacja oddalona (postanowienie z dnia 2.08.2005 r., sygn. akt
IV KK 91/05). 

RPO-312386-II/99 z dnia 21 marca 2005 r. – kasacja na rzecz
Ewy Z. od prawomocnego postanowienia Sàdu Rejonowego z 1984 r.
o umorzeniu post´powania karnego na podstawie ustawy o amnestii
(Informacja 1-3/2005, str. 73).

Kasacja uwzgl´dniona (wyrok z dnia 28.07.2005 r., sygn. akt
V KK 102/05). 

RPO-493320-II/04 z dnia 1 kwietnia 2005 r. – kasacja na rzecz
Zbigniewa K. od wyroku Sàdu Okr´gowego utrzymujàcego w mocy
wyrok Sàdu Rejonowego (Informacja 1-3/2005, str. 68). 

Kasacja uwzgl´dniona (wyrok z dnia z dnia 21.06.2005 r., sygn.
akt V KK 121/05). 
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Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu ra˝àce
i majàce istotny wp∏yw na jego treÊç naruszenie art. 443 Kpk
w zwiàzku z art. 109 § 2 Kpw polegajàce na wydaniu w sprawie prze-
kazanej do ponownego rozpoznania orzeczenia surowszego ni˝ uchy-
lone, mimo zaskar˝enia uchylonego orzeczenia wy∏àcznie na korzyÊç
obojga obwinionych. 

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

RPO-457749-IV/03 z dnia 15 wrzeÊnia 2005 r. – skarga
o stwierdzenie niezgodnoÊci z prawem prawomocnego wyroku Sàdu
Okr´gowego z dnia 1.10.2003 r. w sprawie ze skargi Anny C. o wzno-
wienie post´powania zakoƒczonego prawomocnym nakazem zap∏aty
wydanym w dniu 7.10.1996 r. przez Sàd Rejonowy, na skutek apela-
cji Katarzyny N. od wyroku Sàdu Rejonowego z dnia 6.11.2001 r.

Rzecznik zarzuca temu wyrokowi:
– naruszenie przepisów post´powania (art. 403 § 1 pkt 1 i art. 404

Kpc) poprzez b∏´dne przyj´cie, i˝ do podstawy wznowienia post´-
powania okreÊlonej w art. 403 § 1 pkt 1 Kpc (oparcia wyroku na
dokumencie podrobionym lub przerobionym) znajduje zastosowa-
nie art. 404 Kpc, uzale˝niajàcy dopuszczalnoÊç wznowienia od
uprzedniego ustalenia czynu przest´pczego prawomocnym wyro-
kiem skazujàcym,

– naruszenie konstytucyjnych praw cz∏owieka i obywatela, tj. pra-
wa do sàdu (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP) poprzez pozbawienie
strony zaskar˝onym wyrokiem konstytucyjnego prawa do mery-
torycznego rozpoznania jej sprawy przez sàd w sytuacji, gdy pra-
wo to gwarantowa∏y obowiàzujàce przepisy prawa procesowego.

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

RPO-475882-III/04 z dnia 8 czerwca 2004 r. – kasacja na rzecz
Jolanty L. od wyroku Sàdu Apelacyjnego – Sàdu Pracy i Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych w sprawie przeciwko ZUS o wczeÊniejszà emerytur´ (In-
formacja 4-6/2004, str. 62). 
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IV. PYTANIA PRAWNE DO SÑDU NAJWY˚SZEGO

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

RPO-468295-II/04 z dnia 18 lipca 2005 r. – w sprawie wàtpli-
woÊci dotyczàcych dopuszczalnoÊci rozpoznania apelacji przez sàd
odwo∏awczy w skaldzie jednego s´dziego.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniós∏ o podj´cie uchwa∏y wyjaÊnia-
jàcej ujawniajàce si´ w orzecznictwie Sàdu Najwy˝szego rozbie˝noÊci
w wyk∏adni art. 29 § 1 Kpk w zwiàzku z brzmieniem art. 476 § 1
zdanie trzecie Kpk, zawierajàcej odpowiedê na pytanie: czy w Êwietle
art. 29 § 1 Kpk dopuszczalne jest rozpoznanie apelacji przez sàd od-
wo∏awczy w sk∏adzie jednego s´dziego, po wydaniu zarzàdzenia przez
prezesa sàdu okr´gowego na podstawie art. 476 § 1 zdanie trzecie
Kpk w sytuacji, gdy po przekroczeniu 21 dniowego terminu okreÊlo-
nego w art. 484 § 1 Kpk sàd pierwszej instancji zmieni∏ tryb post´po-
wania z uproszczonego na zwyczajny i rozpozna∏ spraw´ w dalszym
ciàgu w tym samym jednoosobowym sk∏adzie? 

Rzecznik Praw Obywatelskich wyrazi∏ poglàd, i˝ w opisanym uk∏a-
dzie procesowym, sàd odwo∏awczy powinien orzekaç w sk∏adzie
trzech s´dziów, zaÊ rozpoznanie sprawy w post´powaniu odwo∏aw-
czym w sk∏adzie jednego s´dziego, nawet po wydaniu stosownego za-
rzàdzenia przez prezesa sàdu okr´gowego, stanowi naruszenie art.
29 § 1 Kpk, a w konsekwencji bezwzgl´dnà przes∏ank´ odwo∏awczà
wskazanà w art. 439 § 1 pkt 2 Kpk. 

RPO-513487-XI/05 z dnia 31 sierpnia 2005 r. – w sprawie za-
kazu kontaktów z dzieçmi orzeczonego wobec rodziców dysponujà-
cych w∏adzà rodzicielskà. 

Rzecznik Praw Obywatelskich wniós∏ o podj´cie uchwa∏y majàcej
na celu wyjaÊnienie ujawnionych w orzecznictwie rozbie˝noÊci w wy-
k∏adni i stosowaniu przepisu art. 113 § 1 ustawy – Kodeks rodzinny
i opiekuƒczy w zwiàzku z art. 755 § 1 ustawy – Kodeks post´powa-

65

RPO-323230-II/99 z dnia 20 kwietnia 2005 r. – kasacja na rzecz
Józefa K. od prawomocnych wyroków Sàdu Najwy˝szego z 1953 r. –
represje polityczne wobec „Âwiadków Jehowy” (Informacja 4-6/2005,
str. 69). 

Kasacja uwzgl´dniona (wyrok z dnia z dnia 7.07.2005 r., sygn.
akt V KK 154/05).

RPO-456115-03/II z dnia 20 kwietnia 2005 r. – kasacja na
rzecz Jana S. i Edwarda O. od prawomocnego wyroku Sàdu Najwy˝-
szego z 1983 r. utrzymujàcego w mocy wyrok Sàdu Wojewódzkiego
z 1982 r. oraz na rzecz Teresy M. od wyroku Sàdu Wojewódzkiego
z 1982 r. – represje polityczne wobec dzia∏aczy NSZZ „SolidarnoÊç”
(Informacja 4-6/2005, str. 69).

Kasacja uwzgl´dniona (wyrok z dnia 7.07.2005 r. w sprawie Tere-
sy M. oraz wyrok z dnia 7.07.2005 r. w sprawie Jana S. i Edwarda
O., sygn. akt III KK 127/05). 

RPO-475876-II/04 z dnia 14 czerwca 2005 r. – kasacja na rzecz
Bartosza P. od prawomocnego wyroku Sàdu Okr´gowego utrzymujà-
cego w mocy wyrok Sàdu Rejonowego (Informacja 4-6/2005, str. 71).

Kasacja uwzgl´dniona (wyrok z dnia 8.09.2005 r., sygn. akt V KK
235/05).

RPO-462720-II/04 z dnia 30 czerwca 2005 r. – kasacja na rzecz
szer. Mieczys∏awa C., szer. Edwarda M. i szer. Zbigniewa C. od prawo-
mocnego wyroku Sàdu Wojskowego z 1944 r. (Informacja 4-6/2005,
str. 72).

Kasacja uwzgl´dniona (wyrok z dnia 1.08.2005 r., sygn. akt WK
15/05). 
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tego przedsi´biorstwa lub zak∏adu. Wyk∏adnia art. 49 Kodeksu cywil-
nego ma istotny wp∏yw na sfer´ realizacji konstytucyjnych praw
i wolnoÊci obywatelskich.

RPO-505195-IV/05 z dnia 19 wrzeÊnia 2005 r. – w sprawie legi-
tymacji do wytoczenia powództwa o uzgodnienie stanu prawnego nie-
ruchomoÊci ujawnionego w ksi´dze wieczystej z rzeczywistym stanem
prawnym.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniós∏ o podj´cie uchwa∏y majàcej
na celu wyjaÊnienie istniejàcych w orzecznictwie rozbie˝noÊci w wy-
k∏adni i stosowaniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16.07.1982 r.
o ksi´gach wieczystych i hipotece, a zawierajàcej odpowiedê na pyta-
nie: czy powództwo o usuni´cie niezgodnoÊci mi´dzy stanem praw-
nym nieruchomoÊci ujawnionym w ksi´dze wieczystej a rzeczywistym
stanem prawnym mo˝e wytoczyç ka˝dy, kto ma interes prawny
w tym, aby treÊç ksi´gi wieczystej odpowiada∏a rzeczywistemu stano-
wi prawnemu?
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nia cywilnego, zawierajàcej odpowiedê na pytanie: Czy wydajàc po-
stanowienie w trybie art. 755 § 1 Kpc dotyczàce uregulowania na
czas trwania post´powania kontaktów z rodzicem odseparowanym od
dziecka, sàd zwiàzany jest treÊcià art. 113 § 1 Kro, a zatem czy
w postanowieniu zabezpieczajàcym mo˝e byç orzeczony zakaz osobi-
stej stycznoÊci z dzieckiem wzgl´dem rodzica dysponujàcego w∏adzà
rodzicielskà przy braku wczeÊniejszego orzeczenia sàdu o pozbawie-
niu w∏adzy rodzicielskiej tego rodzica ?

W uzasadnieniu Rzecznik stwierdzi∏ m.in. ˝e otrzymuje skargi ro-
dziców dysponujàcych w∏adzà rodzicielskà, którym sàdy w postano-
wieniach wydanych w trybie zabezpieczenia zakaza∏y kontaktów
z dzieçmi. Prawo rodziców do kontaktów z dzieckiem nie jest elemen-
tem w∏adzy rodzicielskiej. Przys∏uguje nawet tym rodzicom, którzy
w∏adzy rodzicielskiej nie posiadajà. 

RPO-508644-IV/05 z dnia 2 wrzeÊnia 2005 r. – w sprawie obli-
czania terminu zasiedzenia nieruchomoÊci. 

Rzecznik Praw Obywatelskich wniós∏ o podj´cie uchwa∏y majàcej
na celu wyjaÊnienie istniejàcych w orzecznictwie rozbie˝noÊci w wy-
k∏adni i stosowaniu art. 177 ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks
cywilny, uchylonego przez art. 1 pkt 34 ustawy z dnia 28.07.1990 r.
o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, a zawierajàcej odpowiedê na py-
tanie: czy w sytuacji, gdy w okresie obowiàzywania regulacji wy∏àcza-
jàcych mo˝liwoÊç nabycia w∏asnoÊci nieruchomoÊci paƒstwowej
przez zasiedzenie, nieruchomoÊç znajdujàca si´ w samoistnym posia-
daniu by∏a epizodycznie nieruchomoÊcià paƒstwowà i przed dniem
1.10.1990 r. utraci∏a ten charakter na skutek zbycia na rzecz osoby
fizycznej, bieg terminu zasiedzenia tej nieruchomoÊci rozpoczyna si´
w dniu utraty przez t´ nieruchomoÊç statusu w∏asnoÊci paƒstwowej
(art. 177 k.c.)?

RPO-514663-V/05 z dnia 16 wrzeÊnia 2005 r. – w sprawie prze-
niesienia w∏asnoÊci urzàdzeƒ s∏u˝àcych do doprowadzania i odpro-
wadzania wody, gazu, pràdu elektrycznego.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniós∏, w zwiàzku z rozbie˝noÊcià
w orzecznictwie Sàdu Najwy˝szego, o podj´cie uchwa∏y wyjaÊniajàcej,
czy przepis art. 49 Kodeksu cywilnego stanowi samoistnà podstaw´
materialnoprawnà przejÊcia urzàdzeƒ s∏u˝àcych do doprowadzania
lub odprowadzania wody, pary, gazu, pràdu elektrycznego oraz in-
nych urzàdzeƒ podobnych na w∏asnoÊç przedsi´biorstwa lub zak∏a-
du, poprzez sam fakt ich fizycznego po∏àczenia z siecià nale˝àcà do
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skich na decyzj´ 70a/2005 Wójta Gminy z dnia 25.05.2005 r. odma-
wiajàcà przyznania Sebastianowi Z. – uczniowi gimnazjum stypen-
dium szkolnego w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyj-
nym na okres od 1.01.2005 r. do 30.06.2005 r. Zaskar˝onej decyzji
Rzecznik zarzuca naruszenie art. 90d ust. 1 i 7 ustawy z dnia
7.09.1991 r. o systemie oÊwiaty oraz naruszenie art. 7 i art. 77 § 1
Kpa, a tak˝e naruszenie art. 7 i art. 71 ust. 1 zd. 2 Konstytucji RP
i wnosi o jej uchylenie. 

RPO-506792-XI/05 z dnia 18 lipca 2005 r., Wojewódzki Sàd
Administracyjny w Warszawie – skarga Rzecznika Praw Obywatel-
skich na decyzj´ 70b/2005 Wójta Gminy z dnia 25.05.2005 r. odma-
wiajàcà przyznania Magdalenie Z. – uczennicy gimnazjum stypen-
dium szkolnego w formie pomocy rzeczowej o charakterze
edukacyjnym na okres od 1.01.2005 r. do 30.06.2005 r. Zaskar˝onej
decyzji Rzecznik zarzuca naruszenie art. 90d ust. 1 i 7 ustawy z dnia
7.09.1991 r. o systemie oÊwiaty oraz naruszenie art. 7 i art. 77 § 1
Kpa, a tak˝e naruszenie art. 7 i art. 71 ust. 1 zd. 2 Konstytucji RP
i wnosi o jej uchylenie. 

RPO-510153-XI/05 z dnia 18 lipca 2005 r., Wojewódzki Sàd
Administracyjny w Warszawie – skarga Rzecznika Praw Obywatel-
skich na decyzj´ 70c/2005 Wójta Gminy z dnia 25.05.2005 r. odma-
wiajàcà przyznania Ewelinie Z. – uczennicy gimnazjum stypendium
szkolnego w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym na
okres od 1.01.2005 r. do 30.06.2005 r. Zaskar˝onej decyzji Rzecznik
zarzuca naruszenie art. 90d ust. 1 i 7 ustawy z dnia 7.09.1991 r.
o systemie oÊwiaty oraz naruszenie art. 7 i art. 77 § 1 Kpa, a tak˝e
naruszenie art. 7 i art. 71 ust. 1 zd. 2 Konstytucji RP i wnosi o jej
uchylenie. 

RPO-506955-XI/05 z dnia 26 sierpnia 2005 r., Wojewódzki
Sàd Administracyjny w ¸odzi – skarga Rzecznika Praw Obywatel-
skich na § 5 ust. 2 regulaminu udzielania pomocy materialnej o cha-
rakterze socjalnym dla uczniów zamieszka∏ych na terenie Gminy K.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie niewa˝noÊci
§ 5 ust. 2 regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszka∏ych na terenie Gminy K., stano-
wiàcego za∏àcznik Nr 1 do uchwa∏y Nr 194/XXXIV/05 Rady Miejskiej
w K. z dnia 31.03.2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka∏ych na
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V. SKARGI DO WOJEWÓDZKICH SÑDÓW 
ADMINISTRACYJNYCH, SKARGI KASACYJNE 

DO NACZELNEGO SÑDU ADMINISTRACYJNEGO

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

RPO-510151-XI/05 z dnia 18 lipca 2005 r., Wojewódzki Sàd
Administracyjny w Warszawie – skarga Rzecznika Praw Obywatel-
skich na decyzj´ 70/2005 Wójta Gminy z dnia 25.05.2005 r. odma-
wiajàcà przyznania Marioli Z., uczennicy Zespo∏u Szkó∏ w P., stypen-
dium szkolnego w formie pomocy rzeczowej o charakterze
edukacyjnym na okres od 1.01.2005 r. do 30.06.2005 r. Zaskar˝onej
decyzji Rzecznik zarzuca naruszenie art. 90d ust. 1 i 7 ustawy z dnia
7.09.1991 r. o systemie oÊwiaty oraz naruszenie art. 7 i art. 77 § 1
Kpa, a tak˝e naruszenie art. 7 i art. 71 ust. 1 zd. 2 Konstytucji RP
i wnosi o jej uchylenie. 

Zgodnie z art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oÊwiaty, stypendium
szkolne mo˝e otrzymaç uczeƒ znajdujàcy si´ w trudnej sytuacji mate-
rialnej, wynikajàcej z niskich dochodów na osob´ w rodzinie, w szcze-
gólnoÊci gdy w rodzinie tej wyst´puje bezrobocie, niepe∏nosprawnoÊç,
ci´˝ka lub d∏ugotrwa∏a choroba, wielodzietnoÊç, brak umiej´tnoÊci
wype∏niania funkcji opiekuƒczo-wychowawczych, alkoholizm lub nar-
komania, a tak˝e gdy rodzina jest niepe∏na lub wystàpi∏o zdarzenie
losowe, z zastrze˝eniem art. 90 ust. 12 tej ustawy przewidujàcego, ˝e
stypendium szkolne nie przys∏uguje uczniowi, który otrzymuje inne
stypendium o charakterze socjalnym ze Êrodków publicznych. W ro-
dzinie Marioli Z. wyst´pujà dwie dodatkowe przes∏anki, obok niskiego
dochodu, warunkujàce przyznanie stypendium szkolnego – wielodziet-
noÊç i bezrobocie. Organ administracji nie podjà∏ ˝adnych kroków
w celu ustalenia istnienia tych okolicznoÊci. 

RPO-510152-XI/05 z dnia 18 lipca 2005 r., Wojewódzki Sàd
Administracyjny w Warszawie – skarga Rzecznika Praw Obywatel-
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RPO-432597-X/03 z dnia 22 lipca 2005 r., Naczelny Sàd Ad-
ministracyjny – skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sàdu
Administracyjnego w Warszawie wydanego w sprawie ze skargi
Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwa∏´ Nr XX/349/2003 Rady
m.st. Warszawy z dnia 25.11.2003 r. w sprawie ustalenia strefy p∏at-
nego parkowania. 

Zaskar˝onemu postanowieniu Rzecznik zarzuca naruszenie przepi-
sów post´powania majàce istotny wp∏yw na wynik sprawy, tj. art. 52
Prawa o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi w zwiàzku
z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorzàdzie gminnym
oraz art. 58 § 1 pkt 6 Prawa o post´powaniu przed sàdami admini-
stracyjnymi, w wyniku przyj´cia tezy, ˝e na Rzeczniku Praw Obywa-
telskich cià˝y przed wniesieniem skargi do sàdu administracyjnego
na przepis prawa miejscowego obowiàzek wezwania rady gminy do
usuni´cia naruszenia prawa. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi
o uchylenie w ca∏oÊci zaskar˝onego postanowienia i przekazanie
sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sàdowi Admini-
stracyjnemu w Warszawie.

RPO-476784-XI/04 z dnia 31 sierpnia 2005 r., Naczelny Sàd
Administracyjny – skarga kasacyjna Rzecznika Praw Obywatelskich
od wyroku Wojewódzkiego Sàdu Administracyjnego oddalajàcego
skarg´ na decyzj´ Samorzàdowego Kolegium Odwo∏awczego utrzymu-
jàcà w mocy decyzj´ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w J.
z dnia 7.04.2003 r. w przedmiocie odmowy przyznania jednorazowe-
go Êwiadczenia pieni´˝nego na pokrycie niezb´dnych wydatków zwià-
zanych z przyj´ciem dziecka do rodziny zast´pczej. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskar˝a w ca∏oÊci wyrok Wojewódz-
kiego Sàdu Administracyjnego zarzucajàc mu naruszenie przepisów
post´powania w stopniu majàcym istotny wp∏yw na wynik sprawy tj.
art. 106 § 3 Prawa o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi
polegajàce na niewyjaÊnieniu, pomimo przeprowadzenia uzupe∏niajà-
cego post´powania dowodowego, istotnych wàtpliwoÊci w sprawie,
a tak˝e naruszenie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) Prawa o post´powaniu
przed sàdami administracyjnymi w zwiàzku z art. 7 i art. 77 § 1 Kpa
poprzez konwalidowanie decyzji ra˝àco sprzecznych z ustaleniami
dokonanymi w sprawie, co mia∏o istotny wp∏yw na wynik sprawy. 

Kierownik PCPR odmówi∏ przyznania Êwiadczenia uzasadniajàc
swà decyzj´ m.in. trudnà sytuacjà finansowà powiatu i brakiem
Êrodków na pomoc fakultatywnà dla rodzin zast´pczych. Materia∏ do-
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terenie Gminy K. Zaskar˝onemu przepisowi Rzecznik zarzuca nie-
zgodnoÊç z art. 90f ustawy o systemie oÊwiaty oraz z art. 130 § 1
Kpa, a tak˝e z art. 94 Konstytucji RP. 

Udzielanie Êwiadczeƒ pomocy materialnej o charakterze socjalnym
jest zadaniem w∏asnym gminy. Na dofinansowanie Êwiadczeƒ pomo-
cy materialnej o charakterze socjalnym gmina otrzymuje dotacj´ ce-
lowà z bud˝etu paƒstwa. Regulamin udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zosta∏ wydany na podstawie
art. 90f ustawy o systemie oÊwiaty. Do uregulowania w akcie prawa
miejscowego ustawodawca nie przekaza∏ zagadnienia zwiàzanego
z wyp∏acaniem pomocy materialnej dla uczniów. Stàd te˝ § 5 ust. 2
regulaminu zosta∏ wydany z przekroczeniem granic upowa˝nienia
ustawowego. Zaskar˝ony przepis narusza tak˝e art. 130 § 1 Kpa, po-
niewa˝ uzale˝nia wyp∏at´ Êwiadczenia, a wi´c wykonanie decyzji ad-
ministracyjnej, od uprzedniego otrzymania dotacji celowej z bud˝etu
paƒstwa. 

RPO-508333-III/05 z dnia 19 lipca 2005 r., Naczelny Sàd Ad-
ministracyjny – skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sàdu
Administracyjnego wydanego w sprawie ze skargi Jacka P. na decy-
zj´ Kierownika Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjono-
wanych, w przedmiocie odmowy przyznania uprawnieƒ kombatanc-
kich. 

Na podstawie art. 14 pkt 8 ustawy z dnia 15.07.1987 r. o Rzeczni-
ku Praw Obywatelskich i w zwiàzku z art. 173 § 1 i 2 ustawy z dnia
30.08.2002 r. – Prawo o post´powaniu przed sàdami administracyj-
nymi, Rzecznik zaskar˝a w ca∏oÊci wyrok Wojewódzkiego Sàdu Admi-
nistracyjnego z dnia 16.05.2005 r. (sygn. akt V SA/Wa 363/05),
opierajàc skarg´ kasacyjnà na przes∏ance wynikajàcej z art. 174 § 1
p.p.s.a. Wyrokowi temu Rzecznik zarzuca naruszenie prawa mate-
rialnego przez b∏´dnà wyk∏adni´ art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy
z dnia 24.01.1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach b´dà-
cych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego w zwiàzku
z art. 1 ustawy z dnia 7.01.1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie
p∏odu ludzkiego i warunkach dopuszczalnoÊci przerywania cià˝y, po-
legajàcà na przyj´ciu, ˝e dziecko pocz´te nienarodzone, którego mat-
ka przebywa∏a w obozie koncentracyjnym na Majdanku b´dàc z nim
w cià˝y, nie mo˝e otrzymaç uprawnieƒ kombatanckich okreÊlonych
w ustawie o kombatantach. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi
o uchylenie zaskar˝onego wyroku. 
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decyzji jest nie tylko strona post´powania zwyk∏ego, zakoƒczonego
wydaniem kwestionowanej decyzji, lecz ka˝dy, czyjego interesu praw-
nego lub obowiàzku dotyczyç mogà skutki stwierdzenia niewa˝noÊci
decyzji i wnosi o uchylenie zaskar˝onej decyzji oraz poprzedzajàcej jà
decyzji G∏ównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

Naczelny Sàd Administracyjny wyda∏ nast´pujàce orzeczenia: 

RPO-476569-X/04 z dnia 29 wrzeÊnia 2004 r. – skarga kasacyj-
na Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwa∏´ Nr
1828/LXXVII/2002 Rady Gminy Warszawa – Centrum z dnia
15.04.2002 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu funkcjonowania
Systemu Parkowania P∏atnego Niestrze˝onego” (Informacja 7-9/2004,
str. 57).

Skarga uwzgl´dniona (wyrok z dnia 15.06.2005 r., sygn. akt VI
SA/Wa 1968/04). 

RPO-486482-X/04 z dnia 22 paêdziernika 2004 r. – skarga ka-
sacyjna Rzecznika Praw Obywatelskich od wyroku Wojewódzkiego
Sàdu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8.07.2004 r. w sprawie
o sygn. IV SA 3586/03 (Informacja 10-12/2004, str. 79). 

