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I. INFORMACJA O WPŁYWIE 
I ZAŁATWIANIU WNIOSKÓW

Dane informacyjno-statystyczne
Wpływ spraw do RPO

III kwartał
2006

styczeń 
-wrzesień

2006

Cały okres 
funkcjonowania 
instytucji RPO

(01.01.1988 
– 30.09.2006)

Wpływ ogółem 12 282 37 705 847 782
w tym nowe sprawy 6 456 19 924 544 387
Liczba odpowiedzi
na wystąpienia 
Rzecznika 4 758 13 573 282 646

W III kwartale 2006 r. w Biurze RPO przyjęto 1390 interesantów oraz 
przeprowadzono 4741 rozmów telefonicznych, udzielając wyjaśnień 
i porad. Wysłano 18 012 pism w 10 495 prowadzonych sprawach, 
ponadto zarejestrowano 8 apeli, listów otwartych, protestów bez ozna-
czenia wnioskodawcy.

1. Rzecznik Praw Obywatelskich 
skierował:

III 
kwartał

styczeń-
wrzesień

– wystąpień o charakterze generalnym 88 233
– wniosków do Trybunału Konstytucyjnego 

o stwierdzenie niezgodności przepisów z 
Konstytucją 3 11

– przystąpił do postępowania przed 
Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach 
skarg konstytucyjnych

11 19

– pytań prawnych do Sądu Najwyższego 1 3
– kasacji 21 58
– skarg o stwierdzenie niezgodności 

z prawem prawomocnego orzeczenia 
(prawo pracy) – 1
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*) Pojęcie „sprawy podjętej do prowadzenia” dotyczy spraw wskazujących na możliwe 
istnienie naruszenia praw obywatelskich, w sprawach tych Rzecznik prowadzi postępo-
wanie wyjaśniające.

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

– skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego – 6

– wniosków do NSA o wykładnię przepisów 1 2
– skarg do Wojewódzkich Sądów 

Administracyjnych 2 7
– wniosków do Sądu Wojewódzkiego 

w sprawach o wykroczenia – 1
oraz

– przystąpił do postępowania sądowego 2 11
– przystąpił do postępowania 

administracyjnego 1 3

2. Sprawy rozpatrzone w III kwartale 2006 r. – 7 930.

Wśród spraw rozpatrzonych:
– podjęto do prowadzenia * 2998 spraw

w tym, w ramach wystąpienia o charakterze
generalnym 171 spraw

– poprzestano na wskazaniu wnioskodawcy
przysługujących mu środków działania 4147 spraw

– przekazano wniosek wg. właściwości 80 spraw
– zwrócono się do wnioskodawcy o uzupełnienie 

wniosku 598 spraw
– nie podjęto ** 107 spraw

3. Zakończono postępowanie w 2 665 podjętych sprawach.

Spośród 2 665 spraw zakończonych:
1. uzyskano rozwiązanie pozytywne 18,4%
2. odstąpiono od dalszego prowadzenia sprawy ze

względu na:
– toczące się w sprawie postępowanie (niewyczerpany tryb) 7,5%
– upływ czasu 0,5%
– nieodwracalne skutki prawne 0,2%
– inne względy obiektywne 6,6%
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3. nie uzyskano rozwiązania pozytywnego ze względu na:
– niepotwierdzenie się zarzutu 63,6%
– nieuwzględnienie wystąpienia RPO 2,6%
 – z powodu wyczerpania przez RPO możliwości działania 0,6%

4. Przedmiot nowych spraw (wniosków) w III kwartale 2006 r. 
(6456 – 100%)
(według właściwości zespołów merytorycznych):
prawo konstytucyjne i międzynarodowe 2,9%
prawo karne 23,1%
zabezpieczenie społeczne 12,3%
prawo cywilne i gospodarka nieruchomościami 12,1%
prawo administracyjne i sprawy mieszkaniowe 9,2%
prawo gospodarcze, daniny publiczne i ochrona praw 
konsumenta 10,1%
prawo karne wykonawcze 8,9%
prawo pracy 4,9%
prawa żołnierzy i funkcjonariuszy służb publicznych 1,7%
administracja publiczna, zdrowie i ochrona praw  
cudzoziemców 5,3%
prawo rodzinne i ochrona praw osób niepełnosprawnych 7,8%
Inne 1,7%

Od 2 sierpnia 2004 r. działa Zespół Terenowy we Wrocławiu, kiero-
wany przez Pełnomocnika terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich.
W III kwartale 2006 r. do Zespołu Terenowego wpłynęło 428 pism, 
z czego 29 pism przekazano do Biura w Warszawie. Nowych spraw 
wpłynęło 210, z czego 9 przekazano do Biura w Warszawie. Z ogólnej 
liczby 1390 interesantów w Zespole Terenowym przyjęto 270.

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

mieszkaniowych 20,5% tj. 43 sprawy
– prawa cywilnego i gospodarki 

nieruchomościami 16,7% tj. 35 spraw
– prawa karnego 14,8% tj. 31 spraw
– zabezpieczenia społecznego 12,4% tj. 26 spraw
– administracji publicznej, zdrowia  

i ochrony praw cudzoziemców 9,0% tj. 19 spraw
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W III kwartale 2006 r. w Oddziale Terenowym we Wrocławiu rozpa-
trzono 266 spraw w tym :
– podjęto do prowadzenia 93 sprawy tj. 35,0%
– poprzestano na wskazaniu 

wnioskodawcy przysługujących 
mu środków działania 153 sprawy tj. 57,5%

– zwrócono się do wnioskodawcy 
o uzupełnienie wniosku 20 spraw tj. 7,5%

 
Od 16 maja 2005 r. działa Zespół Terenowy w Gdańsku, kierowany 
przez Pełnomocnika terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich.
W III kwartale 2006 r. do Zespołu Terenowego wpłynęło 386 pism, 
z czego 38 pism przekazano do Biura w Warszawie. Nowych spraw 
wpłynęło 152, z czego 12 przekazano do Biura w Warszawie. Z ogólnej 
liczby 1390 interesantów w Zespole Terenowym przyjęto 306. 

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

mieszkaniowych 19,9% tj. 30 spraw
–  prawa cywilnego i gospodarki 

nieruchomościami 18,5% tj. 28 spraw
– zabezpieczenia społecznego 13,2% tj. 20 spraw
– prawa karnego 11,3% tj. 17 spraw
– prawa gospodarczego, danin publicznych 

i ochrony praw konsumenta 10,6% tj. 16 spraw
– administracji publicznej, zdrowia 

i ochrony praw cudzoziemców 10,6% tj. 16 spraw

W III kwartale 2006 r. w Oddziale Terenowym w Gdańsku rozpatrzono 
213 spraw w tym :
– podjęto do prowadzenia 69 spraw tj. 32,4%
– poprzestano na wskazaniu 

wnioskodawcy przysługujących mu 
środków działania 124 sprawy tj. 58,2%

– zwrócono się do wnioskodawcy 
o uzupełnienie wniosku 15 spraw tj. 7,1%

– nie podjęto 5 spraw tj. 2,3%
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5. W III kwartale 2006 r. Rzecznik Praw Obywatelskich, Zastępca 
Rzecznika Praw Obywatelskich oraz pracownicy Biura RPO odbyli 
następujące spotkania i wizytacje:
 1. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Majdanie 

– ocena poszanowania praw pacjenta. 07.07.2006 r.
 2. Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach – ocena 

poszanowania praw osób pozbawionych 
wolności. 12.07.2006 r.

 3. Urząd Miasta w Będzinie i Piekarach Śląskich 
– badania w ramach programu „Dobra 
administracja.” 16-18.07.2006 r.

 4. Urząd Miasta w Sochaczewie oraz Starostwo 
Powiatu Grodziskiego - badania w ramach 
programu „Dobra administracja.” 17-18.07.2006 r.

 5. Urząd Miasta w Bytomiu oraz Starostwo 
Powiatu Gliwickiego – badania w ramach 
programu „Dobra administracja.” 17-19.07.2006 r.

 6. Zakład Karny w Łowiczu – ocena poszanowania 
praw osób pozbawionych wolności. 19.07.2006 r.

 7. Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie oraz 
Starostwo Powiatu Kieleckiego – badania  
w ramach programu „Dobra administracja.” 19-20.07.2006 r.

 8. Urząd Gminy w Leśnej Podlaskiej, Urząd 
Miasta i Gminy w Parczewie oraz Urząd 
Miejski w Terespolu - badania w ramach 
programu „Dobra administracja.” 19-21.07.2006 r.

 9. Urząd Miasta i Gminy Władysławowo – badania 
w ramach programu „Dobra administracja.” 24.07.2006 r.

10. Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku oraz Urząd 
Gminy w Pacanowie - badania w ramach 
programu „Dobra administracja.” 24-25.07.2006 r.

11. Starostwo Powiatowe w Oławie, Urząd Gminy 
i Miasta Węgorzewo oraz Gołdap – badania 
w ramach programu „Dobra administracja.” 27.07.2006 r.

12. Komisariat Policji w Ząbkach – kontrola 
przestrzegania praw funkcjonariuszy. 28.07.2006 r.

13. Przejście graniczne w Hrebennem, Korczowej 
i Dorohusku- kontrola obsługi podróżnych 
i warunków odprawy paszportowej i celnej. 02-04.08.2006 r.
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14. Urząd Miasta Lębork – badania w ramach 
programu „Dobra administracja.” 04.08.2006 r.

15. Urząd Gminy Wizna, Starostwo Powiatowe 
Mońki oraz Urząd Gminy Puńsk – badania  
w ramach programu „Dobra administracja.” 09.08.2006 r.

16. Spotkanie w Biurze RPO z organizacjami 
obywatelskimi zaangażowanymi w pomoc 
osobom bezrobotnym, dotyczące migracji 
zarobkowej Polaków. 10.08.2006 r.

17. Urząd Gminy Kościerzyna – badania w ramach 
programu „Dobra administracja.” 11.08.2006 r.

18. Urząd Miasta i Gminy Iłża oraz Urząd Miasta 
Zwoleń – badania w ramach programu „Dobra 
administracja.” 17.08.2006 r.

19. Urząd Gminy Chocz, Urząd Miasta Śrem oraz 
Urząd Gminy Suchy Las – badania w ramach 
programu „Dobra administracja.” 23.08.2006 r.

20. Urząd Miasta w Elblągu – badania w ramach 
programu „Dobra administracja.” 25.08.2006 r.

21. 1Warszawska Brygada Pancerna – ocena 
poszanowania praw żołnierzy  
i funkcjonariuszy. 29.08.2006 r.

22. Starostwo Powiatowe w Łowiczu oraz Urząd 
Miasta w Kutnie - badania w ramach 
programu „Dobra administracja.” 29-30.08.2006 r.

23. Urząd Gminy w Ustce i Trzebielinie – badania 
w ramach programu „Dobra administracja”. 30-31.08.2006 r.

24. Starostwo Powiatowe w Kozienicach – badania 
w ramach programu „Dobra administracja.” 05.09.2006 r.

25. Starostwo Powiatowe w Garwolinie – badania 
w ramach programu „Dobra administracja.” 06.09.2006 r.

26. Urząd Gminy Adamów – badania w ramach 
programu „Dobra administracja.” 11.09.2006 r.

27. Starostwo Powiatowe w Legionowie – badania 
w ramach programu „Dobra administracja.” 13.09.2006 r.

28. Urząd Gminy w Kotuniu – badania w ramach 
programu „Dobra administracja.” 14.09.2006 r.

29. Urząd Starostwa Lęborskiego – badania 
w ramach programu „Dobra administracja.” 14.09.2006 r.
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30. Starostwo Powiatowe w Kłodzku oraz Urząd 
Gminy w Wińsku- badania w ramach 
programu „Dobra administracja.” 14.09.2006 r.

31. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 
– badanie przestrzegania praw pacjentów. 18.09.2006 r.

32. Urząd Gminy w Kłodawie – badania w ramach 
programu „Dobra administracja.” 19.09.2006 r.

33. Starostwo Powiatowe w Grudziądzu i Urząd 
Miejski w Tucholi – badania w ramach 
programu „Dobra administracja.” 19-20.09.2006 r.

34. Urząd Gminy w Lesznie – badania w ramach 
programu „Dobra administracja.” 20.09.2006 r.

35. Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, 
Urząd Gminy w Aleksandrowie i Kraśniczynie 
– badania w ramach programu „Dobra 
administracja.” 20-22.09.2006 r.