Skarga uwzgl´dniona (wyrok z dnia 28.06.2005 r., sygn. akt OSK
1702/04). 
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wodowy wskazuje jednak na to, i˝ w 2003 r. powiat dysponowa∏ nad-
wy˝kami Êrodków na wspieranie rodzin zast´pczych. Nadwy˝ki te
umo˝liwia∏y pe∏nà realizacj´ zobowiàzania paƒstwa wobec dzieci po-
zbawionych opieki rodzicielskiej. Cz´Êç utworzonych w 2003 r. w po-
wiecie rodzin zast´pczych otrzyma∏a wsparcie o charakterze uznanio-
wym wed∏ug nieznanego lub nieznajdujàcego oparcia w prawie
kryterium, jakim jest brak posiadania sta∏ego dochodu przez rodzin´
zast´pczà przyjmujàcà dziecko. 

W okresie obj´tym Informacjà Rzecznik Praw Obywatelskich
przystàpi∏ do post´powania ze skargi kasacyjnej przed Naczel-
nym Sàdem Administracyjnym oraz do post´powania przed Wo-
jewódzkim Sàdem Administracyjnym w nast´pujàcych sprawach:

RPO-455687-X/03 z dnia 1 sierpnia 2005 r., Naczelny Sàd Ad-
ministracyjny – przystàpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do po-
st´powania ze skargi kasacyjnej Wojewody Warmiƒsko-Mazurskiego
z dnia 25.05.2005 r. od wyroku Wojewódzkiego Sàdu Administracyj-
nego w Olsztynie z dnia 12.04.2005 r. (sygn. akt II SA/0l 95/04)
w przedmiocie wygaÊni´cia mandatu Burmistrza Miasta B.

RPO-504675-IV/04 z dnia 30 wrzeÊnia 2005 r., Wojewódzki
Sàd Administracyjny w Warszawie – przystàpienie Rzecznika Praw
Obywatelskich do post´powania ze skargi Renaty i Janusza R. na
decyzj´ G∏ównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia
27.06.2005 r. utrzymujàcà w mocy decyzj´ G∏ównego Inspektora
Nadzoru Budowlanego z dnia 11.05.2005 r. odmawiajàcà wszcz´cia
post´powania w sprawie stwierdzenia niewa˝noÊci decyzji Wojewody
Âlàskiego z dnia 15.10.2001 r. zatwierdzajàcej projekt budowlany
i udzielajàcej pozwolenia na budow´ dla odcinka autostrady A4. 

Wskazanej decyzji Rzecznik zarzuca naruszenie art. 28 Kpa
w zwiàzku z art. 157 § 2 Kpa poprzez odmow´ wszcz´cia post´powa-
nia w sprawie stwierdzenia niewa˝noÊci decyzji Wojewody Âlàskiego
ze wzgl´du na brak legitymacji w rozumieniu art. 157 § 2 Kpa po
stronie skar˝àcych, a b´dàcej wynikiem b∏´dnej wyk∏adni wskaza-
nych wy˝ej przepisów Kpa polegajàcej na przyj´ciu, ˝e stronà post´-
powania o stwierdzenie niewa˝noÊci decyzji mogà byç wy∏àcznie w∏a-
Êciciele lub u˝ytkownicy wieczyÊci nieruchomoÊci, których dotyczy∏a
kwestionowana decyzja w dniu jej wydania, gdy tymczasem w ocenie
Rzecznika stronà post´powania w sprawie stwierdzenia niewa˝noÊci
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Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie niezgodnoÊci
art. 559 ustawy z dnia 17.11.1964 – Kodeks post´powania cywilnego
w zwiàzku z art. 545 § 1 i 2 tej ustawy w zakresie, w jakim wy∏àcza
osob´ ubezw∏asnowolnionà z kr´gu podmiotów uprawnionych do
zg∏oszenia wniosku o wszcz´cie post´powania o uchylenie lub zmia-
n´ ubezw∏asnowolnienia z art. 30 Konstytucji RP (godnoÊç cz∏owieka)
i art. 31 Konstytucji RP (wolnoÊç). 

Zgodnie z art. 559 Kpc sàd uchyli ubezw∏asnowolnienie, gdy
ustanà przyczyny dla których je orzeczono. W razie poprawy stanu
psychicznego ubezw∏asnowolnionego sàd mo˝e zmieniç ubezw∏a-
snowolnienie ca∏kowite na cz´Êciowe, a w razie pogorszenia si´ tego
stanu, zmieniç ubezw∏asnowolnienie cz´Êciowe na ca∏kowite. Post´-
powanie o uchylenie ubezw∏asnowolnienia mo˝e byç wszcz´te na
wniosek lub z urz´du, natomiast post´powanie o zmian´ orzeczenia
o ubezw∏asnowolnieniu wy∏àcznie na wniosek. Podmiotami upraw-
nionymi do z∏o˝enia wniosku o uchylenie lub zmian´ orzeczenia sà
– oprócz prokuratora i Rzecznika Praw Obywatelskich – ma∏˝onek
osoby ubezw∏asnowolnionej, krewni w linii prostej, rodzeƒstwo,
a tak˝e jej przedstawiciel ustawowy. Krewni nie mogà zg∏aszaç
wniosku, jeÊli osoba ta ma przedstawiciela ustawowego. Legityma-
cja procesowa do ˝àdania wszcz´cia post´powania o uchylenie bàdê
zmian´ ubezw∏asnowolnienia nie przys∏uguje natomiast ubezw∏a-
snowolnionemu. 

RPO-474765-III/04 z dnia 28 lipca 2005 r. – w sprawie zasad
ustalania dochodu przy ubieganiu si´ o Êwiadczenia okreÊlone
w ustawie o pomocy spo∏ecznej przez osoby rozliczajàce si´ na pod-
stawie ustawy o zrycza∏towanym podatku dochodowym od niektó-
rych przychodów osiàganych przez osoby fizyczne. 

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie niezgodnoÊci
art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy spo∏ecz-
nej w zakresie, w jakim przepisy te uniemo˝liwiajà uznanie za do-
chód, w odniesieniu do osób rozliczajàcych si´ z podatku na zasa-
dach okreÊlonych w przepisach o zrycza∏towanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiàganych przez osoby fi-
zyczne, kwoty ni˝szej od kwoty najni˝szej podstawy wymiaru sk∏a-
dek na ubezpieczenia spo∏eczne, a je˝eli z tytu∏u prowadzenia tej
dzia∏alnoÊci nie istnieje obowiàzek ubezpieczenia spo∏ecznego, kwo-
ty ni˝szej od najni˝szej podstawy wymiaru sk∏adek na ubezpiecze-
nia spo∏eczne z art. 2, art. 32 i art. 71 ust. 1 Konstytucji RP. 
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VI. WNIOSKI DO TRYBUNA¸U
KONSTYTUCYJNEGO. 

POST¢POWANIA W SPRAWIE 
SKARG KONSTYTUCYJNYCH

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

RPO-510422-VI/05 z dnia 21 lipca 2005 r. – w sprawie warun-
ków wymaganych od kandydatów na syndyków upad∏oÊci.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie niezgodnoÊci § 1
rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 16.04.1998 r. w spra-
wie szczegó∏owych kwalifikacji oraz warunków wymaganych od kandy-
datów na syndyków upad∏oÊci z art. 65 ust. 1 Konstytucji RP. 

Zgodnie z ustawà Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze, syndykiem
mo˝e byç osoba fizyczna posiadajàca odpowiednià licencj´. Mo˝e nim
byç tak˝e spó∏ka handlowa, której wspólnicy ponoszàcy odpowie-
dzialnoÊç za zobowiàzania spó∏ki bez ograniczenia ca∏ym swoim ma-
jàtkiem albo cz∏onkowie zarzàdu reprezentujàcy spó∏k´ posiadajà ta-
kà licencj´. W myÊl art. 157 ust. 3 Prawa upad∏oÊciowego zasady
i tryb wydawania licencji syndyka ma okreÊlaç odr´bna ustawa. Jed-
nak˝e ustawa taka dotychczas nie zosta∏a uchwalona, co powoduje,
˝e w dalszym ciàgu w obrocie prawnym pozostaje rozporzàdzenie Mi-
nistra SprawiedliwoÊci w sprawie szczególnych kwalifikacji oraz wa-
runków wymaganych od kandydatów na syndyków upad∏oÊci. Zgod-
nie z art. 65 ust. 1 Konstytucji RP ka˝demu zapewnia si´ wolnoÊç
wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy. W spra-
wie obj´tej wnioskiem nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e warunek wy∏àcznoÊci
ustawy nie zosta∏ dochowany. Istotne kwestie dotyczàce kwalifikacji
wymaganych od osób kandydujàcych na syndyka upad∏oÊci zosta∏y
bowiem w ca∏oÊci uregulowane w akcie podustawowym. 

RPO-491629-XI/05 z dnia 27 lipca 2005 r. – w sprawie braku
uprawnienia osoby ubezw∏asnowolnionej do zg∏oszenia wniosku o wsz-
cz´cie post´powania o uchylenie lub zmian´ ubezw∏asnowolnienia.
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w ustawie osobom uzyskania prawa do lokalu socjalnego. W ocenie
Rzecznika przyj´te rozwiàzania naruszajà konstytucyjnà zasad´
ochrony praw nabytych oraz zasad´ ochrony praw majàtkowych. 

RPO-509153-V/05 z dnia 24 sierpnia 2005 r. – w sprawie pod-
wy˝ek czynszów i innych op∏at za u˝ywanie lokali. 

Przepis art. 8a ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszka-
niowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego przewiduje, ˝e
podwy˝ka w wyniku której wysokoÊç czynszu lub innych op∏at za
u˝ywanie lokalu przekroczy w skali roku 3% wartoÊci odtworzeniowej
lokalu, mo˝e nastàpiç tylko w uzasadnionych przypadkach. Oznacza
to, ˝e podwy˝ka nieprzekraczajàca w skali roku 3% wartoÊci odtwo-
rzeniowej lokalu mo˝e nastàpiç bez uzasadnienia. Podwy˝ka ta nie
podlega kontroli sàdowej w trybie art. 8a ust. 5 ustawy o ochronie
praw lokatorów. Ponadto ustawa nie okreÊla kryteriów, które mog∏y-
by stanowiç podstaw´ sàdowej kontroli podwy˝ki czynszu. 

Nieprecyzyjna treÊç art. 8a ust. 6 pkt 1 nie pozwala jednoznacznie
ustaliç, czy w razie nieskutecznego zakwestionowania przez lokatora
podwy˝ki spoczywa na nim obowiàzek wyrównania czynszu bàdê in-
nych op∏at za okres od up∏ywu terminu wypowiedzenia czy dopiero
od dnia uprawomocnienia si´ orzeczenia sàdowego. 

JeÊli podwy˝ka nie przekroczy w ciàgu roku 10% dotychczasowego
czynszu bàdê innych op∏at, w∏aÊciciel nie musi jej uzasadniç, nawet
jeÊli b´dzie wy˝sza ni˝ 3% wartoÊci odtworzeniowej lokalu, a lokator
nie ma mo˝liwoÊci zakwestionowania tej podwy˝ki przed sàdem. 

RPO-497234-XI/05 z dnia 31 sierpnia 2005 r. – w sprawie sty-
pendiów dla dzieci by∏ych pracowników przedsi´biorstw gospodarki
rolnej. 

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie niezgodnoÊci
art. 6 ustawy z dnia 16.12.2004 r. o zmianie ustawy o systemie
oÊwiaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
w cz´Êci zawierajàcej zwrot: „do dnia 30 czerwca 2005 r.” z zasadà
ochrony praw nabytych oraz zasadà zaufania obywateli do paƒstwa
i prawa wynikajàcymi z art. 2 Konstytucji RP. 

Do Rzecznika kierowane sà skargi uczniów, którym zosta∏y przyznane
przez Agencj´ NieruchomoÊci Rolnych stypendia do czasu ukoƒczenia
szko∏y ponadgimnazjalnej. Skar˝àcy kwestionujà to, i˝ po zmianie prze-
pisów, chocia˝ stypendia by∏y przyznane do czasu ukoƒczenia szko∏y,
by∏y one wyp∏acane jedynie do dnia 30.06.2005 r. Konstytucyjna zasada
ochrony praw nabytych nie wyklucza wprowadzania regulacji, które zno-
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Sposób ustalania dochodu osób prowadzàcych pozarolniczà dzia∏al-
noÊç gospodarczà opodatkowanà na zasadach okreÊlonych w przepi-
sach o zrycza∏towanym podatku dochodowym od niektórych przycho-
dów osiàganych przez osoby fizyczne oderwany jest od faktycznej
sytuacji osoby lub rodziny ubiegajàcej si´ o pomoc. Ustawodawca
uzna∏, ˝e dochód tych osób stanowi zadeklarowana kwota, nie ni˝sza
ni˝ 60% przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia w poprzednim
kwartale. Osoby te postawiono w gorszej sytuacji ni˝ osoby prowadzà-
ce pozarolniczà dzia∏alnoÊç opodatkowanà na zasadach ogólnych,
bowiem tym ostatnim pozwolono wykazywaç faktycznie uzyskiwany
dochód. 

RPO-475245-V/04 z dnia 22 sierpnia 2005 r. – w sprawie loka-
li mieszkalnych b´dàcych w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszka-
niowej, zamieszkiwanych przez osoby nie b´dàce ˝o∏nierzami zawo-
dowymi. 

Rzecznik Praw Obywatelskich wniós∏ o stwierdzenie niezgodnoÊci
z Konstytucjà niektórych przepisów ustawy z dnia 16.04.2004 r.
o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej oraz niektórych innych ustaw. 

Osobie nie b´dàcej ˝o∏nierzem zawodowym pe∏niàcym zawodowà
s∏u˝b´ wojskowà na podstawie kontraktu na pe∏nienie s∏u˝by sta∏ej,
zamieszkujàcej na podstawie umowy najmu lub innego ni˝ decyzja
administracyjna tytu∏u prawnego w lokalu mieszkalnym przeznaczo-
nym na zakwaterowanie ˝o∏nierzy zawodowych pe∏niàcych zawodowà
s∏u˝b´ wojskowà na podstawie kontraktu na pe∏nienie s∏u˝by sta∏ej,
o ile nie posiada ona lub jej ma∏˝onek tytu∏u prawnego do innego lo-
kalu mieszkalnego lub lokalu zamiennego, przys∏uguje prawo do za-
mieszkiwania w tym lokalu przez okres 2 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie
nowelizacji ustawy o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych RP. Wojskowa
Agencja Mieszkaniowa mo˝e w tym terminie zaproponowaç w zamian
za wczeÊniejsze opuszczenie lokalu mieszkalnego lokal zamienny al-
bo Êwiadczenie w wysokoÊci 40% wartoÊci rynkowej zajmowanego lo-
kalu. Po up∏ywie wskazanego terminu umowa najmu lub inny ni˝
decyzja administracyjna tytu∏ prawny wygasa z mocy prawa. Osoby
nie b´dàce ˝o∏nierzami zawodowymi, które nie zwolni∏y zajmowanego
lokalu, podlegajà przymusowemu wykwaterowaniu w trybie przepi-
sów ustawy o post´powaniu egzekucyjnym w administracji. Wykwa-
terowanie odb´dzie si´ bez koniecznoÊci zapewnienia lokalu socjalne-
go. Tylko w wyjàtkowych wypadkach sprawy b´dà przekazywane na
drog´ post´powania sàdowego w celu umo˝liwienia okreÊlonym
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Wniosek oddalony (wyrok z dnia 21.06.2005 r., sygn. akt
P 25/02). 

RPO-467689-XI/04 z dnia 6 kwietnia 2004 r. – w sprawie
Êwiadczeƒ rodzinnych (Informacja 4-6/2004, str. 73). 

Wniosek uwzgl´dniony (wyrok z dnia 18.05.2005 r., sygn. akt
K 16/04). Wyrok zosta∏ og∏oszony w Dz.U. z dnia 31.05.2005 r.
Nr 95, poz. 806. 

RPO-417214-VI/02 z dnia 14 maja 2004 r. – w sprawie braku
w obowiàzujàcych przepisach kryteriów wyboru przez starost´ firm
zajmujàcych si´ holowaniem pojazdów oraz prowadzeniem parkingów
strze˝onych (Informacja 4-6/2004, str. 75). 

Wniosek uwzgl´dniony (wyrok z dnia 7.06.2005 r., sygn. akt
K 23/04). Wyrok zosta∏ og∏oszony w Dz.U. z dnia 21.06.2005 r.
Nr 109, poz. 925. 

RPO-496839-VI/05 z 10 lutego 2005 r. – w sprawie przepisów
rozporzàdzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych
przepisów ustawy o podatku od towarów i us∏ug (Informacja
1-3/2005, str. 83). 

Post´powanie umorzone (postanowienie z dnia 27.09.2005 r.,
sygn. akt U 2/05). 

W okresie obj´tym informacjà Rzecznik Praw Obywatelskich
przystàpi∏ do nast´pujàcych skarg konstytucyjnych: 

RPO-507665-II/05 z dnia 28 lipca 2005 r. – w sprawie ograni-
czonego prawa do zwrotu wynagrodzenia obroƒcy z wyboru. 

Rzecznik Praw Obywatelskich przystàpi∏ do post´powania w spra-
wie skargi konstytucyjnej Jadwigi C. i Reginy R. – B. i przedstawi∏
nast´pujàce stanowisko: „art. 632 pkt 2 ustawy z dnia 6.06.1997 r.
– Kodeks post´powania karnego w zakresie, w jakim ogranicza przy-
znanie osobie, która w sprawie z oskar˝enia publicznego zosta∏a
uniewinniona, zwrotu ca∏oÊci lub cz´Êci wynagrodzenia jednego
obroƒcy z wyboru jedynie do uzasadnionych wypadków, jest niezgod-
ny z art. 32 w zwiàzku z art. 2 i art. 42 ust. 2 Konstytucji RP.” 

Zró˝nicowanie w zakresie zwrotu kosztów nale˝noÊci adwokackich
zosta∏o wprowadzone wed∏ug kryterium sposobu ustanowienia
obroƒcy. Kryterium to w skrajnych przypadkach mo˝e doprowadziç
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szà lub ograniczajà prawa podmiotowe, jednak˝e wprowadzane ograni-
czenia powinny znajdowaç uzasadnienie w innych chronionych konsty-
tucyjnie wartoÊciach. Takiego uzasadnienia nie sposób doszukaç si´
w tym przypadku. Wystàpienia Rzecznika kierowane w tej sprawie do
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz do Ministra Skarbu Paƒstwa
nie doprowadzi∏y do zmiany kwestionowanego stanu prawnego. 

RPO-512818-II/05 z dnia 8 wrzeÊnia 2005 r. – w sprawie za-
ostrzenia sankcji karnej za przest´pstwo okreÊlone w art. 148 § 2
Kodeksu karnego.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniós∏ o stwierdzenie niezgodnoÊci
art. 148 § 2 ustawy z dnia 6.06.1997 r. – Kodeks karny w brzmieniu
nadanym temu przepisowi ustawà z dnia 27.07.2005 r. o zmianie
ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks post´powania karnego
i ustawy – Kodeks karny wykonawczy z art. 118 ust. 1 i art. 119 ust.
1 i 2, art. 10 w zwiàzku z art. 175 ust. 1 oraz z art. 45 ust. 1 Kon-
stytucji RP.

Analiza procesu legislacyjnego wskazuje, ˝e kwestionowany we
wniosku przepis nie by∏ obj´ty pierwotnym zakresem projektu noweli-
zacji ustawy. G∏ównym celem nowelizacji by∏o skuteczniejsze zwalcza-
nie zjawiska pedofilii. Kwestionowana zmiana nie spe∏nia konstytucyj-
nych wymagaƒ dla „poprawki do ustawy”, stanowi bowiem nowoÊç
normatywnà, ani wymagaƒ, jakie Konstytucja stawia „inicjatywie usta-
wodawczej”, bowiem zosta∏a zg∏oszona w koƒcowej fazie procesu legi-
slacyjnego. W dotychczasowym stanie prawnym ró˝nica w zagro˝eniu
za typ podstawowy i kwalifikowany zbrodni zabójstwa polega∏a wy∏àcz-
nie na podniesieniu dolnej granicy zagro˝enia za ten ostatni. Przepis
art. 148 § 2 zosta∏ zmieniony w ten sposób, ˝e przewidziano w nim
kary 25 lat pozbawienia wolnoÊci oraz do˝ywotniego pozbawienia wol-
noÊci. Wydaje si´, ˝e kwestionowane uregulowanie mo˝e – w okreÊlo-
nych sytuacjach – wykluczyç w praktyce trafne zastosowanie Êrodków
przewidzianych w prawie karnym, przez co jest niezgodne z wzorcem
konstytucyjnym zawartym w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP. 

Trybuna∏ Konstytucyjny wyda∏ nast´pujàce orzeczenia w spra-
wie wniosków Rzecznika Praw Obywatelskich:

RPO-398709-VI/02 z dnia 26 listopada 2002 r. – w sprawie na-
ruszania praw akcjonariuszy mniejszoÊciowych podczas przymuso-
wego wykupu akcji (Informacja 11/2002, str. 45). 
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VII. REAKCJE NA WCZEÂNIEJSZE 
WYSTÑPIENIA RZECZNIKA

1. RPO-477591-XI/04 z dnia 14 paêdziernika 2004 r. – w spra-
wie ankiet przeprowadzanych na terenie szko∏y (Informacja 10-
-12/2004, str. 22). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Naro-
dowej i Sportu (31.08.2005 r.) poinformowa∏a, ˝e na po-
czàtku nowego roku szkolnego Minister ponowi proÊb´
do Kuratorów OÊwiaty, aby w ramach nadzoru pedago-
gicznego zwrócili szczególnà uwag´ na prac´ dyrektorów
szkó∏ w zakresie ochrony praw dziecka i respektowania
woli rodziców. W przypadku przeprowadzania ankiet na
terenie szko∏y dyrektorzy powinni zapewniç uczniom
i rodzicom mo˝liwoÊç wczeÊniejszego zapoznania si´
z treÊcià ankiety, przed wyra˝eniem zgody na udzia∏
w konkretnym przedsi´wzi´ciu. 

2. RPO-491365-I/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. – w sprawie po-
trzeby wydania rozporzàdzenia regulujàcego tryb post´powania przed
konsulem (Informacja 10-12/2004, str. 56). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagra-
nicznych (2.09.2005 r.) poinformowa∏, ˝e projekt rozpo-
rzàdzenia zosta∏ poddany procesowi uzgodnieƒ mi´dzyre-
sortowych. Niestety, w zwiàzku ze zg∏oszonymi przez
niektóre instytucje uwagami nale˝y przyjàç, ˝e to nie-
zb´dne stadium post´powania legislacyjnego nie zosta∏o
zakoƒczone formà uzgodnionego projektu. Co wi´cej, za-
sadniczy charakter uwag zg∏oszonych przez Rzàdowe
Centrum Legislacyjne, których, jak si´ wydaje, nie spo-
sób odrzuciç powoduje, ˝e Ministerstwo Spraw Zagra-
nicznych zdecydowa∏o o przyj´ciu sugestii Rzàdowego
Centrum Legislacji i rozpocz´∏o prace analityczne zmie-
rzajàce do przygotowania kompleksowej nowelizacji usta-
wy o funkcjach konsulów. 
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do rezygnacji oskar˝onego z ustanowienia obroƒcy. W konsekwencji
przyj´te w art. 632 pkt 2 Kpk rozwiàzanie w sposób istotny mo˝e
prowadziç do ograniczenia konstytucyjnego prawa do obrony. Ele-
mentem sk∏adowym tego prawa jest bowiem mo˝liwoÊç wyboru
obroƒcy. Zasada sprawiedliwoÊci spo∏ecznej wyra˝ona w art. 2 Kon-
stytucji RP przemawia za tym, aby do zwrotu kosztów obrony zobo-
wiàzany by∏ ten, czyje stanowisko nie utrzyma∏o si´ w procesie,
a wi´c w tym przypadku Skarb Paƒstwa. 

RPO-510013-II/05 z dnia 8 wrzeÊnia 2005 r. – przystàpienie
Rzecznika Praw Obywatelskich do post´powania w sprawie skargi
konstytucyjnej Mariana M. Stanowisko Rzecznika Praw Obywatel-
skich w tej sprawie zostanie przedstawione w terminie póêniejszym.

Trybuna∏ Konstytucyjny wyda∏ nast´pujàce orzeczenia w spra-
wie skarg konstytucyjnych, do których przystàpi∏ Rzecznik Praw
Obywatelskich:

RPO-472745-IV/04 z dnia 25 czerwca 2004 r. – zg∏oszenie
udzia∏u Rzecznika Praw Obywatelskich w post´powaniu w sprawie
skargi konstytucyjnej Klary B. w sprawie zamiany kary porzàdkowej
grzywny za naruszenie porzàdku czynnoÊci sàdowych oraz powagi
sàdu na kar´ pozbawienia wolnoÊci (Informacja 4-6/2004, str. 77). 