36. Urząd Starostwa Powiatowego w Piszu 
i Ełku, Urząd Gminy w Bartoszycach oraz 
Urząd Miasta w Giżycku – badania w ramach 
programu „Dobra administracja.” 20-22.09.2006 r.

37. Urząd Gminy w Liwiu – badania w ramach 
programu „Dobra administracja.” 21.09.2006 r.

38. Urząd Miasta w Opolu – badania w ramach 
programu „Dobra administracja.” 21.09.2006 r.

39. Urząd Miasta w Jeleniej Górze – badania 
w ramach programu „Dobra administracja.” 26.09.2006 r.

40. Wojewódzki Specjalistyczny Zespół 
Neuropsychiatryczny – badanie stanu 
przestrzegania praw pacjentów. Opole 27.09.2006 r.

41. Urząd Gminy w Nadarzynie – badania 
w ramach programu „Dobra administracja.” 27.09.2006 r.

42. 7 Pomorska Brygada Obrony Wybrzeża  
w Słupsku, Ośrodek Szkolenia Poligonowego 
Obrony Przeciwlotniczej w Wicku Morskim 
– ocena poszanowania praw żołnierzy  
i funkcjonariuszy. 27-28.09.2006 r.

43. Urząd Gminy w Brańszczyku – badania 
w ramach programu „Dobra administracja.” 28.09.2006 r.

44. Areszt Śledczy przy Komendzie Miejskiej we 
Wrocławiu – badanie stanu przestrzegania 
praw cudzoziemców przebywających w celu 
wydalenia. 29.09.2006 r.
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oraz uczestniczyli w następujących sympozjach, seminariach 
i konferencjach:

 1. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich 
w konferencji nt. „Funkcjonowanie polskiego 
wymiaru sprawiedliwości.” Warszawa 03.07.2006 r.

 2. Posiedzenie Komisji Praw Człowieka i 
Praworządności. Senat RP 04.07.2006 r.

 3. Posiedzenie Komisji Mniejszości Narodowych 
i Etnicznych Sejm RP 12.07.2006 r.

 4. Konferencja nt. „Sytuacja rodzin 
wielodzietnych w Polsce.” Warszawa 18.07.2006 r.

 5. Uroczyste obchody 62 rocznicy likwidacji 
obozu romskiego. Oświęcim 02.08.2006 r.

 6. Seminarium nt. „Poradnictwo obywatelskie 
drogą do integracji społecznej osadzonych, 
byłych więźniów i ich rodzin.” Warszawa 24.08.2006 r.

 7. Prezentacja Raportu ONZ nt. „Droga ku nadziei: 
Kobiety a migracja międzynarodowa.” Warszawa 06.09.2006 r.

 8. II Festiwal Kultury Mniejszości Niemieckiej 
w Polsce. Kędzierzyn – Koźle 09.09.2006 r.

 9. Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich 
w Senackiej Komisji Ustawodawczej nt. „Jak 
powinno być tworzone prawo w Polsce?” 14.09.2006 r.

10. Rzecznik Praw Obywatelskich był gospodarzem 
konwersatorium zorganizowanego 
w ramach programu „Ruch Przeciwdziałania 
Bezradności Społecznej” na temat „Blokady 
przedsiębiorczości III sektora – ocena 
wspomagania rozwoju przedsiębiorczości 
w grupach społecznie wykluczonych.” 15.09.2006 r.

11. Seminarium nt. „Koordynacja świadczeń 
zdrowotnych.” Warszawa 15.09.2006 r.

12. Seminarium Rady Rzecznika Praw 
Obywatelskich w Nieborowie. 16.09.2006 r.

13. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich 
w II Światowym Kongresie Częstochowian. 22-24.09.2006 r.

14. Udział Zastępcy Rzecznika Praw 
Obywatelskich w Zjeździe Katedr Prawa 
Administracyjnego i Postępowania 
Administracyjnego: „Koncepcja systemu 
prawa administracyjnego.” Zakopane 24-27.09.2006 r.



15

15. Konferencja nt. „Stosowanie Konstytucji RP 
z 1997 roku – doświadczenia i perspektywy.” 
Kraków 25.09.2006 r.

16. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich 
w konferencji nt. „Państwo prawa. 
Demokracja a wolny rynek.” Warszawa 26.09.2006 r.

17. Spotkanie dyskusyjne dotyczące uwarunkowań 
prawnych opieki okołoporodowej. Warszawa 27.09.2006 r.

18. XI Seminarium Śląskie nt. „Polska – Śląsk 
– Niemcy. Współpraca Polaków i Niemców 
wobec nowych wyzwań.” Kamień Śląski 28.09.2006 r.

19. Pierwsze Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii 
Społecznej. Kraków 28.09.2006 r.

20. Udział Zastępcy Rzecznika Praw 
Obywatelskich w Gali V Edycji Konkursu 
„Gmina Fair Play.” 29.09.2006 r.

Współpraca międzynarodowa:
1. Wizyta Rzecznika Praw Obywatelskich 

w Londynie – ocena przestrzegania praw 
pracowniczych Polaków podejmujących pracę 
w Wielkiej Brytanii. 05.07.2006 r.

2. Wizyta studyjna grupy Rosjan w ramach 
programu dla młodych analityków polityki 
publicznej. 10.07.2006 r.

3. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w 
spotkaniu z Europejskim Rzecznikiem Praw 
Obywatelskich na temat europejskiego 
systemu ochrony praw obywatelskich. Poznań   13.07.2006 r.

4. Wizyta w Biurze RPO delegacji urzędników 
i parlamentarzystów irackich. 14.07.2006 r.

5. Spotkanie Zastępcy Rzecznika Praw 
Obywatelskich z grupą sędziów 
administratywistów z Ukrainy.

20.07.2006 r.

6. Wizyta prof. J.Q. Wilsona z Uniwersytetu 
Pepperdine, wykład nt. „Teoria i praktyka 
stosowania sankcji karnych.” 06-10.09.2006 r.

7. Wizyta Rzecznika Praw Obywatelskich w Berlinie 
– zwiedzanie wystawy „Wymuszone drogi. 
Ucieczka i wypędzenie w Europie XX wieku.” 12-13.09.2006 r.
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8. Wizyta w Biurze RPO grupy dziennikarzy 
i działaczy organizacji pozarządowych z krajów 
byłego Związku Radzieckiego. 14.09.2006 r.

9. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich 
w obradach  Okrągłego Stołu Europejskich 
Krajowych Instytucji Promocji i Ochrony Praw 
Człowieka oraz Rzecznika Praw Człowieka 
Rady Europy. Ateny 27-28.09.2006 r.

10. Wizyta Rzecznika Praw Obywatelskich 
w polskiej Ambasadzie w Rzymie, w celu 
omówienia aktualnej sytuacji przestrzegania 
praw pracowniczych polskich obywateli we 
Włoszech. 29.09.2006 r.
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II. WYSTĄPIENIA O CHARAKTERZE GENERALNYM

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

1. Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji (RPO-530628-IX/06) z dnia 3 lipca 2006 r. 
– w sprawie sposobu przeprowadzania badań lekarskich kobiet we-
zwanych przez powiatową komisję lekarską w celu określenia ich 
zdolności do służby wojskowej.

Stające przed komisją kobiety wskazują na konieczność zweryfiko-
wania sposobu prowadzenia badań, zmiany zasad powoływania komisji 
umożliwiających uczestnictwo w ich składzie wyłącznie lekarzy kobiet 
i prowadzenie badań lekarskich z uwzględnieniem praw pacjenta. W oce-
nie Rzecznika przepisy regulujące przedstawiony problem zawierają wy-
starczające gwarancje pozwalające na prawidłowe przeprowadzenie czyn-
ności związanych z ustaleniem przydatności kobiet do służby wojskowej 
przez powiatowe komisje lekarskie. Z uwagi na to, że nieprawidłowości 
przytoczone w skardze skierowanej do Rzecznika Praw Obywatelskich 
mogą występować także w innych powiatowych komisjach lekarskich, 
zachodzi uzasadniona potrzeba zbadania tych problemów i podjęcia sto-
sownych działań w celu wyeliminowania ich z dotychczasowej praktyki.

Minister Obrony Narodowej (21.08.2006 r.) poinformował, że 
w wystąpieniu Rzecznika mowa jest o nieprawidłowościach związa-
nych z działaniem powiatowej komisji lekarskiej, która nie jest komi-
sją wojskową. Kwalifikacją zdrowotną poborowych do czynnej służby 
wojskowej zajmują się co do zasady powiatowe i wojewódzkie komisje 
lekarskie, a więc podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, a nie Ministrowi Obrony Narodowej.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (08.08.2006 r.) 
poinformował, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w spra-
wie komisji lekarskich oraz wynagradzania za udział w ich pracy, w 
skład powiatowej komisji lekarskiej wchodzi 3 lekarzy oraz dwie osoby 
średniego personelu medycznego. W omawianym przypadku wszyst-
kie te osoby, z wyjątkiem lekarzy, były kobietami. W trakcie badań 
nie istnieje możliwość przebywania osób postronnych w pomieszcze-
niach, w których pracuje komisja.
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Na około 400 komisji lekarskich działających na terenie całego kra-
ju (badających ponad 3600 kobiet w każdym roku) w ciągu ostatnich 
lat nie odnotowano podobnej skargi.

W celu wyeliminowania możliwości powstania podobnych incy-
dentów w przyszłości, organy odpowiedzialne za organizację poboru 
dodatkowo zostaną zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania 
praw i wolności obywatelskich osób stających do poboru. Znajdzie 
to odzwierciedlenie w dokumencie wydawanym corocznie przez Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych i Administracji zawierającym wytyczne 
i zalecenia dla wojewodów w sprawie organizacji poboru w danym 
roku. Dokument ten będzie przedmiotem szkoleń organizowanych 
w województwach przed rozpoczęciem poboru. Zostanie skierowany 
do starostów, wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), a ustalenia 
w nim zawarte będą podlegać kontroli w ramach nadzoru sprawowa-
nego przez MSWiA i wojewodów. Wojewodowie otrzymają również za-
lecenie zwiększenia, stosownie do możliwości i potrzeb, liczby kobiet 
lekarzy w składach komisji lekarskich orzekających o przydatności 
kobiet do służby wojskowej.

2. Komendanta Stołecznego Policji (RPO-534744-II/06) z dnia 
3 lipca 2006 r. – w sprawie listu otwartego pt. „Czy Polskę można 
nazwać krajem tolerancji”.

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z urzędu sprawę przedstawio-
ną przez Pana Eugeniusza Temkina w liście otwartym pt. „Czy Polskę 
można nazwać krajem tolerancji”, zamieszczonym w „Gazecie Wybor-
czej” z dnia 21.06.2006 r. Autor listu opisuje sytuację swojej rodziny, 
prześladowanej przez lokalnych chuliganów ze względu na „zakwali-
fikowanie” jako Żydów. W związku z zawartymi w liście informacja-
mi o niepodjęciu przez Policję odpowiednich działań w tej sprawie, 
Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o zbadanie prawidłowości reakcji 
właściwej jednostki Policji na zawiadomienia zgłaszane przez auto-
ra listu oraz powiadomienie Rzecznika o poczynionych ustaleniach 
i ewentualnie podjętych działaniach.

I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji (26.07.2006 r.) po-
informował, że po otrzymaniu wystąpienia Rzecznika Praw Obywa-
telskich polecił dogłębnie zbadać tę sprawę pod kątem prawidłowo-
ści reakcji Policji na zawiadomienia płynące od autora publikacji. We 
właściwej miejscowo jednostce Policji prowadzono dwa postępowania, 
w których osobami pokrzywdzonymi byli członkowie rodziny Państwa 
Temkinów, oba postępowania zakończono prawomocnymi postano-
wieniami o umorzeniu.
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Zastępca Komendanta Stołecznego Policji zapewnił, iż wszelkie za-
gadnienia związane z czynami zabronionymi, których podłożem jest 
antysemityzm, rasizm, ksenofobia, czy też inne zachowania nacecho-
wane brakiem tolerancji wobec drugiego człowieka, jego poglądów re-
ligijnych, społecznych, politycznych, są przez Policję bardzo skrupu-
latnie wyjaśniane. W Komendzie Stołecznej Policji została powołana 
specjalna grupa policjantów zajmująca się właśnie tą problematyką. 
Sprawami o podłożu antysemickim, rasistowskim i ksenofobicz-
nym zajmuje się także Pełnomocnik Komendanta Stołecznego Policji 
ds. Ochrony Praw Człowieka i Praw Ofiary.