Skarga uwzgl´dniona (wyrok z dnia 5.07.2005 r., sygn. akt SK
26/04). Trybuna∏ Konstytucyjny orzek∏, ˝e art. 50 § 3 ustawy z dnia
27.07.2001 r. – Prawo o ustroju sàdów powszechnych, w zakresie,
w jakim nie przewiduje za˝alenia na postanowienie o zamianie kary
porzàdkowej grzywny na kar´ pozbawienia wolnoÊci, jest niezgodny
z art. 78 i art. 176 ust. 1 w zwiàzku z art. 41 ust. 1 Konstytucji RP
oraz nie jest niezdolny z art. 45 ust. 1 Konstytucji. Przepis art. 50 §
3 ustawy – Prawo o ustroju sàdów powszechnych traci moc obowià-
zujàcà z dniem 30.06.2006 r.

RPO-476050-II/04 z dnia 14 lipca 2004 r. – przystàpienie
Rzecznika Praw Obywatelskich do post´powania w sprawie skargi
konstytucyjnej Jaros∏awa T. (Informacja 7-9/2004, str. 64).

Skarga uwzgl´dniona (wyrok z dnia 29.06.2005 r., sygn. akt SK
34/04). 
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26.04.2005 r. poinformowa∏, ˝e pracownicy Mazowieckiego
Oddzia∏u Urz´du Regulacji Telekomunikacji i Poczty prze-
prowadzili kontrol´ przestrzegania art. 80 ustawy Prawo
telekomunikacyjne u trzech przedsi´biorców telekomuni-
kacyjnych: Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., Polkomtel
S.A. i PTK Centertel Sp. z o.o. Nie stwierdzono naruszenia
przepisów. Stwierdzono jedynie, i˝ kontrolowani przedsi´-
biorcy nie zawsze wykazujà numer docelowy wiadomoÊci
SMS w przypadku wiadomoÊci wysy∏anych w ramach ro-
amingu mi´dzynarodowego. JednoczeÊnie Prezes URTiP
wskaza∏, ˝e na∏o˝enie na przedsi´biorców telekomunika-
cyjnych obowiàzku wykazywania numeru docelowego wia-
domoÊci SMS wysy∏anych w ramach roamingu mi´dzyna-
rodowego nie wydaje si´ celowe ze wzgl´du na to, ˝e
istniejàcy stan faktyczny uwarunkowany jest standardami
wykorzystywanymi przez wspó∏pracujàcych operatorów
zagranicznych i jest zgodny z wymaganiami ETSI oraz
GSM Association. W zwiàzku z powy˝szym stan, w którym
na bilingach wykazywane b´dà numery, na które przeka-
zane zosta∏y wiadomoÊci SMS w ramach roamingu mi´-
dzynarodowego, nie mo˝e zostaç osiàgni´ty za pomocà re-
gulacji krajowej. Nale˝y oczekiwaç, ˝e nastàpi to wraz
z rozwojem standardów ETSI i GSMA oraz mo˝liwoÊci sys-
temów centralowych GSM. 

6. RPO-487848-II/04 z dnia 26 kwietnia 2005 r. – w sprawie
d∏ugotrwa∏ego prowadzenia czynnoÊci wyjaÊniajàcych przez organy
Policji wobec kierowców przekraczajàcych dozwolonà pr´dkoÊç (Infor-
macja 4-6/2005, str. 29). 

Komendant G∏ówny Policji (22.09.2005 r.) poinfor-
mowa∏ Rzecznika, i˝ wiele ró˝nych uwarunkowaƒ, nieza-
le˝nych od Policji, wp∏ywa na przed∏u˝enie czasu prowa-
dzenia czynnoÊci wyjaÊniajàcych, a w rezultacie
zachowanie 30-to dniowego terminu, umo˝liwiajàcego
stosowanie post´powania mandatowego. Komendant
G∏ówny Policji zainicjowa∏ prace legislacyjne majàce na
celu stworzenie podstaw prawnych upraszczajàcych tryb
post´powania w tych sprawach, oraz ograniczenie zaan-
ga˝owania Policji w przygotowanie niezb´dnej dokumen-
tacji. Mi´dzy innymi planuje si´ wprowadzenie takich re-
gulacji prawnych, które b´dà pozwala∏y pociàgnàç do
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3. RPO-477562-XI/04 z dnia 24 stycznia 2005 r. – w sprawie za-
j´ç rehabilitacyjnych dla dzieci i m∏odzie˝y niepe∏nosprawnej – miesz-
kaƒców domów pomocy spo∏ecznej (Informacja 1-3/2005, str. 30). 

Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Spo-
∏ecznej Ministerstwa Polityki Spo∏ecznej (28.07.2005 r.)
poinformowa∏a, ˝e mieszkaƒcy domów pomocy spo∏ecznej
sà obj´ci opiekà lekarza pierwszego kontaktu. W domach
dzia∏ajà zespo∏y terapeutyczno-opiekuƒcze, które przy po-
mocy lekarzy i rehabilitantów opracowujà indywidualne
plany wspierania dla ka˝dego mieszkaƒca. Z uwagi na
ograniczone mo˝liwoÊci i d∏ugi okres oczekiwania dzieci
i m∏odzie˝ rzadko korzystajà z us∏ug rehabilitacji leczni-
czej poza domem pomocy spo∏ecznej. Dyrektorzy domów
nie sà w stanie pokryç wszystkich kosztów us∏ug rehabili-
tacyjnych, nie udaje si´ tak˝e uzyskaç dla wszystkich po-
trzebujàcych dofinansowania zakupu sprz´tu rehabilita-
cyjnego lub wymiany zu˝ytego sprz´tu, wyst´pujà
trudnoÊci z odpowiednim zaopatrzeniem w przedmioty or-
topedyczne i Êrodki pomocnicze. 

4. RPO-451191-IX/03 z dnia 22 lutego 2005 r. – w sprawie po-
trzeby wydania przepisów uzupe∏niajàcych regulacje prawne dotyczà-
ce funkcjonariuszy S∏u˝by Celnej (Informacja 1-3/2005, str. 47). 

Szef S∏u˝by Celnej (8.08.2005 r.) poinformowa∏, ˝e pro-
jekt zmiany ustawy o S∏u˝bie Celnej zak∏ada mo˝liwoÊç na-
bywania przez funkcjonariuszy celnych uprawnieƒ do eme-
rytury mundurowej. Projekt zawiera równie˝ rozwiàzania
zmierzajàce do wype∏nienia luki prawnej zasygnalizowanej
przez Trybuna∏ Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku
z dnia 19.10.2004 r. (sygn. akt K 1/04), w przedmiocie
braku mo˝liwoÊci przywrócenia funkcjonariuszy celnych
do s∏u˝by oraz wyp∏aty wstrzymanej cz´Êci uposa˝enia.
Projekt znajduje si´ obecnie w fazie uzgodnieƒ wewnàtrzre-
sortowych. Zostanie on przekazany do uzgodnieƒ mi´dzy-
resortowych po wyborach parlamentarnych.

5. RPO-482814-VI/04 z dnia 4 kwietnia 2005 r. – w sprawie
kontroli op∏at z tytu∏u wykonania us∏ug krótkich wiadomoÊci teksto-
wych (SMS) (Informacja 4-6/2005, str. 20).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
(19.09.2005 r.) w uzupe∏nieniu odpowiedzi z dnia
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zastrze˝eƒ. Informacje te b´dà przekazywane Rzeczniko-
wi Praw Obywatelskich. 

9. RPO-497263-II/05 z dnia 13 maja 2005 r. – w sprawie utrud-
nionego dost´pu do lekarzy uprawnionych do wystawiania zaÊwiad-
czeƒ potwierdzajàcych niemo˝noÊç stawienia si´ z powodu choroby
uczestnika post´powania karnego na wezwanie lub zawiadomienie
organu prowadzàcego post´powanie (Informacja 4-6/2005, str. 58).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo-
Êci (7.07.2005 r.) poinformowa∏, ˝e w zwiàzku z wystà-
pieniem Rzecznika Ministerstwo zwróci∏o si´ do prezesów
sàdów okr´gowych o wskazanie przypadków odmowy wy-
znaczania przez kierowników zak∏adów opieki zdrowotnej
uprawnionych lekarzy oraz wskazanie innych nieprawi-
d∏owoÊci w tym zakresie. Z przedstawionych danych wy-
nika, ˝e w 5 okr´gach sàdowych wystàpi∏y problemy
zwiàzane z wyznaczeniem uprawnionych lekarzy. W 11
okr´gach mia∏y miejsce przypadki odmowy przyj´ç pa-
cjentów. Dokonana analiza b´dzie podstawà do skiero-
wania do Ministerstwa Zdrowia wystàpienia z proÊbà
o interwencj´ w celu respektowania uregulowaƒ w tym
zakresie. 

10. RPO-452332-IV/03 z dnia 13 maja 2005 r. – w sprawie bra-
ku podstawy prawnej do ˝àdania, przez w∏aÊciciela nieruchomoÊci
zaj´tej pod budow´ autostrady, odszkodowania za korzystanie z jego
nieruchomoÊci przed wyw∏aszczeniem (Informacja 4-6/2005, str. 36).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
(29.07.2005 r.) poinformowa∏, ˝e sprawa mo˝liwoÊci docho-
dzenia wynagrodzenia przez w∏aÊciciela nieruchomoÊci za
korzystanie z jego nieruchomoÊci przed wyw∏aszczeniem
wymaga dalszych analiz oraz zmian legislacyjnych. Resort
infrastruktury, po przygotowaniu projektów zmian, przed-
stawi je Rzecznikowi Praw Obywatelskich. 

11. RPO-492030-III/04 z dnia 13 maja 2005 r. – w sprawie za-
sad op∏acania sk∏adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytu-
∏u umowy zlecenia wykonywanej w ramach wczeÊniej prowadzonej
dzia∏alnoÊci pozarolniczej (Informacja 4-6/2005, str. 37).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Polityki Spo-
∏ecznej (1.07.2005 r.) poinformowa∏a, ˝e zgodnie z art. 8

85

odpowiedzialnoÊci, za tego typu czyn, w∏aÊciciela pojaz-
du, co znacznie usprawni realizacj´ takich spraw przez
policjantów.

7. RPO-458685-II/03 z dnia 4 maja 2005 r. – w sprawie propo-
zycji nowelizacji przepisów dotyczàcych mediacji (Informacja 4-
-6/2005, str. 31). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie SprawiedliwoÊci
(4.08.2005 r.) przychyla si´ do uwagi Rzecznika, i˝ osoby
prowadzàce mediacj´ i nie znajdujàce si´ na liÊcie osób
godnych zaufania, powinny sk∏adaç wniosek o wpisanie do
wykazu prowadzonego przez sàdy okr´gowe. Ministerstwo
podziela propozycj´ zmiany w rozporzàdzeniu Ministra
SprawiedliwoÊci w sprawie post´powania mediacyjnego
w sprawach karnych dotyczàcà okreÊlania miejsca, w któ-
rym powinno odbywaç si´ post´powanie mediacyjne, po-
przez uznanie, ˝e mediacja powinna byç prowadzona
w miejscu neutralnym. Na rozwa˝enie zas∏uguje tak˝e po-
stulat ujednolicenia w rozporzàdzeniach dotyczàcych me-
diacji wysokoÊci rycza∏tów dla mediatorów. 

8. RPO-451217-XI/03 z dnia 9 maja 2005 r. – w sprawie niere-
alizowania obowiàzku szkolnego przez dzieci przebywajàce w domach
pomocy spo∏ecznej (Informacja 4-6/2005, str. 32). 

Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Spo-
∏ecznej Ministerstwa Polityki Spo∏ecznej (28.07.2005
r.) poinformowa∏a, ˝e na podstawie informacji otrzyma-
nych od wszystkich Wydzia∏ów Polityki Spo∏ecznej w wo-
jewództwach na temat zapewnienia realizacji obowiàzku
szkolnego dzieci w domach pomocy spo∏ecznej i przeana-
lizowania przypadków naruszeƒ praw dzieci w zakresie
obowiàzku szkolnego, mo˝na stwierdziç, ˝e w wi´kszoÊci
województw domy pomocy spo∏ecznej stwarzajà swoim
mieszkaƒcom optymalne warunki rozwoju psychospo-
∏ecznego. Stwierdzone nieprawid∏owoÊci (przede wszyst-
kim w województwie lubelskim) wymagajà skoncentrowa-
nia uwagi na przyczynach ich powstania oraz wzmo˝enia
wysi∏ków w celu ich usuni´cia. Wskazane jest zatem co-
roczne zbieranie informacji o sytuacji w domach pomocy
spo∏ecznej w zakresie realizacji obowiàzku szkolnego
dzieci i m∏odzie˝y dotàd, a˝ b´dzie on realizowany bez
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go o kurateli. W projekcie tym uwzgl´dniono w szerokim
zakresie sugestie Rzecznika dotyczàce kierunku zmian
w instytucji ubezw∏asnowolnienia. Du˝y nacisk po∏o˝ono
na „upodmiotowienie” osoby, której dotyczy wniosek
o ubezw∏asnowolnienie, jak te˝ na stworzenie gwarancji
nale˝ytego merytorycznego rozpoznania sprawy.

13. RPO-485222-VI/04 z dnia 30 maja 2005 r. – w sprawie po-
∏àczeƒ realizowanych za poÊrednictwem dialerów (Informacja 4-
-6/2005, str. 49).

Prezes Urz´du Regulacji Telekomunikacji i Poczty
(5.07.2005 r.) poinformowa∏, ˝e Êwiadczenie us∏ug trans-
misji danych w paÊmie fonicznym w drodze po∏àczenia
dokonanego przy u˝yciu programu wybierajàcego po∏à-
czenie taryfikowane wed∏ug okreÊlonej stawki (dialera),
nale˝y zakwalifikowaç jako dozwolonà dzia∏alnoÊç teleko-
munikacyjnà. Natomiast ocena zgodnoÊci Êwiadczonych
us∏ug z ustawà o Êwiadczeniu us∏ug drogà elektronicznà
oraz innymi przepisami, le˝y poza zakresem kompetencji
Prezesa Urz´du Regulacji Telekomunikacji i Poczty. 

Prezes Urz´du Regulacji Telekomunikacji i Poczty
(28.09.2005 r.) w odpowiedzi na kolejne pismo Rzecznika
poinformowa∏, ˝e przeprowadzenie kontroli przestrzegania
prawa przez podmioty Êwiadczàce us∏ugi z wykorzysta-
niem dialerów b´dzie mo˝liwe pod warunkiem zidentyfiko-
wania obowiàzków w tym zakresie na∏o˝onych na przed-
si´biorców przez przepisy z zakresu telekomunikacji.
Przepisami takimi sà niewàtpliwie art. 173 i art. 175 Pra-
wa telekomunikacyjnego. Pierwszy z nich okreÊla warunki
przechowywania danych informatycznych w urzàdzeniach
koƒcowych abonenta lub u˝ytkownika koƒcowego przez
podmioty Êwiadczàce us∏ugi drogà elektronicznà. Z kolei
art. 175 nak∏ada na dostawców publicznie dost´pnych
us∏ug telekomunikacyjnych lub operatorów publicznych
sieci telekomunikacyjnych obowiàzek podj´cia Êrodków
technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bez-
pieczeƒstwa przekazu komunikatów w zwiàzku ze Êwiad-
czonymi przez nich us∏ugami. Z kolei art. 93 ust. 3 wspo-
mnianej ustawy stanowi, ˝e przedsi´biorca wyznaczony
zapewnia abonentom mo˝liwoÊç nieodp∏atnego zablokowa-
nia po∏àczeƒ wychodzàcych do okreÊlonych kategorii nu-
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ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych osoba-
mi prowadzàcymi dzia∏alnoÊç pozarolniczà sà: osoba pro-
wadzàca pozarolniczà dzia∏alnoÊç gospodarczà na podsta-
wie przepisów o dzia∏alnoÊci gospodarczej lub innych
przepisów szczególnych, twórca i artysta, osoba prowadzà-
ca dzia∏alnoÊç w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu
przepisów o zrycza∏towanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiàganych przez osoby fizyczne,
osoba prowadzàca dzia∏alnoÊç w zakresie wolnego zawo-
du, z której przychody sà przychodami z dzia∏alnoÊci go-
spodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych, a tak˝e wspólnik jednoosobowej
spó∏ki z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià oraz wspólnicy
spó∏ki jawnej, komandytowej lub partnerskiej. Z woli Sej-
mu sposób kwalifikacji podatkowej okreÊlonego rodzaju
dzia∏alnoÊci zarobkowej osób fizycznych sta∏ si´ zatem wy-
znacznikiem ich traktowania w ubezpieczeniach spo∏ecz-
nych. W przypadku zawierania umów zlecenia lub agen-
cyjnych w ramach dzia∏alnoÊci pozarolniczej (przedmiot
umowy taki sam jak przedmiot dzia∏alnoÊci) nie wyst´puje
zbieg dwóch równorz´dnych tytu∏ów ubezpieczeƒ spo∏ecz-
nych. Ponadto Minister Polityki Spo∏ecznej skieruje wystà-
pienie do Prezesa ZUS w sprawie b´dàcej przedmiotem
wystàpienia Rzecznika i poinformuje go odr´bnym pi-
smem o dokonanych ustaleniach.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Polityki Spo-
∏ecznej (12.08.2005 r.) poinformowa∏a, ˝e ZUS zajmuje
stanowisko, i˝ umowa nienazwana jakà jest kontrakt
mened˝erski powinna byç dla celów ubezpieczeƒ spo∏ecz-
nych kwalifikowana w oparciu o jej postanowienia. Sà to
zwykle umowy o Êwiadczenie us∏ug. Ubezpieczony, który
nie zgadza si´ ze stanowiskiem ZUS mo˝e ˝àdaç wydania
decyzji, podlegajàcej kontroli sàdowej. 

12. RPO-418864-XI/02 z dnia 17 maja 2005 r. – w sprawie
ubezw∏asnowolnienia (Informacja 4-6/2005, str. 39). 

Przewodniczàcy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cy-
wilnego (13.09.2005 r.) poinformowa∏, ˝e zosta∏ przygoto-
wany projekt ustawy nowelizujàcej przepisy Kodeksu po-
st´powania cywilnego dotyczàce ubezw∏asnowolnienia
i kurateli oraz przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuƒcze-
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fizycznych, podmiotów gospodarczych, jak te˝ organów
administracji paƒstwowej. Przyj´ta w ustawie o zawodzie
t∏umacza przysi´g∏ego koncepcja niekontynuowania na
dotychczasowych zasadach wszcz´tych i niezakoƒczonych
do dnia wejÊcia w ˝ycie nowych regulacji spraw o ustano-
wienie t∏umaczem przysi´g∏ym, nie by∏a kwestionowana
zarówno w toku uzgodnieƒ mi´dzyresortowych, jak te˝
w trakcie prac parlamentarnych nad projektem, w tym
równie˝ przez uczestniczàcych w tych pracach przedstawi-
cieli Êrodowisk t∏umaczy. Do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy
obowiàzywa∏o rozporzàdzenie w sprawie bieg∏ych sàdo-
wych i t∏umaczy przysi´g∏ych, zatem Minister Sprawiedli-
woÊci by∏ zobowiàzany post´powaç zgodnie z tymi regula-
cjami. 

16. RPO-498998-VI/05 z dnia 9 czerwca 2005 r. – w sprawie
potrzeby wy∏àczenia z opodatkowania podatkiem VAT wynagrodzenia
adwokatów Êwiadczàcych pomoc prawnà z urz´du oraz wynagrodze-
nia bieg∏ych sàdowych (Informacja 4-6/2005, str. 56).

Prezes Rady Ministrów (22.08.2005 r.) poinformowa∏,
˝e ustawa o podatku od towarów i us∏ug okreÊlajàc zakres
przedmiotowy i podmiotowy opodatkowania podatkiem
VAT implementuje do systemu prawa krajowego zasady
wyra˝one w prawie unijnym. Us∏ugi prawne Êwiadczone
nieodp∏atnie nie sà, co do zasady, obj´te podatkiem VAT.
Istnieje rozbie˝noÊç poglàdów w stanowiskach wyra˝onych
przez Ministra Finansów i Ministra SprawiedliwoÊci co do
celowoÊci obj´cia podatkiem VAT obroƒców z urz´du i bie-
g∏ych sàdowych. Minister SprawiedliwoÊci uzna∏ za kon-
trowersyjne obcià˝enie podatkiem VAT wynagrodzenia
otrzymywanego za wykonane ekspertyzy i wydane opinie
sàdowe przez bieg∏ych sàdowych i obroƒców z urz´du.
Ewentualne zmiany w obowiàzujàcym systemie prawnym
muszà byç zgodne z za∏o˝eniami zawartymi w Szóstej Dy-
rektywie Rady z dnia 17.05.1997 r. w sprawie harmoniza-
cji ustawodawstw Paƒstw Cz∏onkowskich w odniesieniu
do podatków obrotowych. Zakres dopuszczalnych zwol-
nieƒ niektórych rodzajów dzia∏alnoÊci okreÊla art. 13 Szó-
stej Dyrektywy Rady. Zakresem tym nie jest obj´ta dzia-
∏alnoÊç obejmujàca Êwiadczenie pomocy prawnej z urz´du
ani dzia∏alnoÊç bieg∏ych sàdowych. Spo∏eczne znaczenie
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meracji lub us∏ug. Prezes URTiP podejmie w zakresie
swych kompetencji dzia∏ania wyjaÊniajàce w sprawie wy-
pe∏niania obowiàzków wynikajàcych ze wskazanych prze-
pisów. 

14. RPO-452922-IV/03 z dnia 6 czerwca 2005 r. – w sprawie
ograniczeƒ egzekucji w sprawach cywilnych (Informacja 4-6/2004,
str. 54). 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie SprawiedliwoÊci
(13.07.2005 r.) potwierdzi∏, ˝e ograniczenie egzekucji
uregulowane w art. 831 § 1 pkt 4 Kpc budzi wàtpliwoÊci,
zw∏aszcza w konfrontacji z zasadà równoÊci wobec pra-
wa. Propozycja uchylenia tego przepisu znalaz∏a si´
w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks post´po-
wania cywilnego opracowanym przez Komisj´ Kodyfika-
cyjnà Prawa Cywilnego dzia∏ajàcà przy Ministrze Spra-
wiedliwoÊci. Uchwalajàc ustaw´ z dnia 2.07.2004 r.
o zmianie ustawy – Kodeks post´powania cywilnego oraz
niektórych innych ustaw ustawodawca nie zaakceptowa∏
jednak nowelizacji przepisu w tym zakresie. Wyst´powa-
nie obecnie z propozycjà nowelizacji art. 831 § 1 pkt 4
Kpc, wobec zbli˝ajàcego si´ up∏ywu kadencji Parlamen-
tu, wydaje si´ byç spóênione i nie majàce szans na reali-
zacj´. Przepis ten b´dzie niebawem przedmiotem oceny
Trybuna∏u Konstytucyjnego pod wzgl´dem zgodnoÊci
z niektórymi postanowieniami Konstytucji. 

15. RPO-500093-I/05 z dnia 9 czerwca 2005 r. – w sprawie wy-
mogów dla kandydatów na t∏umaczy przysi´g∏ych – proÊba o ponow-
ne zaj´cie stanowiska w sprawie (Informacja 4-6/2004, str. 56). 

Minister SprawiedliwoÊci (5.07.2005 r.) podtrzymuje
stanowisko wyra˝one we wczeÊniejszej odpowiedzi z dnia
25.05.2005 r. JednoczeÊnie doda∏, ˝e w Êwietle przepisów
obowiàzujàcych do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy o zawo-
dzie t∏umacza przysi´g∏ego, prezes sàdu okr´gowego usta-
nawia∏ t∏umacza, wyznacza∏ jego siedzib´, a tak˝e zwalnia∏
z funkcji t∏umacza przysi´g∏ego. Wyst´powa∏ wówczas bar-
dzo Êcis∏y zwiàzek funkcji – nie zaÊ zawodu – t∏umacza
przysi´g∏ego z sàdem, sytuujàc go jako pomocnika proce-
sowego sàdu. Sytuacja taka dalece odbiega∏a od rzeczywi-
stego statusu t∏umacza, który sta∏ si´ us∏ugobiorcà osób
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realizacj´ zadaƒ zwiàzanych z gospodarowaniem Zaso-
bem, b´dzie przekazywana co roku do bud˝etu paƒstwa
w terminie do dnia 30 czerwca roku nast´pnego. 

19. RPO-506917-III/05 z dnia 16 czerwca 2005 r. – w sprawie za-
sad naliczania zasi∏ku macierzyƒskiego (Informacja 4-6/2005, str. 58).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Polityki Spo-
∏ecznej (18.07.2005 r.) poinformowa∏a, ˝e w opinii Mini-
stra Gospodarki i Pracy zasadnym by∏oby rozwa˝enie
propozycji okreÊlenia w przepisach Kodeksu pracy wy-
miaru urlopu macierzyƒskiego w dniach. Jednak do cza-
su wejÊcia w ˝ycie takiej zmiany jest on zdania, które
podziela równie˝ Minister Polityki Spo∏ecznej, ˝e przy
ustalaniu d∏ugoÊci urlopu macierzyƒskiego nie majà za-
stosowania przepisy art. 112 Kodeksu cywilnego doty-
czàce sposobu obliczania terminów. Przy obliczaniu cza-
su, na jaki nale˝y udzieliç pracownikowi urlopu
macierzyƒskiego, powinno stosowaç si´ ogólne zasady
przyj´te w prawie pracy dotyczàce obliczania okresów.
Oznacza to, ˝e okres urlopu macierzyƒskiego up∏ywa
w dniu bezpoÊrednio poprzedzajàcym dzieƒ, który nazwà
lub datà odpowiada dniowi, w którym pracownik rozpo-
czà∏ korzystanie z urlopu macierzyƒskiego. W konse-
kwencji 16 tygodniowy urlop macierzyƒski powinien byç
udzielony na 112 dni, przy czym pierwszy dzieƒ urlopu
powinien przypadaç na dzieƒ porodu. Powy˝szy poglàd
dotyczàcy sposobu obliczania okresów przy ustalaniu
uprawnieƒ pracowniczych znajduje uzasadnienie
w orzecznictwie Sàdu Najwy˝szego. 

20. RPO-506988-XI/05 z dnia 16 czerwca 205 r. – w sprawie
zaspokajania d∏ugów alimentacyjnych z majàtku wspólnego ma∏˝on-
ka (Informacja 4-6/2005, str. 59).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie SprawiedliwoÊci
(14.07.2005 r.) poinformowa∏, ˝e u podstaw nowelizacji
art. 41 Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego leg∏o za∏o˝e-
nie o nieuzasadnionym obcià˝aniu ma∏˝onka d∏u˝nika
takimi obcià˝eniami, które nie sà wspólnymi zobowiàza-
niami ma∏˝onków, a zatem osoba, sama nie b´dàca d∏u˝-
nikiem, nie powinna odpowiadaç za d∏ugi osobiste ma∏-
˝onka. Wydaje si´, ˝e poglàd o naruszeniu przez ten
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tego problemu powoduje, ˝e konieczne jest dalsze prowa-
dzenie uzgodnieƒ pomi´dzy w∏aÊciwymi ministrami w celu
wypracowania jednolitego, korzystnego z punktu widzenia
zainteresowanych grup zawodowych stanowiska, uwzgl´d-
niajàcego regulacje prawne wspólne dla krajów cz∏onkow-
skich UE. 

17. RPO-495538-IV/04 z dnia 13 czerwca 2005 r. – w sprawie
braku prawnej mo˝liwoÊci sàdowej kontroli zgodnoÊci z prawem de-
cyzji administracyjnej wydanej w drugiej instancji przez Komisj´ Od-
wo∏awczà dzia∏ajàcà przy Urz´dzie Patentowym RP (Informacja 4-
-6/2005, str. 57).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pra-
cy (6.07.2005 r.) podziela poglàd wyra˝ony w wystàpie-
niu Rzecznika Praw Obywatelskich o potrzebie zmiany
przepisów w kwestii mo˝liwoÊci wyeliminowania z obrotu
prawnego wadliwych decyzji ostatecznych wydanych
przez nieistniejàcà obecnie Komisj´ Odwo∏awczà oraz
skorzystania przez zainteresowanà stron´ z procedury
weryfikacji orzeczenia administracyjnego przed w∏aÊci-
wym sàdem. Ze wzgl´du na niewielkà iloÊç spraw poten-
cjalnie wymagajàcych weryfikacji nie jest do koƒca jasne
czy i w jakim kierunku powinny byç podj´te prace legi-
slacyjne. Ewentualne rozwiàzanie polegajàce na przyzna-
niu kompetencji jednemu z organów sàdowych wymaga
wczeÊniejszych konsultacji z Ministrem SprawiedliwoÊci. 

18. RPO-497234-XI/05 z dnia 13 czerwca 2005 r. – w sprawie
stypendiów dla dzieci by∏ych pracowników przedsi´biorstw gospodar-
ki rolnej (Informacja 4-6/2005, str. 56).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Paƒstwa
(11.08.2005 r.) poinformowa∏, i˝ zgodnie z obowiàzujàcy-
mi przepisami od dnia 1.07.2005 r. jedynym ministrem
w∏aÊciwym w sprawach wyp∏aty stypendiów dla dzieci
z rodzin by∏ych pracowników paƒstwowych przedsi´-
biorstw gospodarki rolnej jest Minister Edukacji Narodo-
wej i Sportu. Agencja NieruchomoÊci Rolnej b´dzie reali-
zowa∏a takà pomoc poÊrednio. Kwota stanowiàca ró˝nic´
mi´dzy Êrodkami uzyskanymi z gospodarowania mie-
niem Zasobu W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa w da-
nym roku obrotowym, a Êrodkami wydatkowanymi na
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które nie leczone prowadzà do g∏´bokich zaburzeƒ roz-
woju i upoÊledzenia umys∏owego. Minister Zdrowia reali-
zuje tak˝e takie programy, jak m.in. „Program monitoro-
wania i poprawy pierwotnej profilaktyki wrodzonych wad
rozwojowych w Polsce”, „Wdro˝enie programu kontroli
jakoÊci w diagnostyce ostrej bia∏aczki u dzieci”, „Ograni-
czenie niepe∏nosprawnoÊci u dzieci z powodu nowotwo-
rów z∏oÊliwych koÊci”. Ponadto Minister stwierdzi∏, ˝e
obowiàzujàcy zakres szkoleƒ dla lekarzy nie wymaga
wprowadzania nowego systemu szkoleƒ. 

23. RPO-508444-X/05 z dnia 27 czerwca 2005 r. – w sprawie
ograniczonego dost´pu do Êwiadczeƒ medycznych pacjentów z choro-
bà nowotworowà (Informacja 4-6/2005, str. 62).

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia (12.07.2005 r.)
poinformowa∏, ˝e treÊç programów onkologicznych finan-
sowanych przez NFZ jest ka˝dorazowo uzgadniana z Kon-
sultantem Krajowym w dziedzinie onkologii klinicznej.
Zniesienie barier wiekowych nie by∏o podnoszone przez
Konsultanta Krajowego w okresie przygotowywania mate-
ria∏ów konkursowych na rok 2005. W finansowanych
przez NFZ programach terapeutycznych onkologicznych,
„górne” ograniczenie wiekowe wyst´puje w programie le-
czenia raka jelita grubego (65 rok ˝ycia) oraz glejaków wie-
lopostaciowych mózgu temozolamidem (70 rok ˝ycia),
a w programach nieonkologicznych kryterium wieku (65
rok ˝ycia) zosta∏o okreÊlone dla programów leczenia wiru-
sowego zapalenia wàtroby. Przyczynà stosowania kryte-
rium wieku by∏o takie opisanie programów terapeutycz-
nych, w którym uwzgl´dniono wp∏yw silnie dzia∏ajàcych
substancji na organizm w wieku podesz∏ym. Terapie te nie
sà oboj´tne dla organizmu. U osób w podesz∏ym wieku
nale˝y je stosowaç z du˝à ostro˝noÊcià. Ponadto przestrze-
ganie kryteriów w∏àczenia i wykluczenia z programu daje
mo˝liwoÊç utrzymania realizacji umów w ramach planu fi-
nansowego. Obecnie NFZ prowadzi dzia∏ania zmierzajàce
do oszacowania skutków finansowych ewentualnego znie-
sienia kryterium wiekowego w programie leczenia raka je-
lita grubego. Wst´pne wyliczenia wskazujà na koniecznoÊç
zwi´kszenia nak∏adów o ok. 150% w stosunku do obecnie
∏o˝onych, tj. o ok. 30 mln z∏. NFZ b´dzie dà˝y∏ do usuni´-
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przepis norm konstytucyjnych nie jest trafny, chocia˝by
z tego powodu, i˝ jego nowelizacja by∏a motywowana
w∏aÊnie postulatem ochrony rodziny. 

21. RPO-484537-VI/04 z dnia 17 czerwca 2005 r. – w sprawie
przypadków odmawiania przez operatorów telekomunikacyjnych
udost´pnienia abonentom szczegó∏owego wykazu po∏àczeƒ przycho-
dzàcych (Informacja 4-6/2005, str. 61).

Prezes Urz´du Regulacji Telekomunikacji i Poczty
(16.09.2005 r.) poinformowa∏ Rzecznika, ˝e odmowa ope-
ratora przekazania abonentowi szczegó∏owego wykazu po-
∏àczeƒ przychodzàcych nie narusza przepisów prawa.
Zgodnie z art. 49 Konstytucji RP, art. 67 ust. 1 ustawy –
Prawo telekomunikacyjne, art. 8 Europejskiej Konwencji
o Ochronie Praw Cz∏owieka i Podstawowych WolnoÊci oraz
art. 17 Mi´dzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich
i Politycznych informacje zawarte w wykazie podlegajà
ochronie. Ustawa przewiduje mo˝liwoÊç przetwarzania da-
nych i informacji obj´tych tajemnicà, w tym tak˝e ich
udost´pniania, ale tylko wówczas, gdy czynnoÊci te sà
przedmiotem us∏ugi Êwiadczonej u˝ytkownikowi albo sà
niezb´dne do jej wykonania. Operator ma zatem obowià-
zek przekazania informacji obj´tych tajemnicà telekomu-
nikacyjnà wy∏àcznie w przypadku, gdy zwrócà si´ o to or-
gany Êcigania lub gdy jest to wyraênie przewidziane
w umowie o Êwiadczenie us∏ug telekomunikacyjnych.

22. RPO-398773-XI/02 z dnia 22 czerwca 2005 r. – w sprawie
realizacji programu pomocy dla dzieci niepe∏nosprawnych i zagro˝o-
nych niepe∏nosprawnoÊcià (Informacja 4-6/2005, str. 61).

Minister Zdrowia (1.08.2005 r.) poinformowa∏, ˝e
wczesne leczenie i rehabilitacja dzieci zagro˝onych nie-
pe∏nosprawnoÊcià i niepe∏nosprawnych jest wykonywane
na podstawie ustawy o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanej ze Êrodków publicznych, która przyznaje
uprawnienia do leczenia dla dzieci do lat 18 niezale˝nie
od obj´cia obowiàzkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Mi-
nisterstwo Zdrowia realizuje program przesiewowy „Ba-
dania przesiewowe noworodków w Polsce” obejmujàcy
ca∏à populacj´ noworodków. Celem programu jest wcze-
sne rozpoznanie u noworodków wrodzonych schorzeƒ,
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go osob´. Najemcy takich mieszkaƒ podlegajà pe∏nej
ochronie przewidzianej w ustawie o ochronie praw loka-
torów. Odnoszàc si´ do wniosku dotyczàcego nabywania
budynków zak∏adowych przez gminy, Podsekretarz Sta-
nu poinformowa∏, ˝e zasadne jest podj´cie dzia∏aƒ legi-
slacyjnych, po zasi´gni´ciu opinii Ministra Finansów,
przy za∏o˝eniu, ˝e mechanizmy wpierajàce dzia∏ania gmi-
ny nie mogà opieraç si´ na przyznaniu gminom roszcze-
nia o nabycie takich budynków. 

26. RPO-428912-V/03 z dnia 30 czerwca 2005 r. – w sprawie
prac legislacyjnych nad projektami ustaw dotyczàcych sytuacji praw-
nej najemców sprywatyzowanych mieszkaƒ zak∏adowych (Informacja
4-6/2005, str. 63).

Marsza∏ek Sejmu RP (5.07.2005 r.) poinformowa∏, ˝e
w Sejmie trwajà zaawansowane prace nad projektem
ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczàcych nabywa-
nia w∏asnoÊci nieruchomoÊci. Przewiduje si´, ˝e drugie
czytanie projektu ustawy zostanie przeprowadzone na
najbli˝szym posiedzeniu Sejmu w dniach 5-8.07.2005 r.
Istnieje mo˝liwoÊç przeprowadzenia na tym samym posie-
dzeniu Sejmu trzeciego czytania projektu ustawy i skiero-
wania ustawy do Senatu. 

27. RPO-383896-XI/01 z dnia 30 czerwca 2005 r. – w sprawie
przed∏u˝ajàcych si´ prac nad aktem prawnym regulujàcym warunki
przeprowadzania badaƒ DNA dla celów sàdowych (Informacja 4-
-6/2005, str. 64).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji (12.07.2005 r.) poinformowa∏, ˝e
problematyka zasad przeprowadzania badaƒ DNA dla ce-
lów post´powania cywilnego nale˝y do zakresu kompe-
tencji Ministra SprawiedliwoÊci i ten organ jest w∏aÊciwy
do wystàpienia z inicjatywà legislacyjnà w przedmioto-
wym zakresie. MSWiA jest gotowe w∏àczyç si´ w te prace,
po przygotowaniu przez Ministerstwo SprawiedliwoÊci
wst´pnych propozycji rozwiàzaƒ. Do chwili obecnej takie
propozycje do MSWiA nie wp∏yn´∏y. MSWiA prowadzi∏o
prace nad ustawowym uregulowaniem przeprowadzania
badaƒ DNA w post´powaniu karnym (przez organy Poli-
cji), co znalaz∏o odzwierciedlenie w ustawie z dnia
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cia kryterium wiekowego z opisów programów terapeu-
tycznych, o ile nie wynika to z bezpieczeƒstwa terapii
okreÊlonego w charakterystykach produktów leczniczych. 

24. RPO-506516-IX/05 z dnia 28 czerwca 2005 r. – w sprawie
warunków s∏u˝by korpusu szeregowych zawodowych (Informacja 4-
-6/2005, str. 62).

Minister Obrony Narodowej (29.07.2005 r.) zapewni∏,
˝e b´dà podejmowane dalsze kroki majàce na celu
usprawnienie systemu ˝ywienia ˝o∏nierzy. Planuje si´, ˝e
od przysz∏ego roku norma ˝ywieniowa obowiàzujàca dla
szeregowych zawodowych i ˝o∏nierzy s∏u˝by zasadniczej
zostanie zmodyfikowana pod wzgl´dem sk∏adu iloÊciowego
i asortymentowego, co powinno zdecydowanie wp∏ynàç na
polepszenie jakoÊci posi∏ków. Resort obrony narodowej
stoi na stanowisku, ˝e ze wzgl´dów organizacyjnych, sani-
tarnych i zdrowotnych ˝o∏nierze powinni korzystaç ze sto-
∏ówek w jednostkach, jednak˝e szeregowi zawodowi pe∏-
niàcy s∏u˝b´ na podstawie kontraktu majà pe∏nà swobod´
w zakresie dysponowania swym uposa˝eniem i wyboru
sposobu ˝ywienia. Je˝eli wybierajà samodzielne przyrzà-
dzanie posi∏ków, powinni liczyç si´ z ograniczeniami wyni-
kajàcymi z sytuacji lokalowej i wyposa˝enia jednostki.
Niedobór Êrodków finansowych, wyst´pujàcy tak˝e w 17
Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej, nie pozwala
na szybkà realizacj´ wszystkich planowanych inwestycji.
W zakresie zapewnienia higieny osobistej planuje si´, ˝e
w budynkach nowych lub przebudowanych znajdà si´ su-
szarnie i pralnie ogólne, a izby gospodarcze otrzymajà
sprz´t do prasowania. 

25. RPO-508492-V/05 z dnia 29 czerwca 2005 r. – w sprawie
sytuacji prawnej najemców sprywatyzowanych mieszkaƒ zak∏ado-
wych (Informacja 4-6/2005, str. 63).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
(18.08.2005 r.) poinformowa∏, ˝e przeniesienie na innà
osob´ w∏asnoÊci budynku mieszkalnego, w tym zak∏ado-
wego, nie narusza wynikajàcych ze stosunku najmu
uprawnieƒ najemców do zajmowanych lokali. Dotychcza-
sowe umowy najmu pozostajà w mocy; celowe jest jed-
nak zawarcie aneksu do umowy najmu okreÊlajàcego je-
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o zrycza∏towanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiàganych przez osoby fizyczne mia∏o na
celu aktywizacj´ Êrodowisk wiejskich i rozwój przedsi´-
biorczoÊci na tych terenach. Udzielanie preferencji po-
datkowych podmiotom zajmujàcym si´ wynajmowaniem
pokoi w miastach przeczy celom wprowadzenia omawia-
nych przepisów. Dzia∏alnoÊç taka nie ma charakteru
dzia∏alnoÊci agroturystycznej (jest to dzia∏alnoÊç zbli˝ona
do us∏ug hotelarskich, a wi´c typowej dzia∏alnoÊci gospo-
darczej). 

17.12.2004 r. o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy –
Kodeks post´powania karnego. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie SprawiedliwoÊci
(9.08.2005 r.) poinformowa∏, ˝e ustawa z dnia 17.12.
2004 r. o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy – Kodeks
post´powania karnego reguluje, jakkolwiek wycinkowo,
problematyk´ przeprowadzania badaƒ DNA dla celów pro-
cesowych w najbardziej newralgicznym punkcie. Pozostaje
zatem opracowanie regulacji dotyczàcej post´powania cy-
wilnego. W najbli˝szym czasie ponownie zostanà podj´te
próby wypracowania zasad wspó∏pracy w tej dziedzinie re-
sortów zdrowia oraz spraw wewn´trznych i administracji. 

28. RPO-507482-XI/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. – w sprawie
korzystania przez uczniów szkó∏ policealnych z burs szkolnych (In-
formacja 4-6/2005, str. 65).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Naro-
dowej i Sportu (11.07.2005 r.) poinformowa∏, i˝ po roz-
wa˝eniu argumentacji dotyczàcej mo˝liwoÊci niejedno-
znacznej interpretacji przepisów rozporzàdzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7.03.2005 r. w spra-
wie rodzajów i szczegó∏owych zasad dzia∏ania placówek
publicznych, warunków pobytu dzieci i m∏odzie˝y w tych
placówkach oraz wysokoÊci i zasad odp∏atnoÊci wnoszo-
nej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placów-
kach, Ministerstwo podj´∏o ju˝ prac´ nad nowelizacjà
rozporzàdzenia. Do dnia 15.07.2005 r. projekt noweliza-
cji zostanie przekazany do konsultacji mi´dzyresorto-
wych i spo∏ecznych. Pozwoli to jednoznacznie ustaliç
uprawnienia uczniów szkó∏ policealnych do korzystania
z tego typu placówek. 

29. RPO-508584-VI/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. – w sprawie
opodatkowania dzia∏alnoÊci agroturystycznej (Informacja 4-6/2005,
str. 64).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
(28.07.2005 r.) poinformowa∏, i˝ nie uwa˝a, aby w∏aÊci-
wym by∏o dokonywanie zmiany przepisów ustawy o po-
datkach i op∏atach lokalnych. Wprowadzenie zwolnienia,
o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 10 ustawy
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VIII. WYBÓR SPRAW INDYWIDUALNYCH

RPO-480210-II/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ Pan Mieczys∏aw S.,

˝alàc si´ na nieprawid∏owoÊci jakie – jego zdaniem – zaistnia∏y w toku
post´powania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuratur´ Re-
jonowà w P.T. oraz sposób zakoƒczenia przedmiotowego post´powania
w sprawie zaistnia∏ego w dniu 2 maja 2001 r. w miejscowoÊci S. wy-
padku drogowego w wyniku którego rowerzystka Janina S. potràcona
przez samochód marki Seat, którym kierowa∏ Bogdan K. dozna∏a ob-
ra˝eƒ cia∏a skutkujàcych jej Êmiercià, tj. o czyn z art. 177 § 2 Kk.

Prokurator Rejonowy w P.T. po przeprowadzeniu post´powania
przygotowawczego w przedmiotowej sprawie, postanowieniem z dnia
9 sierpnia 2001 r. umorzy∏ powy˝sze post´powanie wobec braku
znamion przest´pstwa w zaistnia∏ym zdarzeniu a przedmiotowa decy-
zja merytoryczna zosta∏a utrzymana w mocy postanowieniem Sàdu
Rejonowego w P.T. z dnia 9 maja 2002 r.

Wystàpienie Rzecznika do Prokuratora Apelacyjnego w ¸. (poprze-
dzone analizà akt przedmiotowego post´powania) wskazujàce na
przedwczesne zakoƒczenie powy˝szej sprawy, bez wyjaÊnienia
wszystkich istotnych kwestii skutkowa∏o wydaniem polecenia Proku-
ratorowi Okr´gowemu w P.T. spowodowania przeprowadzenia dodat-
kowych czynnoÊci dowodowych w trybie art. 327 § 3 Kpk.

RPO-482507-II/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ Pan Sylwester K.,

˝alàc si´ na nieprawid∏owoÊci jakie – jego zdaniem – zaistnia∏y w to-
ku post´powania prowadzonego przez Prokuratur´ Rejonowà w B.
oraz sposób zakoƒczenia przedmiotowego post´powania w sprawie
niezg∏oszenia do Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych przez Likwidato-
ra Spó∏dzielczych Zak∏adów Mechanicznych w B. danych dotyczà-
cych zatrudnienia i wynagrodzenia wy˝ej wymienionego tj. o czyn
z art. 219 Kk.

Prokurator Rejonowy w B. po przeprowadzeniu post´powania przy-
gotowawczego w tej sprawie postanowieniem z dnia 31 marca
2004 r. umorzy∏ przedmiotowe post´powanie wobec braku znamion
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med. Paw∏a B. tj. o czyn z art. 192 § 1 Kk w zw. z art. 157 § 2 Kk
w zw. z art. 11 § 2 Kk.

Powy˝sze post´powanie umorzono uznajàc brak cech przest´pstwa
Êciganego z oskar˝enia publicznego i braku interesu spo∏ecznego
w obj´ciu Êciganiem czynu, Êciganego z oskar˝enia prywatnego.

W sprawie tej, po zbadaniu materia∏ów dowodowych przez Rzecz-
nika i skierowaniu pisemnych uwag do Prokuratury Apelacyjnej w ¸.
(pismo z dnia 11 grudnia 2003 r.), wdro˝ono czynnoÊci procesowe
zmierzajàce do uzupe∏nienia zgromadzonych dowodów, celem ustale-
nia czy istniejà podstawy uzasadniajàce podj´cie tego˝ post´powania
na nowo.

Powtórna analiza uzupe∏nionego post´powania przeprowadzona
przez Rzecznika wykaza∏a, ˝e w dalszym ciàgu nie zrealizowano jed-
nak wszystkich dost´pnych i mo˝liwych do przeprowadzenia Êrodków
dowodowych mogàcych mieç znaczenie dla decyzji o ewentualnym
podj´ciu post´powania w trybie art. 327 § 1 Kpk.

Z tego te˝ wzgl´du akta sprawy wraz z wystàpieniem Rzecznika
kolejny raz zosta∏y przes∏ane Prokuratorowi Apelacyjnemu w ¸. ce-
lem zbadania materia∏ów post´powania w trybie nadzoru s∏u˝bowe-
go, pod kàtem zasadnoÊci decyzji procesowej, która zosta∏a podtrzy-
mana w mocy postanowieniem z dnia 27 lutego 2003 r. Sàdu
Rejonowego w B.

Dostrze˝one przez Rzecznika mankamenty powy˝szego post´powa-
nia to brak realizacji wniosku dowodowego pokrzywdzonej (formalnie
nie oddalono tego˝ wniosku) w zakresie przeanalizowania jej telefo-
nicznych rozmów z lekarzem wykonujàcym zabieg oraz uzyskania bi-
lingów tych rozmów i ich porównania, odstàpienie od przeprowadze-
nia konfrontacji pomi´dzy pokrzywdzonà a wspomnianym lekarzem,
przy istnieniu istotnych ró˝nic w zeznaniach wymienionych oraz po-
bie˝na ocena kwestii zgody pacjentki na zakres wykonywanych
u niej dzia∏aƒ medycznych i zabiegu.

Wed∏ug Rzecznika ujawnione mankamenty uniemo˝liwia∏y prawi-
d∏owà oraz kompleksowà ocen´ analizowanej sprawy i w dniu 26 li-
stopada 2003 r. nie dawa∏y podstaw do umorzenia Êledztwa.

W dniu 6 czerwca 2005 r. do wiadomoÊci Rzecznika wp∏yn´∏o pismo
z Prokuratury Apelacyjnej w ¸. informujàce, ˝e dostrzegajàc argumen-
ty Rzecznika, zdecydowano przeprowadziç dodatkowe czynnoÊci dowo-
dowe, w trybie art. 327 § 3 Kpk, celem uzupe∏nienia zgromadzonego
dotychczas materia∏u dowodowego oraz ustalenia, czy pozwolà one na
podj´cie na nowo umorzonego post´powania. W zakresie tym wydano
stosowne polecenia Prokuratorowi Okr´gowemu w P.T.
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czynu zabronionego a powy˝sza decyzja zosta∏a utrzymana w mocy
postanowieniem Sàdu Rejonowego w B. z dnia 6 lipca 2004 r. 

Z analizy akt sprawy wynika, ˝e z uwagi na brak zaÊwiadczeƒ
o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Pana Sylwestra K. za okres od 21
wrzeÊnia 1999 r. do 31 maja 2003 r. ZUS obcià˝y∏ wy˝ej wymienio-
nego kwotà ponad 11.000 z∏.

Wystàpienie Rzecznika do Prokuratora Apelacyjnego w G. (poprze-
dzone analizà akt przedmiotowego post´powania) wskazujàce na
przedwczesne zakoƒczenie powy˝szej sprawy, bez wyjaÊnienia wszyst-
kich istotnych kwestii skutkowa∏o wydaniem polecenia spowodowania
uzupe∏nienia przedmiotowego post´powania w trybie art. 327 § 3 Kpk.

RPO-485677-II/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏a si´ Pani Irena R., ˝alàc

si´ na nieprawid∏owoÊci jakie – jej zdaniem – zaistnia∏y w toku post´-
powania przygotowawczego przeprowadzonego przez Prokuratur´ Re-
jonowà w S. oraz sposób zakoƒczenia przedmiotowego post´powania
w sprawie zaistnia∏ego w dniu 12 marca 2004 r. w S. wypadku dro-
gowego, gdzie nieustalony pojazd mechaniczny potràci∏ Jacka R.,
który w wyniku doznanych obra˝eƒ cia∏a poniós∏ Êmierç na miejscu
a pojazd ten odjecha∏ z miejsca zdarzenia tj. czyn z art. 177 § 2 Kk
w zb. z art. 178 § 1 Kk w zw. z art. 11 § 2 Kk.