3. Głównego Inspektora Pracy (RPO-535046-VIII/06) z dnia 
5 lipca 2006 r. – w sprawie podejmowania pracy przez cudzoziemców 
na terenie Polski.

Od dłuższego czasu w kręgu zainteresowań Rzecznika Praw Obywa-
telskich pozostaje problematyka naruszeń praw pracowniczych osób 
pracujących poza granicą swego ojczystego kraju. Problem ten nie 
dotyczy tylko obywateli naszego kraju. Z informacji, które pojawiają 
się w polskich mediach może wynikać, że na terenie Polski przebywa 
i nielegalnie świadczy pracę kilkadziesiąt do kilkuset tysięcy obcokra-
jowców (są to głównie obywatele byłych republik radzieckich, a tak-
że Rumunii, Bułgarii i Wietnamu). W większości przypadków osoby 
te nie mogą liczyć na przestrzeganie przepisów regulujących kwestie 
zatrudnienia i wynagradzania za pracę, a warunki, w jakich pracują 
nie spełniają kryteriów bezpieczeństwa. Rzecznik prosi o informacje 
dotyczące przestrzegania praw pracowniczych obcokrajowców prze-
bywających na terenie Polski, a w szczególności dane dotyczące ilości 
spraw prowadzonych w tym zakresie przez Państwową Inspekcję Pra-
cy oraz materię tych spraw.

Zastępca Głównego Inspektora Pracy (19.07.2006 r.) poinfor-
mowała, że do zakresu działania Państwowej Inspekcji Pracy nale-
ży współpraca z urzędami państw członkowskich Unii Europejskiej 
odpowiedzialnymi za nadzorowanie warunków pracy i zatrudnienia 
pracowników skierowanych do wykonywania pracy na ich terytorium 
na określony czas przez pracodawcę mającego siedzibę w państwie 
będącym członkiem Unii Europejskiej. Zadania w zakresie kontroli 
przestrzegania legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, wy-
konywania działalności oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców 
sprawowane obecnie przez marszałka województwa, w myśl projektu 
ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (druk nr 712) złożonego przez 
Prezydenta RP, mają zostać wpisane w zakres zadań Państwowej In-
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spekcji Pracy. Wówczas wskazany przez Rzecznika Praw Obywatel-
skich problem nielegalnego wykonywania przez cudzoziemców pracy, 
objęty zostanie działaniami kontrolno-nadzorczymi oraz prewencyjny-
mi Państwowej Inspekcji Pracy.

4. Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego 
(RPO-523660-II/06) z dnia 6 lipca 2006 r. – w sprawie uprawnień 
radców prawnych w zakresie występowania jako pełnomocnik oskar-
życiela posiłkowego w postępowaniu karnym.

Do Rzecznika wpłynęła skarga radcy prawnego, który podjął dzia-
łania jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego w sprawie zawisłej 
przed Sądem Okręgowym. W toku postępowania sąd pozostawił bez 
rozpoznania wniesioną przez niego apelację uznając, iż radca prawny 
jest osobą nieuprawnioną do występowania w imieniu oskarżyciela 
posiłkowego w tym postępowaniu.

Nowelizacja art. 4 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w istotny spo-
sób poszerzyła zakres spraw, w których radcowie prawni mogą świad-
czyć pomoc prawną. Obecnie na mocy tego unormowania, radcowie 
prawni mogą świadczyć tę pomoc we wszystkich sprawach z wyjątkiem 
występowania w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym i w po-
stępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe. Zmiana powyższego 
przepisu nie spowodowała jednak odpowiedniej zmiany w Kodeksie po-
stępowania karnego. Zachodzi zatem sytuacja, w której pomimo istnie-
nia stosownych zapisów w ustawie korporacyjnej radcowie prawni nie 
mogą w pełni korzystać z nadanych tą ustawą uprawnień ze względu 
na pozostawienie dotychczasowego brzmienia art. 88 § 3 Kpk. Rzecznik 
Praw Obywatelskich zwrócił się z prośbą do Ministra Sprawiedliwości 
o zajęcie stanowiska co do potrzeby podjęcia odpowiednich działań le-
gislacyjnych mających na celu usunięcie zasygnalizowanej antynomii 
pomiędzy przepisem art. 4 ust. 1 ustawy o radcach prawnych a przepi-
sem art. 88 § 3 Kodeksu postępowania karnego.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (27.07.2006 r.) 
poinformowała, że w Ministerstwie trwają prace nad nowelizacją Ko-
deksu postępowania karnego, w trakcie których przewiduje się rów-
nież zmianę art. 88 § 3 K.p.k. polegającą na rozszerzeniu uprawnień 
radcy prawnego do występowania w postępowaniu karnym w charak-
terze pełnomocnika strony.

5. Przewodniczącej Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Mło-
dzieży (RPO-530417-XI/06) z dnia 10 lipca 2006 r. – w sprawie 
projektu ustawy o Narodowym Instytucie Wychowania.
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W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów projektu ustawy 
o Narodowym Instytucie Wychowania, Rzecznik Praw Obywatelskich 
przekazał kopię wystąpienia z dnia 19.04.2006 r. do Ministra Eduka-
cji i Nauki w sprawie potrzeby uzupełnienia projektu ustawy o treści 
dotyczące takich wartości, jak: poszanowanie demokracji, państwa 
prawa i praw człowieka. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 
i Nauki poinformował, iż uwagi Rzecznika nie mogą być uwzględnione, 
gdyż wpłynęły do MEN po terminie rekomendowania projektu przez 
Komitet Rady Ministrów. Rzecznik prosi o zainicjowanie stosownych 
zmian w projekcie ustawy.

6. Komendanta Stołecznego Policji (RPO-535624-II/06) z dnia 
11 lipca 2006 r. – w sprawie manifestacji młodzieży pod budynkiem 
Ministerstwa Edukacji Narodowej w dniu 13 czerwca 2006 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich, w związku z otrzymanym wnioskiem, 
zwraca się z prośbą o zbadanie legalności działań funkcjonariuszy 
stołecznej Policji podjętych wobec młodzieży manifestującej w dniu 
13 czerwca 2006 r. pod budynkiem Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej i poinformowanie o poczynionych ustaleniach oraz podjętych roz-
strzygnięciach.

Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I 
(28.07.2006 r.) poinformował, że okoliczności opisane w wystąpieniu 
były przedmiotem postępowania w Sekcji Inspekcji Kadr i Szkolenia 
Komendy Rejonowej Policji Warszawa I. Zarzuty kwestionujące legal-
ność działań funkcjonariuszy stołecznej Policji wobec młodzieży ma-
nifestującej w dniu 13.06.2006 r. pod budynkiem MEN nie znalazły 
potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym. Ustalono, że 
czynności przeprowadzone były zgodnie z obowiązującymi zasadami 
i przepisami prawa. W działaniach wobec manifestującej młodzieży 
nie stwierdzono żadnych przypadków nadużycia siły bądź środków 
przymusu bezpośredniego ze strony interweniujących funkcjonariu-
szy Policji. W dniu 13.06.2006 r. policjanci doprowadzili do jednostki 
Policji nieletnich. Doprowadzone zostały też osoby dorosłe podejrze-
wane o popełnienie wykroczenia określonego w art. 51 Kodeksu wy-
kroczeń. Niezwłocznie po doprowadzeniu do Komendy Rejonowej Po-
licji Warszawa I wszystkich nieletnich, powiadomiono skutecznie ich 
opiekunów prawnych, którzy tego samego dnia odebrali swoje dzieci.

7. Przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw 
Człowieka (RPO-533994-I/06) z dnia 12 lipca 2006 r. – w sprawie 
aplikacji adwokackich.
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Do Rzecznika zwrócili się aplikanci adwokaccy, którzy rozpoczę-
li odbywanie aplikacji na zasadach obowiązujących przed wejściem 
w życie ustawy z dnia 30.06.2005 r. o zmianie ustawy – Prawo o ad-
wokaturze i niektórych innych ustaw, z prośbą o poparcie ich dzia-
łań zmierzających do umożliwienia im ukończenia aplikacji i złożenia 
egzaminu zawodowego na zasadach obowiązujących przed powyższą 
nowelizacją.

Problem ten Rzecznik sygnalizował już wcześniej Ministrowi Spra-
wiedliwości w wystąpieniach z dnia 25.02.2006 r. i 6.04.2006 r., jed-
nak w ocenie Ministerstwa nie jest możliwy do przyjęcia powrót do 
rozwiązań sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 30.06.2005 r., tj. do 
przeprowadzenia egzaminów korporacyjnych, także w okresie przej-
ściowym. Wydaje się jednak, że wprowadzenie przepisu przejściowego 
regulującego tę kwestię zgodnie z oczekiwaniami zainteresowanych 
uporządkowałoby sytuację omawianej grupy aplikantów.

W dniu 29.03.2006 r. został złożony poselski projekt ustawy 
o zmianie ustawy z dnia 30.06.2005 r. (druk nr 575), w którym za-
proponowano, aby aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni, któ-
rych termin egzaminu zawodowego przypada w 2006 r., przystąpili 
do egzaminu na dotychczasowych zasadach. Projekt został odrzucony 
przez komisję, jednak Sejm opowiedział się za dalszą pracą nad tą 
nowelizacją.

8. Ministra Obrony Narodowej (RPO-536277-IX/06) z dnia 
14 lipca 2006 r. – w sprawie sytuacji żołnierzy pełniących służbę 
w Polskim Kontyngencie Wojskowym Tymczasowych Sił Pokojowych 
ONZ w Libanie.

Zaniepokojenie Rzecznika rodzą informacje o aktualnej sytuacji po-
lityczno-militarnej na pograniczu Izraela i Libanu. W trosce o bezpie-
czeństwo żołnierzy wykonujących zadania w ramach Tymczasowych 
Sił ONZ, Rzecznik prosi o zwrócenie szczególnej uwagi polskich do-
wódców kontyngentu, wszystkich szczebli, na konieczność uwzględ-
nienia problematyki bezpieczeństwa własnego i podwładnych w pro-
cesie wykonywania powierzonych im zadań, a także o umożliwienie 
żołnierzom nieodpłatnego i swobodnego kontaktu z rodzinami w kra-
ju. Rzecznik prosi także o poinformowanie, czy w razie nasilania się 
konfliktu rozważane są działania zmierzające do ewentualnego wyco-
fania polskiego kontyngentu.

Szef Sztabu Generalnego WP (09.08.2006 r.) poinformował, że 
z uwagi na trudny do przewidzenia rozwój sytuacji politycznej oraz 
możliwą eskalację działań militarnych na obszarze objętym konflik-
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tem, w całej misji UNIFIL utrzymywany jest najwyższy stopień goto-
wości oraz związane z tym procedury bezpieczeństwa. ONZ nie prze-
widuje w najbliższym czasie ewakuacji personelu z rejonu konfliktu.
Dotychczasowy przebieg konfliktu nie powoduje bezpośredniego za-
grożenia dla polskich żołnierzy. Polski Kontyngent Wojskowy (PKW) 
posiada wystarczające zapasy żywności, wody pitnej i paliwa na za-
bezpieczenie własnych potrzeb oraz zaopatrywanych kontyngentów 
innych państw. W przypadku podjęcia decyzji o wycofaniu UNIFIL, 
Siły Zbrojne RP są gotowe do przeprowadzenia ewakuacji PKW z re-
jonu operacji. W zaistniałej sytuacji podjęto działania zmierzające do 
umożliwienia nieodpłatnego korzystania z łączy telefonicznych w celu 
zapewnienia żołnierzom swobodnego kontaktu z rodzinami w kraju.

9. Ministra Edukacji Narodowej (RPO-536499-XI/06) z dnia 
18 lipca 2006 r. – w sprawie zmiany zasad przeprowadzania i oceny 
egzaminów maturalnych.

Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, a także Spo-
łeczny Rzecznik Praw Ucznia apelują o wycofanie się z przedłożonej 
zapowiedzi modyfikacji obowiązujących zasad oceny egzaminu doj-
rzałości.

W myśl obowiązujących przepisów egzamin maturalny jest uzna-
wany za niezdany w przypadku, gdy zdający uzyskał z któregokolwiek 
przedmiotu obowiązkowego mniej niż 30% punktów. Przepisy te nie 
pozwalają na zmianę warunków egzaminu w ciągu roku szkolnego, 
w którym uczeń przystępuje do matury. Propozycja wprowadzenia 
doraźnych zmian w obowiązujących przepisach jest niezgodna z za-
sadą nieretroaktywności prawa; naruszenie tej zasady może uzasad-
niać wystąpienie z wnioskiem zaskarżającym do Trybunału Konsty-
tucyjnego.