Prokurator Rejonowy w S. po przeprowadzeniu post´powania przy-
gotowawczego w tej sprawie postanowieniem z dnia 10 maja 2004 r.
umorzy∏ powy˝sze post´powanie wobec niewykrycia sprawców prze-
st´pstwa a przedmiotowe orzeczenie zosta∏o utrzymane w mocy przez
Sàd Rejonowy w S. postanowieniem z dnia 28 czerwca 2004 r.

Po dokonaniu analizy akt powy˝szej sprawy Rzecznik Praw Obywa-
telskich, zwróci∏ si´ do Prokuratora Apelacyjnego w B. przedstawiajàc
swoje wnioski odnoÊnie przedwczesnego zakoƒczenia powy˝szego po-
st´powania, bez wykonania niezb´dnych czynnoÊci procesowych.

Z udzielonej odpowiedzi wynika, ˝e wnioski Rzecznika zosta∏y uzna-
ne za zasadne a Prokuratorowi Rejonowemu w S. polecono wykonanie
dodatkowych czynnoÊci procesowych w trybie art. 327 § 3 Kpk.

RPO-411637-II/02
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏a si´ Pani Krystyna T.,

kwestionujàc zasadnoÊç prawomocnego postanowienia Prokuratury
Rejonowej w B. z dnia 26 listopada 2002 r. o umorzeniu post´powa-
nia przygotowawczego w sprawie dotyczàcej przeprowadzenia zabiegu
bez jej zgody jako pacjentki w dniu 15 maja 2001 roku, przez lekarza
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Brak specjalistycznej opinii bieg∏ych uniemo˝liwia∏ wed∏ug Rzecz-
nika prawid∏owà ocen´ zdarzenia i nie pozwala∏ na umorzenie post´-
powania przygotowawczego.

W dniu 19 lipca 2005 r. do wiadomoÊci Rzecznika wp∏yn´∏o pi-
smo z Prokuratury Apelacyjnej w B. informujàce, ˝e podzielajàc
w ca∏oÊci opini´ Rzecznika, polecono podj´cie na nowo, umorzone-
go post´powania w trybie okreÊlonym w art. 327 § 1 Kpk. Nadto
pisemnie wyra˝ono podzi´kowania za wnikliwoÊç i trafnoÊç ocen
zawartych w wystàpieniu Rzecznika wskazujàcego na mankamenty
post´powania.

RPO-481093-II/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏a si´ opiekunka prawna

osoby ca∏kowicie ubezw∏asnowolnionej z proÊbà o wniesienie kasacji
na korzyÊç obwinionej, skazanej dwoma wyrokami Sàdu Rejonowego
w P. na kary grzywny za wykroczenia z art. 119 § 1 Kw. Podnosi∏a, i˝
obwiniona jako osoba chora psychicznie nie powinna zostaç ukarana.

Po dokonaniu analizy akt, Rzecznik Praw Obywatelskich nie
stwierdzi∏ podstaw do wniesienia kasacji albowiem zebrany przez sàd
materia∏ dowodowy nie wskazywa∏, aby sàd móg∏ i powinien powziàç
wàtpliwoÊci co do poczytalnoÊci obwinionej.

Jednak˝e majàc na uwadze treÊç prawomocnego postanowienia
Sàdu Okr´gowego w P. o ca∏kowitym ubezw∏asnowolnieniu osoby,
która zosta∏a skazana wskazanymi we wniosku wyrokami Sàdu Rejo-
nowego, Rzecznik Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ do Prezesa Sàdu
Okr´gowego w P. z proÊbà o rozwa˝enie celowoÊci wniesienia z urz´-
du wniosku o wznowienie post´powania na korzyÊç obwinionej.
Z nades∏anej informacji wynika, i˝ Prezes Sàdu Okr´gowego w P. po-
dzieli∏ argumentacj´ Rzecznika Praw Obywatelskich i z∏o˝y∏ wnioski
o wznowienie post´powania na korzyÊç osoby obwinionej.

Przy dokonywaniu analizy akt, w tym równie˝ akt sprawy Sàdu
Okr´gowego dotyczàcej ca∏kowitego ubezw∏asnowolnienia obwinionej,
stwierdzono, i˝ sposób procedowania w tej sprawie nasuwa wàtpli-
woÊci co do rzetelnoÊci i prawid∏owoÊci przeprowadzonych czynnoÊci.

W wystàpieniu skierowanym do Prezesa Sàdu Apelacyjnego w P.
podniesione zosta∏y uchybienia procesowe, polegajàce na tym, ˝e:
uczestniczka nie zosta∏a zawiadomiona o terminie rozprawy, na któ-
rej przeprowadzony zosta∏ dowód z opinii bieg∏ego sàdowego, sàd nie
wys∏ucha∏ uczestniczki, pomimo i˝ opinia bieg∏ego wskazywa∏a, ˝e
nawiàzuje ona kontakt i ma cz´Êciowo zachowanà orientacj´, kurator
dla uczestniczki post´powania zosta∏ wyznaczony na ostatniej roz-
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RPO-491785-II/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ Pan Andrzej B. kwe-

stionujàc zasadnoÊç prawomocnego postanowienia Prokuratora Pro-
kuratury Rejonowej w B. z dnia 19 lipca 2004 r. o umorzeniu post´-
powania przygotowawczego w sprawie – dotyczàcej nara˝enia jego
matki – Janiny B. na bezpoÊrednie niebezpieczeƒstwo utraty ˝ycia
lub ci´˝kiego uszczerbku na zdrowiu – tj. o czyn z art. 160 § 2 Kk.

Powy˝sze post´powanie umorzono stwierdzajàc, i˝ czynu nie po-
pe∏niono.

Pani Janina B. chorujàca na chorob´ nowotworowà jelit (esicy),
bez przeprowadzenia pe∏nej diagnostyki medycznej pierwotnie podda-
na zosta∏a operacji ginekologicznej. Wówczas rozpoznano u niej roz-
leg∏à chorob´ nowotworowà. Lekarze operujàcy zakoƒczyli zabieg nie
wykonujàc u chorej wy∏onienia sztucznego odbytu, co stanowi∏o jed-
no z g∏ównych zastrze˝eƒ Pana B., utrzymujàcego, ˝e zaniechanie to
przyÊpieszy∏o zgon jego matki.

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

Analiza zgromadzonego w sprawie materia∏u dowodowego spowo-
dowa∏a, i˝ akta zosta∏y przez Rzecznika wraz z wystàpieniem, prze-
s∏ane Prokuratorowi Apelacyjnemu w B. w celu ich zbadania w trybie
nadzoru s∏u˝bowego pod kàtem zasadnoÊci decyzji procesowej, która
zosta∏a podtrzymana w mocy postanowieniem z dnia 5 paêdziernika
2004 r. Sàdu Rejonowego w B.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich postanowienie o umorze-
niu przedmiotowego dochodzenia zosta∏o wydane przedwczeÊnie, bo-
wiem Prokurator w opisywanej sprawie nie wykorzysta∏ dost´pnych
i mo˝liwych do przeprowadzenia Êrodków dowodowych. W efekcie nie
zrealizowano ustawowego celu post´powania przygotowawczego o ja-
kim mowa w art. 297 Kpk. Przede wszystkim zaniechano przeprowa-
dzenia dowodu z opinii bieg∏ego, bàdê bieg∏ych posiadajàcych specja-
listycznà wiedz´ medycznà. W konsekwencji nie ustalono jaki wp∏yw
na zdrowie pacjentki mia∏a decyzja lekarzy o inwazyjnym zabiegu
chirurgicznym z zakresu ginekologii. Nie zweryfikowano tak˝e, czy
owa decyzja bez przeprowadzenia pe∏niejszej diagnostyki medycznej
nakierowanej na poprawnoÊç rozpoznania lekarskiego – nie stanowi-
∏a zawinionego b∏´du lekarskiego. Podobnej ocenie bieg∏ych z zakre-
su medycyny sàdowej winna – zdaniem Rzecznika podlegaç tak˝e
kwestia zaniechania wykonania u operowanej sztucznego odbytu.
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zawiesi∏ na okres próby 2 lat, grzywn´ w wysokoÊci 400 z∏otych
a tak˝e obcià˝y∏ go op∏atami i kosztami post´powania.

Wyrok ten uprawomocni∏ si´ w dniu 21 czerwca 2005 r.

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

i Agnieszka Cz., ˝alàc si´ na sposób zakoƒczenia prowadzonego przez
Prokuratur´ Rejonowà w S. post´powania i sposób jego zakoƒczenia,
w sprawie naruszenia w okresie od 16 maja 2001 r. do 17 lipca
2001 r. w S. praw pracowniczych przez w∏aÊciciela firmy Przedsi´-
biorstwo Budowlane w S. –. poprzez nie wyp∏acanie nale˝nych Êwiad-
czeƒ pieni´˝nych za wykonanà prac´ na rzecz Zdzis∏awa Cz. w kwo-
cie 1411,29 z∏otych tj. o czyn z art. 218 § 1 Kk.

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

Nast´pnie, jak wynika ze zgromadzonego materia∏u dowodowego
Prokurator Okr´gowy w S. uzna∏, ˝e podstawà zapad∏ej decyzji mery-
torycznej powinien byç brak znamion czynu zabronionego, poniewa˝
pomi´dzy Zdzis∏awem Cz. a w∏aÊcicielem firmy, nie istnia∏ w omawia-
nym okresie stosunek pracy a dochodzenie roszczeƒ z tytu∏u zawar-
tej pomi´dzy wy˝ej wymienionymi umowy – zlecenia powinno nastà-
piç na drodze post´powania cywilnego.

Prokurator Okr´gowy zatem podkreÊli∏, ˝e przedmiotowej sprawy
nie mo˝na by∏o rozpatrywaç pod kàtem naruszenia art. 218 Kk.

Wystàpienie Rzecznika skierowane pismem z dnia 7 marca 2005 r.
do Prokuratora Okr´gowego w S. (poprzedzone analizà akt przedmio-
towego post´powania) wskazujàce na potrzeb´ wyjaÊnienia, czy zaist-
nia∏e zdarzenie nie wyczerpa∏o natomiast znamion czynu zabronione-
go uj´tego w treÊci art. 219 Kk spowodowa∏o wydanie polecenia
Prokuratorowi Rejonowemu w S. podj´cia na nowo powy˝szego po-
st´powania celem wyjaÊnienia okolicznoÊci zwiàzanych z narusze-
niem przez w∏aÊciciela firmy przepisów prawa o ubezpieczeniach spo-
∏ecznych.

Prokurator Rejonowy w S. pismem z dnia 6 lipca 2005 r. poinfor-
mowa∏ nast´pnie Rzecznika, ˝e na podstawie uzupe∏nionego materia-
∏u dowodowego ustalono, i˝ rzeczywiÊcie w∏aÊciciel firmy z tytu∏u za-
wartej umowy na zlecenie okreÊlonych prac ze Zdzis∏awem Cz. nie
odprowadza∏ stosownych sk∏adek do ZUS-u naruszajàc tym samym
ustaw´ o ubezpieczeniach spo∏ecznych.
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prawie, a pisma procesowe wys∏ane zosta∏y nieprawid∏owo na jej ad-
res domowy, pomimo i˝ sàd posiada∏ informacje, ˝e uczestniczka
przebywa w szpitalu psychiatrycznym.

W odpowiedzi na powy˝sze wystàpienie Prezes Sàdu Apelacyjnego,
po zapoznaniu si´ z aktami wskazanej sprawy, przyzna∏, i˝ dosz∏o do
uchybieƒ, które w prawid∏owym procedowaniu nie powinny mieç
miejsca. W zwiàzku z tym skierowa∏ pismo do Prezesa Sàdu Okr´go-
wego, zobowiàzujàc do przedstawienia swojego stanowiska w tej spra-
wie, jak równie˝ wskazania na podj´te dzia∏ania nadzorcze. Wskaza∏
jednoczeÊnie, i˝ w przypadku dopuszczania si´ uchybieƒ w zakresie
spraw o ubezw∏asnowolnienie w przysz∏oÊci, podejmowa∏ b´dzie Êrod-
ki przewidziane w ustawie o ustroju sàdów powszechnych, zw∏aszcza
je˝eli uchybienia spowodowane zostanà ra˝àcym naruszeniem przepi-
sów prawa.

RPO-460629-II/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏a si´ Pani Bo˝ena W.,

˝alàc si´ na sposób zakoƒczenia prowadzonego przez Prokuratur´
Rejonowà w G. post´powania przygotowawczego w sprawie zaistnia-
∏ego w dniu 18 marca 2003 r. w B. wypadku drogowego, w wyniku
którego obra˝eƒ cia∏a dozna∏a Bo˝ena W. – pasa˝erka samochodu
osobowego tj. o czyn z art. 177 § 1 Kk.

Prokurator zakoƒczy∏ powy˝sze post´powanie przygotowawcze wy-
danym w dniu 17 kwietnia 2003 r. postanowieniem o jego umorze-
niu wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego.

Wystàpienie Rzecznika skierowane pismem z dnia 2 wrzeÊnia
2004 r. do Prokuratora Apelacyjnego w L. (poprzedzone dokonanà
analizà akt przedmiotowego post´powania) wskazujàce na przed-
wczesne zakoƒczenie powy˝szej sprawy, bez wyjaÊnienia wszystkich
istotnych kwestii, spowodowa∏o wydanie polecenia uzupe∏nienia
przedmiotowego post´powania w trybie art. 327 § 3 Kpk.

Nast´pnie Prokurator Rejonowy w G. pismem z dnia 23 listopada
2004 r. poinformowa∏ Rzecznika Praw Obywatelskich, ˝e post´powa-
nie powy˝sze zosta∏o podj´te na nowo, a pismem z dnia 7 kwietnia
2005 r., ˝e zosta∏o ono zakoƒczone i przeciwko sprawcy zaistnia∏ego
wypadku drogowego – Grzegorzowi P. skierowano w dniu 31 marca
2005 r. akt oskar˝enia do Sàdu Rejonowego w G.

Obecnie z informacji nades∏anych z Sàdu Rejonowego w G. wyni-
ka, ˝e Grzegorz P. wyrokiem z dnia 14 czerwca 2005 r. zosta∏ uznany
winnym zarzucanego mu czynu z art. 177 § 1 Kk i skazany na kar´
6 miesi´cy pozbawienia wolnoÊci, której wykonanie Sàd warunkowo
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mentacj´ Rzecznika, Prokurator Okr´gowy poleci∏ wszcz´cie post´po-
wania przygotowawczego o czyn z art. 212 § 1 Kk, uznajàc, ˝e zacho-
dzà przes∏anki do obj´cia Êciganiem z urz´du czynu prywatnoskargo-
wego pope∏nionego na szkod´ Edwarda K.

RPO-490420-II/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócili si´ Paƒstwo Agata i Ze-

non B. ˝alàc si´ na nieprawid∏owoÊci jakie – ich zdaniem – zaistnia∏y
w toku post´powania prowadzonego przez Prokuratur´ Rejonowà
w G. oraz sposób zakoƒczenia przedmiotowego post´powania w spra-
wie zaistnia∏ego w dniu 7 grudnia 2002 r. w M. wypadku drogowego
w trakcie którego kierujàca samochodem osobowym marki Fiat
126p Iwona S. potràci∏a na przejÊciu dla pieszych ma∏oletnià Natali´
B., która w wyniku doznanych obra˝eƒ cia∏a w dniu 8 grudnia
2002 r. zmar∏a tj. o czyn z art. 177 § 2 Kk.

Prokurator Rejonowy w G. po przeprowadzeniu post´powania przygo-
towawczego w tej sprawie postanowieniem z dnia 16 czerwca 2003 r.
umorzy∏ przedmiotowe post´powanie wobec braku ustawowych zna-
mion czynu zabronionego a powy˝sza decyzja zosta∏a utrzymana w mo-
cy postanowieniem Sàdu Rejonowego w G. z dnia 9 stycznia 2004 r.

Wystàpienie do Prokuratora Apelacyjnego w Sz. poprzedzone doko-
nanà przez Rzecznika analizà akt przedmiotowego post´powania
wskazujàce na przedwczesne zakoƒczenie powy˝szej sprawy, bez wy-
jaÊnienia wszystkich istotnych kwestii spowodowa∏o wydanie polece-
nia uzupe∏nienia powy˝szego post´powania poprzez wykonanie czyn-
noÊci zasugerowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich w trybie
art. 327 § 3 Kpk.

RPO-440657-II/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ Pan Witold M. kwe-

stionujàc zasadnoÊç prawomocnego postanowienia Prokuratora Pro-
kuratury Rejonowej w O. z dnia 29 lipca 2002 r. o umorzeniu post´-
powania przygotowawczego w sprawie dotyczàcej zgonu jego ˝ony
Barbary M. w dniu 20 lipca 2001 r., w Centrum Leczenia Chorób
P∏uc i Gruêlicy w O. – tj. o czyn z art. 155 Kk.

Powy˝sze post´powanie umorzono w oparciu o przepis art. 17 § 1
pkt 2 Kpk – wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego.
Decyzja taka utrzymana zosta∏a przez Sàd Rejonowy w O. w dniu 12
listopada 2002 roku.

W sprawie tej, po zbadaniu materia∏ów dowodowych Rzecznik
skierowa∏ pisemne uwagi do podleg∏ej Prokuratury Apelacyjnej (pi-
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W∏aÊcicielowi firmy, jak wynika z udzielonej odpowiedzi przedsta-
wiono zarzut pope∏nienia wyst´pku z art. 219 Kk i w dniu 30 maja
2005 r. skierowano do Sàdu Rejonowego w S. wniosek o warunkowe
umorzenie post´powania karnego wobec oskar˝onego.

Z informacji uzyskanych z Sàdu Rejonowego w S. wynika, ˝e Sàd
wyrokiem z dnia 29 lipca 2005 r. warunkowo umorzy∏ wobec w∏aÊci-
ciela prowadzone post´powanie, wyznaczy∏ okres próby 1 roku, ob-
cià˝y∏ go kosztami sàdowymi w wysokoÊci 190 z∏otych oraz na∏o˝y∏
na niego obowiàzek uiszczenia Êwiadczenia pieni´˝nego w kwocie
500 z∏otych na rzecz PCK w S.

Wyrok powy˝szy uprawomocni∏ si´ w dniu 6 sierpnia 2005 r.

RPO-507266-II/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ z proÊbà o interwen-

cj´ Pan Marek J. – Wiceprzewodniczàcy Rady Nadzorczej Spó∏dzielni
Mieszkaniowej w L. informujàc, ˝e po ukazaniu si´ w mediach tzw.
„listy Wildsteina”, mieszkaƒcy Spó∏dzielni otrzymywali anonimowe
przesy∏ki poni˝ajàce Przewodniczàcego Rady – Pana Edwarda K.
TreÊç przesy∏ek sugerowa∏a, ˝e wymieniony figuruje na wspomnianej
liÊcie jako p∏atny donosiciel i wspó∏pracownik S∏u˝by Bezpieczeƒ-
stwa. Autor wniosku wskazywa∏, ˝e w rzeczywistoÊci Pan Edward K.
nigdy nie by∏ agentem S∏u˝by Bezpieczeƒstwa i nie posiada ˝adnej
teczki w Instytucie Pami´ci Narodowej. Co wi´cej Pan K. uzyska∏ za-
Êwiadczenie Oddzia∏u IPN w W. z dnia 23 maja 2005 r., z którego
wynika, ˝e nigdy nie by∏ funkcjonariuszem, wspó∏pracownikiem albo
kandydatem na wspó∏pracownika organów bezpieczeƒstwa paƒstwa.

Powiadomiona o tych pomówieniach Prokuratura, uznajàc, ˝e
w gr´ wchodzi przest´pstwo z oskar˝enia prywatnego, przekaza∏a
wniosek Sàdowi Rejonowemu w L.

Dokonana analiza wniosku i materia∏ów nades∏anych przez Pana
Marka J. spowodowa∏a, i˝ Rzecznik Praw Obywatelskich skierowa∏ pi-
semne wystàpienie do Prokuratora Apelacyjnego w W. Zdaniem Rzecz-
nika w tym szczególnym przypadku zasadnym by∏o wnikliwe rozwa˝e-
nie ze strony Prokuratury, czy interes spo∏eczny nie wymaga jednak
wszcz´cia post´powania, przez prokuratora, w trybie art. 60 § 1 Kpk.
We wspomnianym wystàpieniu Rzecznik przedstawi∏ argumenty,
wskazujàc mi´dzy innymi, ˝e samowolne przeprowadzanie tzw. „dzikiej
lustracji” godzi w interesy nie tylko poszczególnych osób, ale jak ka˝da
samowola, bàdê samosàd narusza przyj´te normy spo∏eczne.

W dniu 12 wrzeÊnia 2005 r. do wiadomoÊci Rzecznika wp∏yn´∏o pi-
smo z Prokuratury Okr´gowej w L. informujàce, ˝e podzielajàc argu-
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jak w niniejszej sprawie, inicjatywa dowodowa podejmowana z urz´-
du, w zakresie dà˝enia do wyjaÊnienia i ustalenia istotnych okolicz-
noÊci winna byç szczególnie dociekliwa i szeroka. Ma to ogromne
znaczenie, gdy˝ zapadajàce w tego typu sprawach rozstrzygni´cia
spe∏niajà nie tylko funkcj´ procesowà ale tak˝e budujà autorytet or-
ganów je wydajàcych, kszta∏tujàc zarazem przekonanie o obiektyw-
nym, godziwym i sprawiedliwym za∏atwieniu sprawy.

Niezale˝nie od potrzeby uzyskania uzupe∏niajàcej opinii bieg∏ych,
Rzecznik zauwa˝y∏, i˝ podczas prowadzonego post´powania przygoto-
wawczego, prowadzàcym umkn´∏a istotna – zdaniem Rzecznika –
okolicznoÊç wyjaÊnienia zdarzenia sygnalizowanego przez pokrzyw-
dzonego – Witolda M., polegajàca na u˝yciu wobec niego groêby bez-
prawnej. Wed∏ug pokrzywdzonego starano si´ groêbà wymusiç na
nim sporzàdzenie pisemnego oÊwiadczenia o treÊci wskazujàcej, i˝
nie kwestionuje prawid∏owoÊci diagnozowania oraz leczenia zmar∏ej
Barbary M. uzale˝niajàc od tego wydanie zw∏ok ma∏˝onki. Kolejny
raz pokrzywdzony zwraca∏ na ów problem uwag´ w pisemnym wnio-
sku dowodowym do Prokuratury z dnia 13 maja 2002 r. OkolicznoÊç
ta w pe∏ni uzasadnia∏a podejrzenie zaistnienia przest´pstwa okreÊlo-
nego w art. 191 § 1 Kk – Êciganego z oskar˝enia publicznego. Zatem
w ocenie Rzecznika nale˝a∏o w toku podejmowanych dzia∏aƒ wyja-
Êniç tà kwesti´ zajmujàc w tym zakresie odpowiednie stanowisko
procesowe. Tym bardziej, ˝e pog∏´bione ustalenia dowodowe w tym
kierunku potwierdzaç mog∏y wystàpienie jakichÊ nieprawid∏owoÊci
w leczeniu Barbary M.

W dniu 16 wrzeÊnia 2005 r. do wiadomoÊci Rzecznika wp∏yn´∏o pi-
smo z Prokuratury Apelacyjnej w W. informujàce, ˝e podzielajàc
w ca∏oÊci argumentacj´ Rzecznika, polecono Prokuratorowi Okr´go-
wemu w W. spowodowanie kontynuowana czynnoÊci procesowych
w trybie okreÊlonym w art. 327 § 3 Kpk, a nast´pnie zaj´cie stanowi-
ska w przedmiocie podj´cia na nowo prawomocnie umorzonego po-
st´powania karnego w tej sprawie.

RPO-506963-V/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich z proÊbà o pomoc zwróci∏a si´

Pani Agnieszka C. Wnioskodawczyni zosta∏a obcià˝ona przez zak∏ad
energetyczny karà za nielegalny pobór energii elektrycznej.

Zak∏ad energetyczny przeprowadzajàc kontrol´ uk∏adu pomiarowe-
go na posesji stanowiàcej w∏asnoÊç ojca Pani Agnieszki C. stwierdzi∏
nielegalny pobór energii. W nast´pstwie powy˝szej kontroli, pracow-
nicy zak∏adu energetycznego sporzàdzili dwa protoko∏y kontroli, któ-
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smo z dnia 12 grudnia 2003 r.), wdro˝ono czynnoÊci procesowe
zmierzajàce do uzupe∏nienia zgromadzonych dowodów, celem ustale-
nia czy istniejà podstawy uzasadniajàce podj´cie tego˝ post´powania
na nowo.

Dnia 13 kwietnia 2005 r. do Rzecznika wp∏yn´∏a informacja, i˝ po
uzupe∏nieniu czynnoÊci procesowych, zdaniem Prokuratury brak jest
podstaw do podj´cia na nowo umorzonego post´powania.