Stanowisko wyrażone przez Ministra Edukacji Narodowej, nawet je-
żeli wynika z dobrych intencji, podważa zaufanie do standardów pań-
stwa prawnego i elementarnych zasad sprawiedliwości, co w naucza-
niu i wychowaniu młodego pokolenia ma szczególne znaczenie. Propo-
nowana zmiana zasady otrzymania świadectwa maturalnego obniża 
jego rangę i podważa wiarygodność wyników, co może spowodować 
poważne perturbacje w naborze kandydatów na wyższe uczelnie bez 
egzaminów wstępnych.

Autorzy wystąpienia zwrócili się ponadto o zajęcie stanowiska wo-
bec kwestii dotyczących efektywności wykorzystania czasu nauki 
w trakcie roku szkolnego, w związku z sygnałami o niewłaściwej orga-
nizacji i nieodpowiednim wykorzystaniu zajęć lekcyjnych.
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Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
(08.08.2006 r.) poinformował, że w związku z wprowadzeniem obo-
wiązkowego dla wszystkich zdających egzaminu maturalnego z mate-
matyki, w aspekcie często formułowanych uwag, że osoby wyjątkowo 
uzdolnione humanistycznie bądź artystycznie mogą mieć problemy 
z uzyskaniem świadectwa dojrzałości z powodu nieotrzymania wyma-
ganych 30% punktów z egzaminu z tego przedmiotu, zdecydowano 
o innym określeniu „zdania egzaminu maturalnego”, a tym samym 
spełnienia warunków do uzyskania świadectwa dojrzałości.

W projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków i spo-
sobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 
oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicz-
nych zamieszczono przepis określający, że osoby, które przystąpiły do 
egzaminu maturalnego od roku 2005 i nie zdały tego egzaminu tylko 
z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pi-
semnej, ale ze wszystkich egzaminów obowiązkowych zdawanych pi-
semnie na poziomie podstawowym, a ustnie na wybranym poziomie, 
uzyskały średnio co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, 
zdały egzamin maturalny.

Odnosząc się do czasu trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
stwierdzono w odpowiedzi, że liczba dni nauki w roku szkolnym nie 
jest mniejsza od określonej w § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu w sprawie organizacji roku szkolnego, tj. mini-
mum 178 dni nauki. W roku szkolnym 2006/2007, w którym zajęcia 
dydaktyczno-wychowawcze rozpoczną się 4.09.2006 r., liczba dni na-
uki wyniesie w szkołach podstawowych 183, w gimnazjach i szkołach 
ponadgimnazjalnych -182. Nie ma więc obawy o pełną i właściwą re-
alizację przyjętych w szkołach programów nauczania.

10. Prezesa Rady Ministrów (RPO-536046-VIII/06) z dnia 
21 lipca 2006 r. – w sprawie pracy Polaków za granicą.

Jednym z głównych priorytetów Rzecznika Praw Obywatelskich, od 
początku kadencji, jest zaktywizowanie wszelkich form pomocy dla 
obywateli polskich emigrujących z kraju i podejmujących lub poszu-
kujących zatrudnienia w krajach Europy Zachodniej.

Według szacunkowych danych Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej w 2005 r. w krajach UE legalnie podjęło pracę około 700 tys. 
polskich obywateli. Rozmiary migracji nielegalnej nie są możliwe do 
ustalenia. W najbliższym czasie migracja ta, zdaniem Rzecznika, 
wzrośnie, w związku z otwieraniem przez kolejne państwa członkow-
skie rynków pracy.
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Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił swoje dotychczasowe 
działania na rzecz Polaków pracujących za granicą oraz poinformo-
wał o planowanej konferencji międzynarodowej, która odbędzie się 
w sierpniu 2007 r. przy udziale ombudsmanów z 25 krajów Unii Eu-
ropejskiej. W opinii Rzecznika koniecznym jest ustanowienie oficerów 
łącznikowych przy ministerstwach pracy w tych krajach Unii, gdzie 
zatrudnionych jest ponad 50 tys. polskich obywateli. Zadaniem ofice-
rów łącznikowych byłoby przeciwdziałanie na miejscu patologicznym 
zjawiskom wyzysku naszych obywateli, pomoc polskim pracownikom 
w respektowaniu ich praw na zagranicznych rynkach pracy, ale też 
uczulanie miejscowej administracji publicznej na wspomniane pro-
blemy. Niedawne spotkanie z Polonią w Londynie utwierdziło Rzeczni-
ka w celowości powołania takiej instytucji.

Rzecznik zwrócił się o spowodowanie znacznego zwiększenia ob-
sady polskich placówek konsularnych, włączenie zagadnienia pracy 
Polaków za granicą do programu działań Rządu jako jednego z kardy-
nalnych problemów polityki ludnościowej państwa, podjęcie na szcze-
blu międzyrządowym rozmów na temat możliwości powołania ofice-
rów łącznikowych, a także rozważenie podniesienia tej problematyki, 
jako ogólnoeuropejskiej, na forum Parlamentu Europejskiego. Niniej-
sze wystąpienie Rzecznik przekazał do wiadomości Prezydentowi RP, 
Marszałkowi Senatu RP oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych.

Marszałek Senatu RP (09.08.2006 r.) podziękował za przekazaną 
treść wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów zapewniając, że proble-
my związane z masową migracją zarobkową obywateli polskich po-
zostają w kręgu zainteresowań Senatu RP. Świadczy o tym fakt, że 
w najbliższej przyszłości w Senacie RP planowana jest konferencja po-
święcona temu tematowi. Jednocześnie Marszałek Senatu RP wyraził 
przekonanie, że podejmowane przez Senat RP działania przyczynią się 
do wypracowania programu polityki ludnościowej Państwa.

11. Ministra Transportu (RPO-535360-VI/06) z dnia 24 lipca 
2006 r. – w sprawie wymiany praw jazdy.

Konieczność wymiany dokumentów praw jazdy jest bezsporna. 
Zmiana przepisów o ruchu drogowym jest jednym z elementów dosto-
sowania prawa do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. 
Wątpliwości budzi natomiast związanie upływu terminów do wymiany 
praw jazdy z utratą ich ważności, wynikającą z przepisów rozporzą-
dzenia.