Powtórna analiza akt powy˝szej sprawy przeprowadzona przez
Rzecznika Praw Obywatelskich da∏a podstaw´ do kolejnego wystàpie-
nia do Prokuratora Apelacyjnego w W. Stwierdzono bowiem, ˝e pomi-
mo wykonania szeregu czynnoÊci procesowych, w dalszym ciàgu nie
osiàgni´to celu zakreÊlonego regu∏à art. 297 § 1 Kpk, gdy˝ nie wyja-
Êniono istotnych wàtpliwoÊci wskazywanych przez pokrzywdzonego –
Pana Witolda M. mogàcych Êwiadczyç o zaistnieniu b∏´dów post´po-
wania leczniczego wobec Barbary M. – zmar∏ej we wspomnianej pla-
cówce s∏u˝by zdrowia. Tymczasem weryfikacja owych wàtpliwoÊci
mia∏a znaczenie dla decyzji o ewentualnym podj´ciu na nowo umo-
rzonego post´powania, w trybie przewidzianym art. 327 § 1 Kpk.

Przede wszystkim w znacznej mierze aktualne pozostawa∏y, sygnali-
zowane we wczeÊniejszym piÊmie z 12.12.2003 r. – uwagi co do prze-
biegu post´powania przygotowawczego, a w szczególnoÊci dotyczàce
uzyskania pe∏nej, kompleksowej i jednoznacznie rozstrzygajàcej zastrze-
˝enia pokrzywdzonego – specjalistycznej opinii bieg∏ych z zakresu me-
dycyny sàdowej. Dotychczasowe opinie z przyczyn niezale˝nych od
wydajàcych je bieg∏ych waloru takiego nie spe∏nia∏y. Wnioski koƒcowe
bieg∏ych, stwierdzajàcych, ˝e post´powanie medyczne na wszystkich
etapach diagnostyki i leczenia by∏o prawid∏owe i adekwatne do stanu
pacjentki – zawiera∏y wprawdzie odpowiedê na sformu∏owane w posta-
nowieniu dopuszczajàcym ów dowód pytania, lecz by∏y nazbyt ogólniko-
we i nie odnosi∏y si´ do pewnych wa˝kich kwestii podnoszonych przez
pokrzywdzonego. Zdaniem Rzecznika weryfikacja tych wàtpliwoÊci oraz
dociekanie pe∏nego ich wyjaÊnienia by∏a zadaniem prowadzonego post´-
powania karnego, zw∏aszcza, ˝e w ocenie bieg∏ych dokumentacja lekar-
ska nie pozwala∏a na ustalenie przyczyny zgonu Barbary M.

W takich warunkach wed∏ug Rzecznika Praw Obywatelskich,
uwzgl´dniajàc obszerne wnioski pokrzywdzonego (formalnie bowiem
ich nie oddalono w sposób przewidziany procedurà karnà), celem de-
finitywnego rozstrzygni´cia wàtpliwoÊci – biegli powinni na przyk∏ad
odnieÊç si´ do innych jeszcze kwestii.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich w przypadku gdy przed-
miotem post´powania przygotowawczego jest Êmierç cz∏owieka – tak
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W zwiàzku z powy˝szym, a tak˝e ze wzgl´du na brak wskazania
konkretnego przepisu, na podstawie którego odmówiono podania da-
nych osobowych cz∏onka Spó∏dzielni, o które wystàpi∏a Wnioskodaw-
czyni, Rzecznik Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ do spó∏dzielni miesz-
kaniowej z proÊbà o nades∏anie wyjaÊnieƒ w niniejszej sprawie.

Spó∏dzielnia mieszkaniowa poinformowa∏a Rzecznika, i˝ nieudzie-
lenie Pani Izabeli K. informacji o danych osobowych w∏aÊciciela loka-
lu nr 32 znajduje swoje oparcie w art. 1, art. 6, art. 30 pkt 4 ustawy
o ochronie danych osobowych.

Rzecznik Praw Obywatelskich podjàwszy wàtpliwoÊç co do zasadnoÊci
post´powania spó∏dzielni mieszkaniowej wystàpi∏ do Generalnego In-
spektora Ochrony Danych Osobowych z proÊbà o interpretacj´ przepi-
sów ustawy o ochronie danych osobowych, w przedmiotowym zakresie.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wskaza∏, i˝ zgod-
nie z art. 30 ustawy z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. Prawo spó∏dzielcze
(tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z póên. zm.) zarzàd spó∏dzielni
prowadzi rejestr cz∏onków zawierajàcy imiona i nazwiska oraz miejsce
zamieszkania (w odniesieniu do cz∏onków b´dàcych osobami prawny-
mi – ich nazw´ i siedzib´), wysokoÊç zadeklarowanych i wniesionych
udzia∏ów, wysokoÊç wniesionych wk∏adów, ich rodzaj, je˝eli sà to
wk∏ady niepieni´˝ne, zmiany tych danych, dat´ przyj´cia w poczet
cz∏onków, dat´ wypowiedzenia cz∏onkostwa i jego ustania, a tak˝e inne
dane przewidziane w statucie. PodkreÊli∏ równie˝, i˝ cz∏onek spó∏dziel-
ni, jego ma∏˝onek i wierzyciel cz∏onka lub spó∏dzielni ma prawo prze-
glàdaç rejestr. Zatem rejestr prowadzony przez spó∏dzielni´ mieszka-
niowà w W. jest jawny wobec cz∏onków tej spó∏dzielni a Pani Izabela K.
jako jej cz∏onek ma prawo we w∏asnym zakresie pozyskaç przedmioto-
we dane. Ponadto Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
wyjaÊni∏, i˝ art. 30 Prawa spó∏dzielczego wype∏nia przes∏ank´ legalnego
przetwarzania danych osobowych z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy
o ochronie danych osobowych, w myÊl którego przetwarzanie danych
osobowych jest dopuszczalne gdy jest to niezb´dne dla zrealizowania
uprawnienia lub spe∏nienia obowiàzku wynikajàcego z przepisu prawa.

RPO-460759-V/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 12.01.2004 r. zg∏osi∏a

si´ pisemnie o pomoc Pani Ewa S. Wnioskodawczyni dysponowa∏a
prawomocnym wyrokiem Sàdu Rejonowego orzekajàcym eksmisj´ jej
by∏ego m´˝a Tadeusza S. z zajmowanego przez nich wspólnie lokalu.

Tadeusz S. by∏ osobà nadu˝ywajàcà alkoholu, zn´ca∏ si´ psychicz-
nie i fizycznie nad ˝onà i dzieçmi. OkolicznoÊci te zosta∏y stwierdzone
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re przedstawili do podpisu w∏aÊcicielowi nieruchomoÊci oraz wnio-
skodawczyni nie b´dàcej w∏aÊcicielkà tej˝e nieruchomoÊci. Podpisane
protoko∏y sta∏y si´ podstawà do na∏o˝enia kary za nielegalny pobór
energii, osobno na w∏aÊciciela posesji i osobno na Panià Agnieszk´ C.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwa˝ywszy, i˝ w przypadku stwier-
dzenia, podczas kontroli uk∏adu pomiarowego, nielegalnego poboru
energii elektrycznej, winien zostaç sporzàdzony jeden „protokó∏ kon-
troli specjalnej”, który podpisujà odbiorca oraz pracownik zak∏adu
energetycznego, powzià∏ wàtpliwoÊç co do zasadnoÊci roszczenia za-
k∏adu energetycznego w stosunku do Pani Agnieszki C. nie b´dàcej
stronà umowy. W zwiàzku z powy˝szym Rzecznik zwróci∏ si´ do
zak∏adu energetycznego z proÊbà o nades∏anie wyjaÊnieƒ w niniejszej
sprawie.

Zak∏ad energetyczny poinformowa∏ Rzecznika, ˝e po powtórnej
analizie sprawy i zapoznaniu si´ z ekspertyzami prawnymi uzna∏, ˝e
nielegalny pobór energii elektrycznej odbywa∏ si´ z jednej instalacji,
której w∏aÊcicielem jest Pan Jerzy C. b´dàcy stronà podpisanej z za-
k∏adem umowy. ZaÊ instalacja elektryczna w domu, w którym
zamieszkuje Pani Agnieszka C. przy∏àczona by∏a do wewn´trznej in-
stalacji przelicznikowej domu w∏aÊciciela nieruchomoÊci i znajduje
si´ za granicà eksploatacji pomi´dzy przedsi´biorstwem energetycz-
nym a w∏aÊcicielem posesji. Wobec poczynionych ustaleƒ zak∏ad
energetyczny postanowi∏ anulowaç op∏at´ rycza∏towà w wysokoÊci
16.452,85 z∏ wyliczonà na podstawie wystawionego protoko∏u kon-
troli, którà pierwotnie obcià˝y∏ Panià Agnieszk´ C.

RPO-507148-V/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich z proÊbà o pomoc zwróci∏a si´

Pani Izabela K. Spó∏dzielnia Mieszkaniowa w W., której cz∏onkiem
jest Wnioskodawczyni, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 z póên. zm.), odmówi∏a podania danych osobowych
w∏aÊciciela lokalu mieszkalnego znajdujàcego si´ nad lokalem piszà-
cej. Powy˝sze dane by∏y Pani Izabeli K. niezb´dne dla zrealizowania
przys∏ugujàcych jej wobec sàsiada roszczeƒ odszkodowawczych za
wyrzàdzonà szkod´ (zalanie mieszkania) powsta∏à najprawdopodob-
niej na skutek nieszczelnoÊci urzàdzeƒ sanitarnych znajdujàcych si´
w owym lokalu. Z uwagi na fakt, i˝ w∏aÊciciel omawianego lokalu nie
zamieszkuje w nim (lokal jest zajmowany przez najemców), Pani K.
nie by∏a w stanie samodzielnie ustaliç koniecznych danych.
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komornik poinformowa∏ Rzecznik Praw Obywatelskich, i˝ post´powa-
nie egzekucyjne w sprawie eksmisji Tadeusza S. z wniosku Ewy S.
zosta∏o zakoƒczone w dniu 19.08.2005 r. eksmisjà d∏u˝nika do loka-
lu zast´pczego.

RPO-486006-VI/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ Pan Józef K. z proÊ-

bà o udzielenie pomocy w odzyskaniu nadp∏aty w kwocie 138 z∏
w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r. Przed wystà-
pieniem do Rzecznika wnioskodawca dwukrotnie zwraca∏ si´ do Na-
czelnika Urz´du Skarbowego w NDM o wskazanie, w jaki sposób mo-
˝e odzyskaç t´ kwot´, lecz w obu odpowiedziach organ podatkowy
oceni∏, ˝e zosta∏a ona pobrana zasadnie jako nale˝ny podatek i nie
przys∏uguje jej zwrot.

W wyniku przeprowadzonej analizy zosta∏o ustalone, ˝e kwota 
138 z∏ zosta∏a pobrana – zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami – ju˝
w 2004 r. z emerytury wnioskodawcy przez organ rentowy wyp∏aca-
jàcy mu Êwiadczenie na poczet podatku nale˝nego za 2003 r. Wype∏-
niajàc zeznanie za 2003 r. wnioskodawca powinien wykazaç t´ kwot´
w odpowiedniej rubryce zeznania, czego jednak nie zrobi∏. To spowo-
dowa∏o, ˝e kwota ta nie zosta∏a mu zwrócona jako nadp∏ata za
2003 r., zaÊ z odpowiedzi udzielonych dwukrotnie przez organ podat-
kowy wynika∏o, ˝e nie sà dla tego organu zrozumia∏e zasady roczne-
go obliczenia podatku dokonywanego przez organy rentowe w odnie-
sieniu do osób, którym wyp∏acajà Êwiadczenia. Rzecznik przedstawi∏
zatem spraw´ Dyrektorowi Izby Skarbowej w W. z wnioskiem o zba-
danie jej w trybie nadzoru i spowodowanie udzielenia wnioskodawcy
przez organ podatkowy pierwszej instancji prawid∏owej odpowiedzi ze
wskazaniem przys∏ugujàcych mu Êrodków dzia∏ania.

Dyrektor Izby Skarbowej podzieli∏ poglàd Rzecznika, ˝e zasadne
jest domaganie si´ przez wnioskodawc´ zwrotu kwoty 138 z∏. jako
nadp∏aty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r., zaÊ
Naczelnik Urz´du Skarbowego w NDM zwróci∏ jà wnioskodawcy.

RPO-505013-VII/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ skazany Pan Marek

S., przebywajàcy w Zak∏adzie Karnym w K. ˚ali∏ si´ on m.in. na wyst´-
powanie w tym Zak∏adzie znacznego przeludnienia i niezapewnienie
wszystkim skazanym odpowiedniego miejsca do spania, czyli ∏ó˝ka
(w celi, w której by∏ zakwaterowany, przebywa∏o niekiedy dziewi´ciu
skazanych; jeden z nich zmuszony by∏ do spania na pod∏odze).
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prawomocnymi wyrokami karnymi Sàdu Rejonowego w K. Mimo to
w/w wyrokiem Sàd przyzna∏ by∏emu m´˝owi powódki prawo do loka-
lu socjalnego.

Celem dok∏adnego zbadania wszystkich okolicznoÊci sprawy
Rzecznik wystàpi∏ do Sàdu Rejonowego z proÊbà o przes∏anie akt
sprawy. JednoczeÊnie Rzecznik zwróci∏ si´ do Burmistrza Miasta
i Gminy K. z proÊbà o przyspieszenie zawarcia z Tadeuszem S. umo-
wy najmu lokalu socjalnego, przyznanego wyrokiem sàdowym.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich Sàd Rejonowy w K. dopu-
Êci∏ si´ powa˝nej obrazy przepisów prawa. Zgodnie z brzmieniem
art. 17 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.
z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) w sytuacji gdy powodem wydania
wyroku nakazujàcego opró˝nienie lokalu jest zn´canie si´ nad rodzi-
nà, wy∏àczone jest stosowanie art. 14 i 16 ustawy. W zwiàzku z po-
wy˝szym w wyroku nakazujàcym opró˝nienie lokalu nie przyznaje si´
prawa do lokalu socjalnego.

Analiza przes∏anych materia∏ów sprawy jednoznacznie potwierdzi-
∏a, i˝ powodem eksmisji by∏o zn´canie si´ przez pozwanego nad ro-
dzinà. W zwiàzku z tym Rzecznik uzna∏ za konieczne zasygnalizowa-
nie powy˝szej sprawy w∏aÊciwym organom sàdowym.

Niestety, Ewa S. nie wnios∏a apelacji od wskazanego wyroku, zapew-
ne z tego powodu, i˝ co do zasady by∏ on dla niej korzystny, a jedynie
brak lokali socjalnych w Gminie K. uniemo˝liwia∏ w praktyce jego wy-
konanie. W zwiàzku z tym wyrok Sàdu Rejonowego w K. uprawomoc-
ni∏ si´ i nie s∏u˝y∏ od niego ˝aden Êrodek zaskar˝enia. Ani Rzecznik,
ani tak˝e ˝aden inny organ nie dysponowa∏ uprawnieniami umo˝liwia-
jàcymi wyeliminowanie wyroku z obiegu prawnego. Dlatego te˝ Rzecz-
nik Praw Obywatelskich wystosowa∏ pismo do Przewodniczàcego Wy-
dzia∏u Cywilnego Sàdu Rejonowego w K. z proÊbà o rozwa˝enie
podj´cia stosownych dzia∏aƒ w celu wyeliminowania w przysz∏oÊci po-
dobnych wypadków naruszenia przepisu art. 17 w/w ustawy w spra-
wach dotyczàcych orzeczenia eksmisji za zn´canie si´ nad rodzinà.

W wyniku dalszej korespondencji prowadzonej przez Rzecznika
z Burmistrzem Miasta i Gminy K. wskazany zosta∏ Tadeuszowi S.
wolny lokal mieszkalny. Mimo to zainteresowany nie chcia∏ dobro-
wolnie opuÊciç zajmowanego mieszkania. Celem wykonania prawo-
mocnego wyroku Ewa S. by∏a zmuszona wystàpiç z wnioskiem do
komornika sàdowego o wszcz´cie egzekucji.

Przebieg post´powania egzekucyjnego by∏, a˝ do jego skutecznego
zakoƒczenia monitorowany przez Rzecznika. We wrzeÊniu 2005 r.
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RPO-497760-VII/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wp∏yn´∏a skarga Pani Jolanty C.,

której syn Patryk C. przebywa w Zak∏adzie Karnym w W. Pani Jolanta
C. napisa∏a w skardze, ˝e jej syn jest chory na cukrzyc´ typu pierwsze-
go. Przed zatrzymaniem by∏ leczony insulinà. Ustali∏a w rozmowie z sy-
nem, ˝e nie otrzymuje on w∏aÊciwych dawek insuliny, poniewa˝ w Za-
k∏adzie Karnym w W. nie posiada on sprawnego glukometra.

O zbadanie sprawy Rzecznik Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ do
Dyrektora Okr´gowego S∏u˝by Wi´ziennej w W. Z przes∏anych przez
Dyrektora Okr´gowego w W. ustaleƒ wynika, ˝e podczas pobytu
w Zak∏adzie Karnym w W. stan zdrowia Patryka C. nie uleg∏ pogor-
szeniu, jednak˝e w trakcie czynnoÊci wyjaÊniajàcych zarzuty stwier-
dzono pewne uchybienia w post´powaniu s∏u˝by zdrowia Zak∏adu
Karnego w W. U Pana Patryka C. nie wykonano badania lekarskiego
po przetransportowaniu go do wymienionej jednostki i nie ustalono
zasad realizacji okresowej kontroli glikemii we krwi i moczu, co by∏o
zaleceniem poszpitalnym.

W tej sprawie Dyrektor Okr´gowy w W. skierowa∏ pismo do Dyrek-
tora Zak∏adu Karnego w W. zwracajàc uwag´ na nieprawid∏owoÊci
w post´powaniu medycznym i zobowiàzujàce do ich wyeliminowania.
Skarg´ w tej cz´Êci Dyrektor Okr´gowy w W. uzna∏ za zasadnà.

JednoczeÊnie ustalono, ˝e od 22 marca Pan Patryk C. posiada spraw-
ny glukometr i na podstawie wpisów w ksià˝ce zdrowia nale˝y sàdziç, ˝e
otrzymuje on do niego paski zgodnie ze zg∏aszanymi potrzebami.

RPO-498522-VII/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ Pan ¸ukasz P. prze-

bywajàcy w Areszcie Âledczym w N.S. Piszàcy skar˝y∏ si´ na odmow´
wyra˝enia zgody przez organ dysponujàcy (Prokuratura Rejonowa
w ˚.) na widzenia z rodzinà.

W przedmiotowej sprawie Rzecznik zwróci∏ si´ z zapytaniem
o przes∏anki odmowy zgody na widzenia do Prokuratury Rejonowej
w ˚. proszàc jednoczeÊnie o ponowne rozpatrzenie proÊby. 

Prokurator Rejonowy w nades∏anej odpowiedzi zauwa˝y∏, i˝ ubie-
gajàcy si´ o zgod´ na widzenia z rodzinà ma przedstawionych oko∏o
60 zarzutów dokonania przest´pstw przeciwko mieniu. Jednà z osób
podejrzanych o wspó∏udzia∏ w pope∏nionych przest´pstwach jest brat
aresztowanego.

Rzecznik zosta∏ poinformowany jednak˝e, i˝ Prokuratura Rejonowa
w ˚. udzieli zgody na widzenie aresztowanego z rodzinà w zakresie
niezb´dnym do za∏atwienia spraw osobistych i rodzinnych.
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Dyrektor Okr´gowy S∏u˝by Wi´ziennej w O., do którego Rzecznik
zwróci∏ si´ o zbadanie zawartego we wniosku zarzutu potwierdzi∏, ˝e
znaczàce przeludnienie Zak∏adu Karnego w K., dochodzàce do 45%,
by∏o efektem niewystarczajàcych dzia∏aƒ dyrektora w celu jego zre-
dukowania. W efekcie rzeczywiÊcie nie wszystkim skazanym zapew-
niono ∏ó˝ka do spania. Dyrektor Okr´gowy S∏u˝by Wi´ziennej w O.
podjà∏ odpowiednie dzia∏ania w kierunku zmiany sytuacji istniejàcej
w Zak∏adzie Karnym w K.

RPO-505972-VII/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wp∏yn´∏a skarga Pana Zbignie-

wa K. przebywajàcego w Zak∏adzie Karnym w K. Ze skargi wynika∏o,
˝e administracja Zak∏adu Karnego w K. nie udzieli∏a mu przepustki
tzw. losowej na pogrzeb jego zmar∏ej córki.

O zbadanie sprawy Rzecznik Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ do
Dyrektora Okr´gowego S∏u˝by Wi´ziennej w O. Z ustaleƒ wynika, ˝e
zawiadomienie o Êmierci córki wp∏yn´∏o do Zak∏adu Karnego w K.
o godzinie 16.15 w dniu 20 maja 2005 r. Wprawdzie w godzinach po-
po∏udniowych nie pracowa∏ wówczas wychowawca z oddzia∏u, w któ-
rym przebywa∏ Pan Zbigniew K., ale w jednostce pracowali inni wy-
chowawcy. Ka˝dy z nich móg∏ podjàç czynnoÊci w celu udzielenia
Panu Zbigniewowi K. przepustki na podstawie art. 141 § 2 Kodeksu
karnego wykonawczego. Tymczasem przyjmujàcy zawiadomienie
o zgonie córki funkcjonariusz, nie majàc do tego ˝adnych uprawnieƒ,
sam zadecydowa∏ o nie powiadomieniu prze∏o˝onych i samego zainte-
resowanego o tak wa˝nym zdarzeniu losowym. Gdyby to nastàpi∏o,
jeszcze tego samego dnia mo˝na by∏o sprawdziç prawdziwoÊç infor-
macji i ustaliç konkretny termin pogrzebu oraz wydaç decyzj´
w sprawie przepustki losowej. Takie za∏atwienie sprawy w dniu 20
maja 2005 r. pozwoli∏oby Panu Zbigniewowi K., przy pozytywnej de-
cyzji, na udzia∏ w pogrzebie. Tymczasem prze∏o˝enie wszystkich
czynnoÊci na dzieƒ 21 maja 2005 r., tj. dzieƒ pogrzebu córki spowo-
dowa∏o, ˝e udzielenie przepustki Panu Zbigniewowi K. sta∏o si´ prak-
tycznie niecelowe. Nie mia∏ on bowiem ˝adnych szans, by zdà˝yç na
ceremoni´ pogrzebowà.

W Êwietle tych ustaleƒ Dyrektor Okr´gowy S∏u˝by Wi´ziennej w O.
uzna∏ skarg´ Pana Zbigniewa K. za zasadnà i powiadomi∏ o swoich
ustaleniach skar˝àcego oraz uznajàc powy˝sze dzia∏ania funkcjona-
riuszy Zak∏adu Karnego w K. za nieprawid∏owe, poleci∏ kierownictwu
Zak∏adu Karnego w K. podj´cie stosownych dzia∏aƒ wykluczajàcych
powtórzenie si´ podobnych sytuacji.
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Funkcjonariusz pe∏niàcy obowiàzki s∏u˝bowe zwiàzane z udziela-
niem widzeƒ nie udzieli∏ widzenia Panu Miros∏awowi S. z bliskimi,
z uwagi jak stwierdzi∏ w z∏o˝onym wyjaÊnieniu – na brak karty ewi-
dencji widzeƒ, a w zwiàzku z tym, brak mo˝liwoÊci potwierdzenia,
czy przyby∏e osoby sà do tego uprawnione.

Analizujàc zdarzenie i zgromadzone materia∏y stwierdzono, ˝e
funkcjonariusze pe∏niàcy s∏u˝b´ przy widzeniach, w sposób pobie˝ny
i ma∏o wnikliwy szukali karty ewidencji widzeƒ Pana Miros∏awa S.

W toku czynnoÊci wyjaÊniajàcych ustalono funkcjonariusza, który
podjà∏ decyzj´ o odmowie udzielenia widzenia, z uwagi na brak kar-
ty. Jak wynika ze zgromadzonego materia∏u, nie dope∏ni∏ on równie˝
obowiàzku zwiàzanego z ewidencjà osób przebywajàcych na terenie
jednostki, w tym przypadku bliskich Pana Miros∏awa S.

Bioràc powy˝sze pod uwag´, skarg´ w cz´Êci nie udzielenia widzenia
Panu Miros∏awowi S. z bliskimi w dniu 26.06.2005 r. uznano za zasad-
nà, zw∏aszcza w sytuacji, ˝e funkcjonariusz pe∏niàcy obowiàzki zwiàzane
z udzielaniem widzeƒ nie powinien podejmowaç decyzji samodzielnie,
tylko powiadomiç prze∏o˝onego, w tym przypadku dowódc´ zmiany.

Dyrektor Okr´gowy w Rz. poinformowa∏ Rzecznika Praw Obywatel-
skich, ˝e z funkcjonariuszem odpowiedzialnym za zaistnia∏à sytuacj´
zostanie przeprowadzona rozmowa instrukta˝owa z uwagi na fakt, i˝
funkcjonariusz ten nie mia∏ jeszcze wystarczajàcego doÊwiadczenia
w pe∏nieniu s∏u˝by na tym stanowisku.

RPO-506692-VII/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ Pan Stanis∏aw S.,

przebywajàcy w Zak∏adzie Karnym w Ch. ˚ali∏ si´ on, ˝e mimo skie-
rowania przez lekarza wi´ziennego, nie zosta∏ poddany konsultacji
okulistycznej.

Przeprowadzone czynnoÊci wykaza∏y, ˝e konsultacja okulistyczna
zosta∏a zlecona po raz pierwszy w dniu 29 kwietnia 2004 r. podczas
pobytu osadzonego w Zak∏adzie Karnym w W., a nast´pnie powtórzo-
no to zalecenie w dniu 20 lipca 2004 r. podczas badania lekarskiego
w Zak∏adzie Karnym w Ch. Do dnia napisania przez osadzonego
skargi, tj. 30 maja 2005 r. zalecenie to nie zosta∏o zrealizowane.

Wobec osób winnych zaistnia∏ej nieprawid∏owoÊci wyciàgni´te zo-
sta∏y stosowne wnioski s∏u˝bowe.

RPO-496110-VII/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wp∏yn´∏a skarga Pana Piotra

K., przebywajàcego w Areszcie Âledczym w R. Ze skargi wynika∏o, i˝
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RPO-501902-VII/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ Pan Jaros∏aw K.

przebywajàcy w Zak∏adzie Karnym w Sz. Pismo dotyczy∏o postano-
wienia Sàdu Okr´gowego w B. z dnia 22 czerwca 2004 r., zmieniajà-
cego postanowienie tego˝ organu z dnia 29 stycznia 2004 r. w spra-
wie warunkowego przedterminowego zwolnienia skazanego. Mimo
formalnej zmiany sygnatury akt post´powania uczynionej przywo∏a-
nym wy˝ej postanowieniem z dnia 22 czerwca 2004 r., skazany
twierdzi∏, i˝ b´dzie musia∏ odbyç ponownie kar´, w której zastosowa-
no Êrodek probacyjny.

W przedmiotowej sprawie Rzecznik zwróci∏ si´ z proÊbà o rozpa-
trzenie zasadnoÊci zarzutu podniesionego przez piszàcego do Prze-
wodniczàcego Wydzia∏u Penitencjarnego Sàdu Okr´gowego w G.

Sàd w nades∏anej odpowiedzi poinformowa∏ Rzecznika, i˝ w spra-
wie przedmiotowego postanowienia zwróci∏ si´ do Sàdu Okr´gowego
w B. o rozstrzygni´cie wàtpliwoÊci co do wykonania wyroku ∏àcznego
wydanego przez ten organ.

Sàd Okr´gowy w B. rozstrzygnà∏ owe wàtpliwoÊci postanowieniem
z dnia 2 sierpnia 2005 r., w którym stwierdzi∏, i˝ skazany zosta∏ wa-
runkowo przedterminowo zwolniony z orzeczonych kar, które obj´te
zosta∏y wyrokiem ∏àcznym Sàdu Rejonowego w B. Poniewa˝ w wyro-
ku tym dosz∏o jedynie do po∏àczenia kar, z których odbycia skazany
zosta∏ nast´pnie warunkowo przedterminowo zwolniony, nie by∏o po-
trzeby wszczynania kolejnego post´powania w sprawie zastosowania
owego Êrodka, lecz wystarczajàca by∏a korekta postanowienia z dnia
29 stycznia 2004 r. przywo∏anego na wst´pie.

RPO-509399-VII/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wp∏yn´∏a skarga osadzonego

Pana Miros∏awa S. z Zak∏adu Karnego w Rz. Skarga dotyczy∏a m.in.
nie udzielenia mu widzenia z rodzinà w Zak∏adzie Karnym w Rz.

Na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich niezb´dnych wyjaÊnieƒ
w sprawie skargi osadzonego, dokona∏ Dyrektor Okr´gowy S∏u˝by
Wi´ziennej w Rz. Jak ustalono, w dniu 26.06.2005 r. (niedziela),
cz∏onkowie rodziny Miros∏awa S. przybyli na widzenie. Jednak z nie-
wiadomych im przyczyn widzenia w tym dniu nie otrzymali.

Z poczynionych ustaleƒ w sprawie Pana Miros∏awa S. wynika, ˝e
przyby∏ on do Zak∏adu Karnego w Rz. w dniu 23.06.2005 r., karta
ewidencji widzeƒ, zgodnie z przyj´tymi zasadami, w dniu nast´pnym
(piàtek) zosta∏a dor´czona do budynku administracji i umieszczona
w miejscu przeznaczonym do przechowywania kart.
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Informacja uzyskana od osadzonego, i˝ nie jest zainteresowany
ww. formà zezwolenia, winna byç wià˝àca, dopiero po wydaniu decy-
zji przez dyrektora jednostki penitencjarnej o zezwoleniu na opusz-
czenie jednostki penitencjarnej pod konwojem funkcjonariusza i tym
samym nie podlegaç wykonalnoÊci.

Majàc na uwadze powy˝sze okolicznoÊci Centralny Zarzàd S∏u˝by
Wi´ziennej w W. uzna∏ skarg´ Piotra K. za zasadnà.

W ocenie Rzecznika dzia∏ania Dyrektora Aresztu Âledczego w R.
nie mieÊci∏y si´ w granicach obowiàzujàcego porzàdku prawnego
i ogranicza∏y w sposób nieprawid∏owy uprawnienia Pana Piotra K. ja-
ko osadzonego.

Majàc powy˝sze na uwadze Rzecznik uzna∏ skarg´ Pana Piotra K.
za zasadnà.

RPO-498365-VIII/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wystàpi∏a, w imieniu w∏asnym

i 24 kole˝anek, stewardessa linii lotniczych ze skargà na grupowe,
sukcesywne zwalnianie z pracy tych kobiet z grupy personelu pok∏a-
dowego, które ukoƒczy∏y 55 lat ˝ycia i naby∏y prawo do wczeÊniejszej
emerytury. Zdaniem skar˝àcej takich dzia∏aƒ nie podejmowano
w stosunku do pracowników innych dzia∏ów, mimo nabycia przez
nich prawa do wczeÊniejszej emerytury z tytu∏u zatrudnienia w wa-
runkach szczególnych lub szczególnym charakterze, jak równie˝ wo-
bec pracowników administracyjnych, którzy osiàgn´li ustawowy wiek
emerytalny.

W korespondencji wskazano, i˝ ˝eƒski personel pok∏adowy, mimo
˝e musi spe∏niaç najwy˝sze kryteria zawodowe, wielokrotnie do-
Êwiadcza∏ ze strony kierownictwa linii lotniczej ró˝nych przejawów
dyskryminacji i represji.

Rzecznik pouczy∏ korespondentk´ o mo˝liwoÊci dochodzenia rosz-
czeƒ pracowniczych na drodze sàdowej i jednoczeÊnie zwróci∏ si´ do
Okr´gowego Inspektoratu Pracy w W. z proÊbà o przeprowadzenie
kontroli w zak∏adzie pracy celem wyjaÊnienia zarzutów przedstawio-
nych przez grup´ stewardess.

W odpowiedzi na t´ proÊb´ inspektorzy pracy przeprowadzili kom-
pleksowà kontrol´ owych linii lotniczych. Zakres kontroli obejmowa∏
zarówno zagadnienia z zakresu prawnej ochrony pracy jak i tech-
nicznego bezpieczeƒstwa pracy. Stwierdzili szereg nieprawid∏owoÊci
prawnych i organizacyjnych przy przeprowadzaniu zwolnieƒ grupo-
wych oraz b∏´dy w zakresie obliczania i wyp∏acania diet z tytu∏u po-
dró˝y s∏u˝bowych. Ponadto w toku kontroli ujawniono nieprawid∏o-
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osadzony nie uzyska∏ zgody Dyrektora jednostki penitencjarnej na jej
opuszczenie w trybie art. 141a Kodeksu karnego wykonawczego (da-
lej Kkw), nawet pod konwojem funkcjonariuszy S∏u˝by Wi´ziennej.

O zbadanie zarzutu Rzecznik Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ do
Dyrektora Aresztu Âledczego w R. Jak poinformowa∏ Dyrektor Aresz-
tu Âledczego przyczynà odmowy udzielenia ww. przepustki losowej
by∏o posiadanie przez administracj´ Aresztu informacji uzasadniajà-
cych wàtpliwoÊci, czy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej, osa-
dzony b´dzie przestrzega∏ porzàdku prawnego i czy powróci w termi-
nie do zak∏adu karnego po zakoƒczeniu przepustki (negatywna
prognoza kryminologiczno-spo∏eczna), jednoczeÊnie Dyrektor Aresztu
Âledczego informowa∏, i˝ osadzony nie by∏ zainteresowany udziele-
niem mu przepustki pod konwojem funkcjonariuszy.

Poniewa˝ osadzony kwestionowa∏ ustalenia poczynione przez Dy-
rektora jednostki Rzecznik zwróci∏ si´ o wyjaÊnienie do Okr´gowego
Inspektoratu S∏u˝by Wi´ziennej w W. a nast´pnie do Centralnego
Zarzàdu S∏u˝by Wi´ziennej.

Zdaniem Centralnego Zarzàdu odmowne za∏atwienie przez Dy-
rektora Aresztu Âledczego w R. wniosku Pana Piotra K. o udzielenie
zezwolenia, o którym mowa w art. 141a § 1 Kodeksu karnego wy-
konawczego, bez rozpatrzenia mo˝liwoÊci opuszczenia przez niego
jednostki penitencjarnej pod konwojem funkcjonariusza lub w asy-
Êcie innej osoby godnej zaufania by∏o b∏´dne. Przy rozpatrywaniu
proÊby Pana Piotra K. nale˝a∏o uwzgl´dniç mo˝liwoÊç jego udzia∏u
w uroczystoÊciach pogrzebowych pod konwojem funkcjonariuszy
SW, mimo negatywnej prognozy kryminologiczno-spo∏ecznej. Zwa-
˝ywszy na okolicznoÊci sprawy – Êmierç bliskiego cz∏onka rodziny –
negatywna prognoza winna byç jedynie negatywnà przes∏ankà do
udzielenia Panu Piotrowi K. zezwolenia na samodzielne opuszczenie
jednostki.

Z treÊci art. 141a Kkw jednoznacznie wynika jakie organy sà upo-
wa˝nione do podejmowania decyzji w sprawie okreÊlenia formy
opuszczenia jednostki penitencjarnej (w miar´ potrzeby pod konwo-
jem funkcjonariusza SW) oraz czasu trwania zezwolenia na opusz-
czenie zak∏adu karnego w wypadkach szczególnie wa˝nych dla ska-
zanego. W Êwietle ww. przepisu nie znajduje uzasadnienia ponowne
sk∏adanie proÊby przez skazanego do dyrektora, tym razem pod kon-
wojem funkcjonariusza S∏u˝by Wi´ziennej, a tak pouczono osadzone-
go, po otrzymaniu odmownej decyzji w przedmiocie udzielenia ww.
zezwolenia, w której to dyrektor powinien okreÊliç form´ opuszczenia
jednostki penitencjarnej.
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Majàc na uwadze istnienie w tej materii powszechnie obowiàzujà-
cych aktów prawnych jakimi sà Kodeks wykroczeƒ i Kodeks post´po-
wania w sprawach o wykroczenia oraz rozporzàdzeƒ wykonawczych,
Rzecznik wystàpi∏ do Komendanta G∏ównego SOK o nades∏anie kopii
decyzji, a tak˝e podania podstawy prawnej w oparciu, o którà akt
ten zosta∏ wydany.

Z uzyskanych wyjaÊnieƒ wynika∏o, ˝e Komenda G∏ówna SOK jest
jednostkà PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. powo∏anà na podstawie
ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.
Nr 86, poz. 789 z póên.zm.), dzia∏ajàcà na zasadach okreÊlonych
w rozdziale 10 tej ustawy. Szczegó∏owy zakres dzia∏ania oraz sposób
organizacji Stra˝y Ochrony Kolei okreÊlony zosta∏ w rozporzàdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie szczegó∏o-
wego zakresu dzia∏ania oraz sposobu organizacji stra˝y ochrony kolei
(Dz.U. Nr 164, poz. 1718). W ramach realizacji obowiàzków i zgodnie
z zakresem uprawnieƒ okreÊlonych w powo∏ywanych przepisach,
skonkretyzowanych w udzielonym przez Zarzàd PKP Polskie Linie
Kolejowe pe∏nomocnictwie, Komendant SOK wydaje w formie decyzji
wytyczne, które majà rang´ przepisów wewn´trznych, stanowiàcych
dla funkcjonariuszy instrukcje stosowane przy wykonywaniu obo-
wiàzków. Jednà z nich by∏a decyzja nr 109 Komendanta SOK z dnia
13.08.2003 r., do której za∏àcznikiem by∏y „Wytyczne regulujàce tryb
post´powania w sprawach o wykroczenia w Stra˝y Ochrony Kolei”.
Niniejsze wytyczne wraz z przedmiotowà decyzjà nie uchyla∏y stoso-
wania przepisów powszechnie obowiàzujàcych. Nie jest wi´c uzasad-
niona teza wyra˝ona przez autora artyku∏u prasowego ˝eby zast´po-
wa∏y funkcjonariuszom znajomoÊç przepisów Kodeksu wykroczeƒ
i Kodeksu post´powania w sprawach o wykroczenia. W ocenie Ko-
mendanta w jeszcze wi´kszym stopniu chybione by∏y wnioski doty-
czàce jakichkolwiek wy∏àczeƒ stosowania przepisów powszechnie
obowiàzujàcych przez ich nieuwzgl´dnienie w treÊci wytycznych.
Funkcjonariusze majà obowiàzek znajomoÊci i stosowania przy wy-
konywaniu obowiàzków s∏u˝bowych wszystkich przepisów dotyczà-
cych ochrony ∏adu i porzàdku na obszarze kolejowym oraz w pocià-
gach i innych pojazdach kolejowych. Z kolei celem wydania
wytycznych by∏o pomocnicze wskazanie funkcjonariuszom zagadnieƒ
najcz´Êciej wyst´pujàcych przy realizacji ustawowo okreÊlonych za-
daƒ i sposobu post´powania w okreÊlonych sytuacjach.

W zwiàzku z tym, i˝ do odpowiedzi nie do∏àczono kopii udzielonego
przez Zarzàd PKP Polskie Linie Kolejowe pe∏nomocnictwa, które
uprawnia∏oby do wydawania przez Komendanta aktów wewn´trz-
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woÊci w treÊci regulaminu pracy, realizacji porozumienia zawartego
z zak∏adowymi organizacjami zwiàzkowymi dotyczàcego obowiàzku
zapewnienia pracownikom wypoczynku po lotach d∏ugodystanso-
wych. Stwierdzono równie˝ uchybienia w zakresie stanu techniczne-
go i wyposa˝enia pomieszczeƒ higieniczno- sanitarnych mechaników
obs∏ugi lotniczej.

Po kontroli do pracodawcy zosta∏y skierowane odpowiednie nakazy
i wystàpienia, a tak˝e zastosowano sankcje w post´powaniu manda-
towym.

Interwencja Rzecznika w Paƒstwowej Inspekcji Pracy okaza∏a si´
zasadna i celowa. Mo˝na si´ spodziewaç, ˝e efektem przeprowadzonej
kontroli b´dzie poprawa warunków pracy pracowników, wyelimino-
wanie nieprawid∏owoÊci w dokumentacji zak∏adowej oraz wi´ksza
starannoÊç pracodawcy w zakresie przestrzegania praw pracowni-
czych.

RPO-510298-VIII/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich w lipcu 2005 r. skierowa∏a

skarg´ Pani El˝bieta P., skarga dotyczy∏a niemo˝noÊci uzyskania
stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego z powo-
du trwajàcego od kilku lat post´powania administracyjnego nie za-
koƒczonego wydaniem decyzji administracyjnej.

Pierwszy wniosek o wszcz´cie post´powania kwalifikacyjnego skar˝à-
ca z∏o˝y∏a w czerwcu 2002 r. W tym czasie prowadzi∏a korespondencj´
z organem prowadzàcym to post´powanie – Kuratorium OÊwiaty w R.

Podj´cie sprawy przez Rzecznika i zwrócenie si´ do Ministerstwa
Edukacji Narodowej i Sportu spowodowa∏o, i˝ Minister wyda∏ posta-
nowienie, w którym wyznaczy∏ w∏aÊciwemu kuratorowi 30 dniowy
termin zakoƒczenia post´powania wydaniem decyzji administracyjnej
w przedmiotowej sprawie.

W przypadku ewentualnej niekorzystnej decyzji dla skar˝àcej ma
ona mo˝liwoÊç zweryfikowania jej przez Wojewódzki Sàd Administra-
cyjny z NSA w∏àcznie.

RPO-506515-IX/05
Na podstawie publikacji prasowej, Rzecznik Praw Obywatelskich

podjà∏ z urz´du spraw´ wprowadzenia przez Komendanta Stra˝y
Ochrony Kolei (bez odpowiedniego umocowania prawnego) do u˝ytku
s∏u˝bowego wytycznych regulujàcych tryb post´powania w sprawach
o wykroczenia w tej formacji mundurowej. Przepisy te zosta∏y wpro-
wadzone na podstawie decyzji Komendanta SOK.
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waç z grupà osadzonych na boisku nadzorowa∏ zaj´cia z ∏awki, nie
dbajàc w ten sposób o swój autorytet i nara˝ajàc si´ na uszczypliwe
uwagi ze strony innych funkcjonariuszy. Generalnie nie dba∏ w ogóle
o to, aby by∏ postrzegany jako wychowawca ds. sportu, bowiem
w czasie pracy nie u˝ywa∏ stroju sportowego ani innych atrybutów,
jak chocia˝by gwizdka.

Majàc powy˝sze na uwadze, Rzecznik wystàpi∏ do Dyrektora Gene-
ralnego S∏u˝by Wi´ziennej, zwracajàc uwag´ na subiektywnoÊç i bez-
podstawnoÊç zamieszczonych przewinieƒ funkcjonariusza oraz Êwiado-
mà i celowà dzia∏alnoÊç zmierzajàcà do wykazania jego niekompetencji
oraz zdegradowania i obni˝enia uposa˝enia. Rzecznik zwróci∏ si´ tak˝e
o uchylenie opinii s∏u˝bowej i przywrócenie dodatku s∏u˝bowego oraz
nagrody rocznej, a tak˝e wyciàgni´cia konsekwencji s∏u˝bowych w sto-
sunku do osób winnych nadu˝yç.

Z otrzymanej od Dyrektora Generalnego S∏u˝by Wi´ziennej odpo-
wiedzi wynika, i˝ postulowane przez Rzecznika czynnoÊci i dzia∏ania
zosta∏y w ca∏oÊci zrealizowane.

RPO-452774-X/03
W paêdzierniku 2003 r., do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci-

∏a si´ Pani Irena M. z proÊbà o zbadanie sprawy bezczynnoÊci Regio-
nalnego Zarzàdu Gospodarki Wodnej w K. polegajàcej na nie usuni´-
ciu skutków powodzi z 1997 roku w miejscowoÊci R. G. na terenie
Parku Krajobrazowego.

Skar˝àca poinformowa∏a Rzecznika, i˝ od dnia 20 lipca 2001 r.,
bezskutecznie oczekuje odpowiedzi na pismo, które skierowa∏a
w przedmiotowej sprawie do Regionalnego Zarzàdu Gospodarki Wod-
nej w K.

W zwiàzku z powy˝szym Rzecznik Praw Obywatelskich skierowa∏
wystàpienie do Dyrektora Regionalnego Zarzàdu Gospodarki Wodnej
w K., w którym zwróci∏ si´ z proÊbà o udzielenie stosownych wyja-
Ênieƒ i poinformowanie o przyczynach bezczynnoÊci.

W odpowiedzi na pismo Rzecznika, Dyrektor RZGW w K. wyjaÊni∏,
i˝ RZGW nie kwestionowa∏ koniecznoÊci wykonania robót regulacyj-
nych na odcinku potoku 4 + 600 km, lecz uzale˝nia∏ ich realizacj´ od
stanu Êrodków finansowych i uj´cia robót w planie. Niestety, z uwagi
na ograniczone Êrodki finansowe przeznaczone na usuwanie skut-
ków powodzi, prace regulacyjne na potoku R. nie mog∏y byç dotych-
czas uj´te w planie robót finansowych z bud˝etu, a tak˝e ze Êrodków
EBI w ramach projektu Odbudowa Zniszczeƒ Powodziowych II. Rów-
noczeÊnie Dyrektor RZGW w K. poinformowa∏ Rzecznika o skierowa-
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nych, Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie zwróci∏ si´ o uzupe∏-
nienie odpowiedzi przez nades∏anie kopii przedmiotowego pe∏nomoc-
nictwa.

Z otrzymanej odpowiedzi wynika∏o, ˝e niniejsze wytyczne mia∏y
charakter przejÊciowy w zwiàzku z wejÊciem w ˝ycie ustawy o trans-
porcie kolejowym. Komendant G∏ówny SOK uchyli∏ przedmiotowà
decyzj´, powodujàc tym samym wycofanie z obiegu prawnego kwe-
stionowanych wytycznych.

RPO-502822-IX/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ funkcjonariusz S∏u˝-

by Wi´ziennej b´dàcy wychowawcà dzia∏u penitencjarnego w zak∏a-
dzie karnym, w sprawie nieprawid∏owoÊci w zakresie opiniowania
s∏u˝bowego zakoƒczonego wydaniem decyzji personalnej o obni˝eniu
dodatku s∏u˝bowego.

Z uzyskanych od Dyrektora Zak∏adu Karnego akt personalnych
wynika∏o, ˝e bezpoÊredni prze∏o˝eni dopuÊcili si´ wzgl´dem funkcjo-
nariusza nadu˝ycia w∏adzy skutkujàcego negatywnymi konsekwen-
cjami prawnymi. Sporzàdzona przez bezpoÊredniego prze∏o˝onego
opinia s∏u˝bowa by∏a tendencyjna, lakoniczna i nie zawiera∏a przeko-
nywujàcej argumentacji przemawiajàcej za jej utrzymaniem. Wycho-
wawcy dzia∏u penitencjarnego zarzucano, i˝ jako funkcjonariusz od-
powiedzialny za nadzór i organizacj´ zaj´ç z zakresu kultury fizycznej
oraz sportu wykonywa∏ powierzone zadania bez zaanga˝owania,
a çwiczenia sportowe sprowadza∏y si´ do biernego nadzorowania osa-
dzonych. Nie posiada∏ on racjonalnego wyt∏umaczenia takiego post´-
powania twierdzi∏, ˝e nie potrafi inaczej wykonywaç zleconych zadaƒ.
W ocenie opiniujàcego tego typu post´powanie jest niezrozumia∏e
i Êwiadczàce o niekonsekwencji i nieodpowiedzialnoÊci funkcjonariu-
sza. Prowadzone z nim wielokrotnie rozmowy instrukta˝owe oraz
ostrzegawcze nie przynios∏y po˝àdanych rezultatów. W zwiàzku z ta-
kim wykonywaniem czynnoÊci kierownik dzia∏u penitencjarnego za-
proponowa∏ Dyrektorowi Zak∏adu Karnego obni˝enie dodatku s∏u˝bo-
wego oraz stanowiska pracy.

O ile opinia ta jest ogólnikowa i nie precyzuje dok∏adnie na czym
polegajà przewinienia funkcjonariusza, o tyle postanowienie Dyrekto-
ra w sprawie utrzymania w mocy opinii s∏u˝bowej wskazywa∏o na
stosowanie szykan wobec opiniowanego. Zamieszczone w nim argu-
menty by∏y absurdalne, pozbawione podstaw prawnych i negatywnie
Êwiadczy∏y o prze∏o˝onych funkcjonariuszach je sporzàdzajàcych.
By∏y tam zawarte tego typu zarzuty, i˝ opiniowany zamiast przeby-
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W swoim wystàpieniu Rzecznik zasygnalizowa∏, i˝ w jego ocenie po-
bieranie przez Zarzàd Cmentarza Komunalnego w B. op∏at za po∏o˝enie
nagrobka lub wybudowanie grobowca powoduje narzucanie ucià˝liwych
warunków umów, przynoszàc narzucajàcemu te warunki nieuzasadnio-
ne korzyÊci finansowe. RównoczeÊnie zachodzi obawa, ˝e pobieranie
nadmiernie wygórowanych op∏at cmentarnych mo˝e mieç na celu uzy-
skanie Êrodków na sfinansowanie inwestycji infrastruktury cmentarnej.
Dodatkowo Rzecznik podniós∏ zarzut braku ekwiwalentnoÊci Êwiadczeƒ
i wprowadzenia ukrytych op∏at administracyjnych. RównoczeÊnie
Rzecznik podda∏ w wàtpliwoÊç legalnoÊç post´powania w∏adz samorzà-
dowych, sygnalizujàc stanowisko Sàdu Najwy˝szego w tej materii.
Zgodnie bowiem z poglàdem wyra˝onym przez Sàd Najwy˝szy w uchwa-
le z dnia 26 wrzeÊnia 1995r., zapad∏ej na tle sprawy o sygn. III AZP
22/95 (OSNP 1996/6/80), brak jest normy kompetencyjnej dla ustala-
nia op∏at za zezwolenie na postawienie pomnika i wybudowanie gro-
bowca, albowiem op∏at takich nie przewidujà przepisy ustawy o cmen-
tarzach i chowaniu zmar∏ych, a tak˝e ustawy Prawo budowlane.

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu
stosownego post´powania z udzia∏em Rzecznika Praw Obywatelskich,
wyda∏ decyzj´, na mocy której uzna∏ za ograniczajàcà konkurencj´
i naruszajàcà zakaz, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 6 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów, praktyk´ polegajàcà na nad-
u˝yciu przez Gmin´ B. pozycji dominujàcej na lokalnym rynku us∏ug
cmentarnych na cmentarzu komunalnym w B., poprzez narzucanie
ucià˝liwych warunków umów przynoszàcych gminie nieuzasadnione
korzyÊci, w nast´pstwie pobierania op∏at za po∏o˝enie pomnika lub
wybudowanie grobowca na cmentarzu komunalnym w B. i nakaza∏
zaniechania jej stosowania.

RPO-509456-X/05
W lipcu 2005 r., do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ Pan

Artur P. ze skargà na bezczynnoÊç Zarzàdu G∏ównego Ligi Ochrony
Przyrody oraz G∏ównego Sàdu Kole˝eƒskiego.

Z pisma wnioskodawcy wynika∏o, i˝ mimo up∏ywu ponad 5 miesi´-
cy Zarzàd G∏ówny LOP nie rozpozna∏ skargi na Zarzàd Okr´gowy
LOP w T., a G∏ówny Sàd Kole˝eƒski – odwo∏ania od decyzji tego˝ Za-
rzàdu o skreÊlenie skar˝àcego z listy cz∏onków LOP.

W zwiàzku z powy˝szym Rzecznik Praw Obywatelskich skierowa∏ wy-
stàpienie do Prezesa Zarzàdu G∏ównego Ligi Ochrony Przyrody z proÊbà
o wyjaÊnienie przyczyn bezczynnoÊci i poinformowanie o sposobie za∏a-
twienia sprawy Pana Artura P.
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niu wniosku do Ministra Ârodowiska o w∏àczenie do projektu zadaƒ
zwiàzanych z bie˝àcym utrzymaniem koryt rzek i potoków. Nadto
wskaza∏, i˝ po przydzieleniu dodatkowych Êrodków finansowych na
lata 2004-2005 wykonane zostanie zabezpieczenie brzegu potoku R.

W zwiàzku z tym, Rzecznik Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ do
RZGW w K. z proÊbà o udzielenie informacji o sposobie za∏atwienia
wniosku przez Ministra Ârodowiska.

Ostatecznie, po kilkukrotnej wymianie korespondencji, Dyrektor
RZGW w K. pismem z dnia 27 stycznia 2005r., poinformowa∏ Rzecz-
nika, i˝ roboty zwiàzane z usuni´ciem skutków powodzi z 1997 roku
zosta∏y zakoƒczone, a ich odbiór nastàpi∏ w dniu 15 grudnia 2004 r.
WartoÊç robót wynios∏a 28.050,24 z∏otych.

W liÊcie z dnia 31 maja 2005 roku, Pani Irena M. wyrazi∏a ser-
deczne podzi´kowania dla Rzecznika Praw Obywatelskich za spowo-
dowanie pomyÊlnego za∏atwienia zasygnalizowanej przez nià sprawy.

RPO-432247-X/03
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ Pan Bronis∏aw K.

zamieszka∏y w miejscowoÊci B. z proÊbà o wyjaÊnienie zasadnoÊci
pobierania przez Zarzàd Cmentarza Komunalnego w B. op∏at za po∏o-
˝enie nagrobka lub wybudowanie grobowca.

W zwiàzku z powy˝szym Rzecznik skierowa∏ wystàpienie do Bur-
mistrza Miasta B., w którym zwróci∏ si´ z proÊbà o wskazanie pod-
stawy prawnej do wprowadzenia przedmiotowych op∏at, przes∏anie
odpisu uchwa∏y zarzàdu miejskiego wraz z uzasadnieniem.

W odpowiedzi na wystàpienie Rzecznika, Burmistrz Miasta B. pod-
niós∏, i˝ Zarzàd Miejski, przed ustaleniem stawek op∏at za po∏o˝enie
nagrobka lub wybudowanie grobowca dokona∏ analizy ponoszonych
wczeÊniej, jak równie˝ przewidywanych w przysz∏oÊci kosztów zwià-
zanych z utrzymaniem cmentarza oraz potrzebà zarzàdzania nim
w sposób okreÊlony w obowiàzujàcych aktach prawnych. Nadto, Za-
rzàd zapozna∏ si´ z wysokoÊcià op∏at pobieranych na innych cmenta-
rzach w gminach oÊciennych oraz gminach o zbli˝onej wielkoÊci.
Jednak˝e Burmistrz nie wskaza∏ podstawy prawnej do wprowadzenia
takich op∏at, nie przes∏a∏ uzasadnienia uchwa∏y z uwagi na jej brak
oraz nie przedstawi∏ kalkulacji na poparcie swojego stanowiska.

Z uwagi na istotne wàtpliwoÊci co do zgodnoÊci przyj´tych przez
gmin´ rozwiàzaƒ z obowiàzujàcym prawem, Rzecznik Praw Obywatel-
skich wystàpi∏ do w∏aÊciwej miejscowo Delegatury Urz´du Ochrony
Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o wszcz´cie post´powania
antymonopolowego przeciwko Gminie B.
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RPO-492388-XII/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich – w grudniu 2004 r. – zwróci∏a

si´ 80-letnia Pani Krystyna L. skar˝àc si´ na bezskutecznoÊç staraƒ
w Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” o przyznanie Êwiadczenia
z tytu∏u pracy przymusowej.

Jak wynika∏o jednak z wyjaÊnieƒ uzyskanych przez Rzecznika
w Fundacji, dokumentacja przedstawiona przez Panià Krystyn´ L.
pozwoli∏a na przyznanie jej jednorazowego, 1000-z∏otowego Êwiadcze-
nia ze wspólnych Êrodków Fundacji i Funduszu na rzecz Ofiar Prze-
Êladowaƒ Hitlerowskich (tzw. Funduszu Londyƒskiego Z∏ota) z tytu∏u
pracy przymusowej jako osoby m∏odocianej. Nie by∏o natomiast mo˝-
liwe przyznanie beneficjentce Êwiadczenia ze Êrodków niemieckiej
Fundacji „Pami´ç, OdpowiedzialnoÊç i Przysz∏oÊç”. W przypadku Pani
Krystyny L. nie zosta∏ bowiem spe∏niony warunek deportacji do pra-
cy przymusowej poza rejon sta∏ego zamieszkania w g∏àb terytorium
III Rzeszy.

Pani Krystyna L. w kolejnych listach kierowanych do Rzecznika
twierdzi∏a jednak kategorycznie, ˝e nie otrzyma∏a z FPNP zawiado-
mienia o przyznaniu i terminie wyp∏aty Êwiadczenia, wyra˝ajàc oba-
w´, ˝e pieniàdze zosta∏y podj´te przez innà osob´.

W odpowiedzi na zapytanie skierowane ponownie przez Rzecznika,
Dzia∏ Finansowo-Ksi´gowy FPNP poinformowa∏, ˝e zawiadomienie
o wyp∏acie Êwiadczenia z tzw. Funduszu Londyƒskiego Z∏ota zosta∏o
wys∏ane Pani L., a pieniàdze podj´∏a osobiÊcie w Banku PKO BP S.A.
w P. w dniu 20 lutego 2002 r. W celu uwierzytelnienia tego faktu, za-
interesowanej zosta∏a przes∏ana kserokopia odcinka potwierdzajàce-
go realizacj´ Êwiadczenia.

Te wyjaÊnienia nie przekona∏y jednak Pani Krystyny L., która
w kolejnym liÊcie do Rzecznika wskaza∏a na rozbie˝noÊci w numerze
PESEL wpisanym w jej dowodzie osobistym, a tym umieszczonym
w treÊci zawiadomienia FPNP. Z proÊbà o ustosunkowanie si´ do
tych wàtpliwoÊci, Biuro Rzecznika zwróci∏o si´ zatem ponownie do
Fundacji.

Tym razem w piÊmie skierowanym do Pani Krystyny L. – i do wia-
domoÊci Rzecznika – OÊrodek Informacji FPNP przeprosi∏ za b∏´dne
informacje przekazane jej wczeÊniej przez Fundacj´, stwierdzajàc, ˝e
w wyniku pomy∏ki spowodowanej zbie˝noÊcià danych osobowych Pa-
ni Krystyny L. i innej beneficjentki Fundacji, by∏a ona informowana
o stanie sprawy innej osoby. Wyra˝ajàc ubolewanie z powodu zaist-
nia∏ej sytuacji, Fundacja przeprosi∏a za wszystkie nieprzyjemnoÊci
z nià zwiàzane, wysy∏ajàc jednoczeÊnie Pani Krystynie L. w dniu 1

129

Pismem z dnia 29 lipca 2005 r., Prezes Zarzàdu G∏ównego LOP
poinformowa∏ Rzecznika Praw Obywatelskich, i˝ Zarzàd rzeczywiÊcie
nie odpowiedzia∏ na pismo Pana Artura P. Zaistnia∏a sytuacja spowo-
dowana by∏a brakiem informacji z G∏ównego Sàdu Kole˝eƒskiego,
który nie rozpozna∏ dotychczas odwo∏ania zainteresowanego z uwagi
na przebywanie Przewodniczàcego Sàdu za granicà. W zwiàzku z za-
istnia∏à bezczynnoÊcià Zarzàd G∏ówny Ligi Ochrony Przyrody zobo-
wiàza∏ Przewodniczàcego G∏ównego Sàdu Kole˝eƒskiego do zbadania
przedmiotowej sprawy w terminie do dnia 20 wrzeÊnia 2005 r., argu-
mentujàc, i˝ wczeÊniejsze zbadanie sprawy nie jest mo˝liwe z uwagi
na okres urlopowy i dzia∏anie Zarzàdów LOP na zasadach wolonta-
riatu.

RównoczeÊnie Prezes Zarzàdu G∏ównego LOP wyrazi∏ ubolewanie
z powodu zaistnia∏ej sytuacji.

RPO-503732-XII/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ Pan Jan K. ubiegajà-

cy si´ od 1992 r. o zaliczenie do sta˝u pracy, od którego zale˝y przy-
znanie emerytury, trzyletniego okresu przymusowej s∏u˝by w Wehr-
machcie, na podstawie podpisanego w dniu 19 grudnia 1995 r.
postanowienia, zawartego we wspólnym oÊwiadczeniu Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej RP oraz Federalnego Ministra Pracy i Spraw So-
cjalnych RFN, w sprawie stosowania i wykonania umowy z dnia
9 paêdziernika 1975 r. o zaopatrzeniu emerytalnym i wypadkowym
mi´dzy PRL a RFN.

Z za∏àczonej do listy dokumentacji wynika∏o, ˝e w lipcu 2003 r.
sprawa ta by∏a przedmiotem zainteresowania Departamentu Âwiad-
czeƒ Emerytalno-Rentowych Centrali Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych, który informujàc zainteresowanego o przys∏ugujàcych mu
uprawnieniach, przes∏a∏ kopi´ pisma do wiadomoÊci i wykonania II
Oddzia∏owi ZUS w W. Sprawa nie zosta∏a jednak za∏atwiona.

Rzecznik Praw Obywatelskich podjà∏ spraw´ kierujàc pismo do
Departamentu Âwiadczeƒ Emerytalno-Rentowych Centrali ZUS skàd
uzyska∏ wyjaÊnienie, ˝e decyzjà z dnia 3 czerwca 2005 r. organ ren-
towy doliczy∏ do ogólnego sta˝u pracy, od którego zale˝y wysokoÊç
emerytury, okres pe∏nienia przez Pana Jana K. przymusowej s∏u˝by
w Wehrmachcie w latach 1940-1943, dokonujàc ponownego ustale-
nia wysokoÊci emerytury. Przys∏ugujàce z tego tytu∏u wyrównanie za
okres od 1 kwietnia 2002 r. do 30 czerwca 2005 r. zosta∏o wyp∏acone
wraz ze Êwiadczeniem za lipiec 2005 r.

128



w przedmiocie z∏o˝onego przez Pana Stanis∏awa G. za˝alenia, o którym
mowa w art. 429 Kpk, a oÊwiadczenie o wycofaniu za˝alenia nie zosta-
∏o przes∏ane do Prokuratury Okr´gowej.

W zwiàzku z wynikami podj´tego post´powania polecono Prokura-
torowi Rejonowemu w G. konwalidowanie stwierdzonych nieprawi-
d∏owoÊci.

RPO-506229-XIX/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 24 maja 2005 r. wp∏yn´∏o

pismo Paƒstwa Beaty i Tomasza Dz. z proÊbà o interwencj´ w sprawie
odmowy wydania przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w G. doku-
mentów umo˝liwiajàcych zarejestrowanie urodzenia w Urz´dzie Stanu
Cywilnego syna Adama, urodzonego i zmar∏ego w dniu 4 kwietnia
2005 r.

Dziecko Paƒstwa Dz. urodzi∏o si´ w 22 tygodniu cià˝y z wagà
490 g., niezdolne do ˝ycia.

Szpital odmówi∏ wydania przedmiotowych dokumentów, powo∏ujàc
si´ na nieobowiàzujàce ju˝ Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia i Opieki
Spo∏ecznej z dnia 25 kwietnia 1994 r. (Dz.U. nr 56 z dnia 6 maja
1994 r. poz. 234) zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie rodzajów do-
kumentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegó∏owych
warunków jej udost´pniania.

Rzecznik wystàpi∏ do Dyrektora Szpitala z proÊbà o wyjaÊnienie
przyczyn odmowy wydania przedmiotowego dokumentu, w kontek-
Êcie aktualnie obowiàzujàcych norm prawnych, tj.:

– Rozporzàdzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2001 r.
w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zak∏adach opieki
zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegó∏owych warun-
ków jej udost´pniania (Dz.U. z 2001 r. nr 88 poz. 966), które nie
przewiduje rozwiàzaƒ w pe∏ni analogicznych do przyj´tych w Roz-
porzàdzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej z 25 kwietnia
1994 r. na które powo∏uje si´ Szpital,

– przepisów art. 18 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991
r. o zak∏adach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 1991 r. nr 91 poz.
408 z póêniejszymi zmianami) oraz art. 53 i 54 cytowanego
wy˝ej Rozporzàdzenia Ministra Zdrowia z 2001 r., w których
potwierdzono uprawnienia pacjenta, jego przedstawiciela
ustawowego i osoby upowa˝nionej do dost´pu do dokumenta-
cji medycznej.

– przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzecz-
niku Praw Dziecka (Dz.U. z 2000 r. nr 6 poz. 69) który stanowi,
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lipca 2005 r. zawiadomienie o terminie wyp∏aty przyznanego jej
Êwiadczenia.

RPO-505384-XIX/05
Pani Teresa K. w dniu 20.05.2005 r. zwróci∏a si´ do Rzecznika

Praw Obywatelskich w sprawie emerytalnej. Podnios∏a w swoim
piÊmie, i˝ utrudnione jest potwierdzenie jej okresu ubezpieczenia
w latach 1973–1978. Z dokumentacji do∏àczonej do wniosku wynika-
∏o, ˝e Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych nie uwzgl´dni∏ okresu jej
ubezpieczenia w latach 1973–1978 przy ustalaniu uprawnieƒ do
Êwiadczenia emerytalnego i przy wyliczaniu wskaênika wysokoÊci
i podstawy wymiaru emerytury. W wymienionym czasie by∏a ona za-
trudniona w Miejskim Przedsi´biorstwie Zieleni w G., na stanowisku
kierownika kwiaciarni. Natomiast dokumentacja p∏acowa zosta∏a
zniszczona w momencie likwidacji zak∏adu pracy w 1992 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich wystàpi∏ do Dyrektora Naczelnego
Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych Oddzia∏ w G. o wyjaÊnienie przed-
stawionej sprawy. Z nades∏anych informacji wynika∏o, i˝ przeliczenie
Êwiadczenia emerytalnego Pani Teresy K. z uwzgl´dnieniem wynagro-
dzeƒ za okres 1973-1978 mo˝e nastàpiç z chwilà z∏o˝enia przez nià
dokumentów, na podstawie których by∏oby mo˝na okreÊliç wysokoÊç
otrzymywanego wynagrodzenia we wskazanym okresie.

Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych podjà∏ dodatkowe czynnoÊci
w celu uzyskania tego zaÊwiadczenia w drodze wystàpienia do na-
st´pcy prawnego dawnego pracodawcy. Uzyskane dokumenty umo˝-
liwi∏y ponowne przeliczenie podstawy wymiaru emerytury. W rezulta-
cie Êwiadczenie emerytalne Pani Teresy K. wzros∏o 11%.

RPO-507029-XIX/05
W dniu 8 czerwca do Rzecznika Praw Obywatelskich zg∏osi∏ si´

Pan Stanis∏aw G. i przedstawi∏ spraw´ przewlek∏oÊci post´powania
karnego, prowadzonego przez Prokuratur´ Rejonowà w G. Doda∏
równie˝, ˝e na postanowienie Prokuratury o umorzeniu Êledztwa
z dnia 31.12.2001r. z∏o˝y∏ za˝alenie i do chwili obecnej nie otrzyma∏
odpowiedzi. Nie mo˝e równie˝ uzyskaç ˝adnej informacji w sprawie.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ do Prokuratora Okr´go-
wego w G. z proÊbà o zbadanie w trybie nadzoru zasadnoÊci stawia-
nych przez Pana Stanis∏awa G. zarzutów.

W wyniku przeprowadzonych przez Prokuratora Okr´gowego czyn-
noÊci stwierdzono, ˝e pope∏niono b∏´dy w prowadzeniu post´powania,
w szczególnoÊci nie wydano w toku prowadzenia sprawy zarzàdzenia
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z orzeczonym, orzeczeniem lekarskim, umiarkowanym stopniem nie-
pe∏nosprawnoÊci, matkà samotnie wychowujàcà dwoje dzieci.

Zainteresowana skar˝y∏a si´, ˝e lokal, który zamieszkiwa∏a od lat
nie by∏ remontowany, popad∏ w ruin´ i nie nadawa∏ si´ do dalszego
u˝ytkowania zarówno ze wzgl´du na stan zdrowia zainteresowanej,
jak i na dzieci, które nie mia∏y odpowiednich warunków do prawid∏o-
wego rozwoju i ˝ycia.

Podejmowane przez petentk´ próby otrzymania przydzia∏u na no-
wy lokal mieszkalny, od 11 lat nie przynosi∏y rezultatu, a kierowane
do Dyrektora Agencji NieruchomoÊci Rolnych w tej sprawie proÊby
o spotkania pozostawiane by∏y bez odpowiedzi.

Rzecznik zwróci∏ si´ do Dyrektora Agencji NieruchomoÊci Rolnych
Oddzia∏ Terenowy w G. z uprzejmà proÊbà o ponowne, wnikliwe zba-
danie sprawy, w oparciu o posiadanà dokumentacj´ oraz o z∏o˝enie
wyjaÊnieƒ w przedmiotowej sprawie.

W odpowiedzi, pismem z dnia 1 sierpnia 2005 r. Dyrektor Agencji
NieruchomoÊci Rolnych Oddzia∏ Terenowy w G. poinformowa∏ Rzecz-
nika, i˝ w dniu 6 lipca 2005 r Agencja podpisa∏a umow´ najmu z Pa-
nià Jolantà Cz.

Petentce przyznano dwupokojowe mieszkanie z kuchnià, ∏azienkà
i piwnicà o powierzchni 48,12 m. w G.

Ponadto Agencja NieruchomoÊci Rolnych przyzna∏a petentce do-
datkowo pieniàdze w kwocie 3.000,00 z∏. na zagospodarowanie przy-
dzielonego mieszkania.

RPO-507038-XIX/05
Pan Jan S. zwróci∏ si´ do Rzecznika Praw Obywatelskich w spra-

wie ponownego przeliczenia jego Êwiadczenia przedemerytalnego.
Zg∏osi∏ równie˝ zastrze˝enia dotyczàce sposobu dzia∏ania Powiatowe-
go Urz´du Pracy w K. oraz Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych Od-
dzia∏ w G. Inspektorat w K.

Z dokumentacji do∏àczonej do skargi wynika, i˝ Powiatowy Urzàd
Pracy w K. zawiadomi∏ petenta, i˝ nie ma mo˝liwoÊci ponownego
przeliczenia jego Êwiadczenia przedemerytalnego, bowiem zgodnie
z treÊcià art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o Êwiadczeniach
przedemerytalnych (Dz. U. z 2004 r., nr 120, poz. 1252) zadania
zwiàzane z przyznawaniem i wyp∏atà Êwiadczeƒ przedemerytalnych
przejà∏ Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych. Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych równie˝ odmówi∏ ponownego przeliczenia wysokoÊci Êwiad-
czenia przedemerytalnego przyznanego petentowi. Poinformowano, ˝e
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˝e dzieckiem jest ka˝da istota ludzka od pocz´cia do osiàgni´cia pe∏-
noletnoÊci,

– orzeczenia Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1977 r.
K 26/96 OTK 1997/2/19), zgodnie z którym wartoÊç konstytu-
cyjnie chronionego dobra, jakim jest ˝ycie ludzkie nie mo˝e byç
ró˝nicowana w zale˝noÊci od faz rozwoju, gdy˝ brak jest precy-
zyjnych i uzasadnionych kryteriów pozwalajàcych na dokonanie
takiego zró˝nicowania, podkreÊlajàc, i˝ ˝aden z obowiàzujàcych
przepisów prawnych, a tak˝e stanowisko judykatury nie uzale˝-
niajà nabycia przez dzieci pocz´te praw osobistych od osiàgni´-
cia przez nie okreÊlonego wieku, masy cia∏a czy d∏ugoÊci, ani nie
wykazujà, ˝e zg∏oszenie urodzenia dziecka dotyczy wy∏àcznie
dzieci pocz´tych, b´dàcych w okreÊlonym stadium rozwoju lub
majàcych okreÊlonà wag´ czy miar´.

Powo∏ujàc si´ na powy˝sze przepisy, Rzecznik zakwestionowa∏ za-
sadnoÊç nie wydania rodzicom dokumentów umo˝liwiajàcych zg∏o-
szenie urodzenia dziecka we w∏aÊciwym urz´dzie stanu cywilnego.

Rzecznik odpowiedzi ze Szpitala nie otrzyma∏, niemniej Szpital
uwzgl´dni∏ stanowisko Rzecznika, bowiem sprawa zosta∏a pozytywnie
zakoƒczona dla petentów.

W dniu 18 lipca 2005 r. do Rzecznika wp∏yn´∏o pismo z podzi´ko-
waniem od petentów za interwencj´, z treÊci którego wynika, i˝ Szpi-
tal przes∏a∏ dokumenty dotyczàce przedwczesnego urodzenia nowo-
rodka do Urz´du Stanu Cywilnego w G. a USC wyda∏ petentom akt
urodzenia i akt zgonu dziecka.

RPO-504926-XIX/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 16 maja 2005 r. wp∏y-

n´∏o pismo Pani Jolanty Cz. z proÊbà o interwencj´ i pomoc w otrzy-
maniu przydzia∏u na nowy lokal mieszkalny od Agencji Nieruchomo-
Êci Rolnych Oddzia∏ Terenowy w G.

W piÊmie petentka poda∏a, ˝e jest by∏à pracownicà Paƒstwowego
Gospodarstwa Ogrodniczego w S.D., zamieszkujàcà w lokalu s∏u˝-
bowym na terenie by∏ego Gospodarstwa. Po likwidacji PGO, jego
majàtek przej´∏a Agencja W∏asnoÊci Rolnej, która jak wynika∏o
z przed∏o˝onych przez petentk´ dokumentów przej´∏a wszystkie
obowiàzki m.in. w stosunku do najemców lokali mieszkalnych
i s∏u˝bowych.

Lokal zamieszkiwany przez petentk´ by∏ prowizorycznie zaadapto-
wanym na mieszkanie strychem. Ona sama zaÊ jest osobà chorà,

132



wed∏ug treÊci art. 11 i 23 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o Êwiadcze-
niach przedemerytalnych (Dz. U. z 2004 r., nr 120, poz. 1252) organ
rentowy nie ustala ponownie wysokoÊci Êwiadczeƒ przedemerytal-
nych przyznanych przez Urzàd Pracy.

Rzecznik Praw Obywatelskich wystàpi∏ do Zak∏adu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych Oddzia∏ w G. Inspektorat w K. oraz Dyrektora Powiato-
wego Urz´du Pracy w K. o z∏o˝enie wyjaÊnieƒ w przedstawionej spra-
wie. Z nades∏anych informacji wynika∏o, i˝ wskutek interwencji
Rzecznika Praw Obywatelskich, Inspektorat ZUS w K. zwróci∏ si´ do
Powiatowego Urz´du Pracy w K. o ponowne przeliczenie nale˝nego
petentowi Êwiadczenia przedemerytalnego w oparciu o interpretacj´
obowiàzujàcych przepisów o Êwiadczeniach przedemerytalnych.

W rezultacie wznowionego w Powiatowym Urz´dzie Pracy w K.
post´powania wydana zosta∏a decyzja przyznajàca petentowi Êwiad-
czenie przedemerytalne w nowej, wi´kszej kwocie to jest w wysokoÊci
1008,40 z∏ brutto (wczeÊniejsza kwota Êwiadczenia wynosi∏a 872,18 z∏
brutto). ZUS w oparciu o powy˝szà decyzj´ wyda∏ decyzj´ o przej´ciu
wyp∏aty petentowi Êwiadczenia w nowej wysokoÊci od dnia 1.08.
2004 r.