Ustawa – Prawo o ruchu drogowym gwarantuje obywatelom zacho-
wanie ważności dokumentów praw jazdy oraz innych dokumentów 



26

podlegających wymianie do czasu jej dokonania. Rozporządzenie Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 29.04.2002 r. w sprawie wymiany praw 
jazdy w § 7 zmienia tę zasadę i uzależnia ważność dokumentów prawa 
jazdy od dnia upływu wskazanego w rozporządzeniu terminu wymia-
ny. Sposób określenia w rozporządzeniu terminów utraty ważności 
dokumentów prawa jazdy budzi poważne wątpliwości kierowców, któ-
rzy w coraz liczniej napływających do Rzecznika skargach stawiają 
zarzut niekonstytucyjności § 7 rozporządzenia.

Minister Transportu (28.07.2006 r.) poinformował, że utrata waż-
ności dotychczasowych praw jazdy wynika wprost z ustawy – Prawo 
o ruchu drogowym. Tym samym trudno mówić, iż Minister Infrastruk-
tury samoistnie wprowadził nową normę prawną mającą określone 
skutki prawne dla posiadaczy praw jazdy. Norma zawarta w § 7 roz-
porządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29.04.2002 r. w sprawie 
wymiany praw jazdy ma jedynie charakter instrukcyjny. Brak sank-
cji w postaci utraty ważności dokumentu skutkowałby praktycznie 
bezterminowością całego procesu wymiany praw jazdy i podważałby 
celowość jego przeprowadzenia.

12. Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej (RPO-525921-I/06) 
z dnia 24 lipca 2006 r. – w sprawie niezgodnej z prawem prakty-
ki wydawania przez IPN zaświadczeń rozstrzygających o statusie po-
krzywdzonego (kontynuacja wystąpienia z dnia 3.03.2006 r.).

Rzecznik Praw Obywatelskich nie podziela stanowiska zawartego 
w odpowiedzi Prezesa IPN z dnia 4.04.2006 r. na wcześniejsze wystą-
pienie Rzecznika w tej sprawie. Zarzut postawiony przez Rzecznika 
zawierał się w stwierdzeniu, iż IPN nie stosuje się do precedensowego 
wyroku NSA z dnia 23.02.2005 r. (OSK 1185/04) w identycznych sta-
nach faktycznych. NSA rozstrzygnął bowiem zasadę, że w obowiązu-
jącym stanie prawnym rozstrzyganie o statusie pokrzywdzonego po-
winno następować w drodze decyzji, a nie zaświadczenia. Toczące się 
prace legislacyjne zmierzają do ukształtowania odmiennych procedur 
funkcjonowania IPN i likwidacji instytucji pokrzywdzonego. Jednak 
do czasu wejścia w życie nowych unormowań obowiązujące prawo 
powinno być przestrzegane, zaś jego naruszenie jest jednocześnie na-
ruszeniem art. 7 Konstytucji. Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie 
wzywa do respektowania przez IPN prawomocnego wyroku Naczelne-
go Sądu Administracyjnego.

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej (22.08.2006 r.) poinformo-
wał, że na wniosek informuje w ciągu 14 dni w formie zaświadczenia, 
czy dane osobowe wnioskodawcy są tożsame z danymi osobowymi, 
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które znajdują się w katalogu funkcjonariuszy, współpracowników, 
kandydatów na współpracowników organów bezpieczeństwa państwa 
oraz innych osób. Obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości 
wydania zaświadczenia na wniosek osoby najbliższej dotyczący osoby 
zmarłej.

IPN realizuje prawomocne wyroki sądów administracyjnych w od-
niesieniu do indywidualnych spraw. W sprawie będącej przedmiotem 
wystąpienia Rzecznika wnioskodawca po otrzymaniu stosownych za-
świadczeń zaprzestał korespondencji z IPN nie wnosząc o podjęcie we-
ryfikacji ich treści, dlatego też IPN uznał sprawę za zamkniętą. Jak 
wyjaśnił Prezes IPN, organ nie może z urzędu, niejako „w imieniu stro-
ny” podejmować dalszych działań bez wniosku osoby zainteresowanej 
wynikiem postępowania.

13. Ombudsmana Regionu Puglia we Włoszech (RPO-513263-
-VIII/06) z dnia 25 lipca 2006 r. – w sprawie „obozów pracy” dla 
Polaków w okolicach Orta Nova we Włoszech.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do swojej włoskiej odpo-
wiedniczki, pani Carlotty Giuliani, z prośbą o udzielenie pomocy Po-
lakom, którzy stali się ofiarami niewolniczej pracy we Włoszech. Po-
prosił również o podjęcie przez Ombudsmana Regionu Puglia działań, 
w ramach swych kompetencji, które pozwoliłyby przeciwdziałać takim 
tragediom w przyszłości. Ujawniona ostatnio przez polską i włoską 
policję szokująca sprawa „obozów pracy” wskazuje, że problem migra-
cji pracowniczych i potencjalnych nadużyć jest ewidentny i wydaje się 
w niedostatecznym stopniu zauważany i podejmowany przez właściwe 
organy państw Unii Europejskiej.

Polscy pracownicy, oszukani przez pośredników, zostali zakwate-
rowani w barakach, ogrodzeni drutami kolczastymi. Byli zdani wy-
łącznie na łaskę uzbrojonych strażników, tzw. kapo, którzy wszelkie 
próby oporu przełamywali torturami zarówno fizycznymi, jak i psy-
chicznymi. Są także ofiary śmiertelne tego przestępczego procederu.

14. Ministra Środowiska (RPO-533573-X/06) z dnia 25 lipca 
2006 r. – w sprawie skarg rolników na brak możliwości uzyskania 
odszkodowań z tytułu szkód łowieckich wyrządzonych przez zające 
w sadach.

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest do 
wynagradzania szkód wyrządzanych w uprawach i płodach rolnych 
przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny. Równocześnie Skarb Pań-
stwa odpowiada za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte 
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całoroczną ochroną. Skarb Państwa nie ponosi natomiast odpowie-
dzialności za szkody wyrządzone przez zające, mimo że są one zwie-
rzyną łowną. Rzecznik prosi Ministra Środowiska o przedstawienie 
stanowiska w tej sprawie oraz rozważenie możliwości podjęcia stosow-
nych kroków legislacyjnych.

Minister Środowiska (01.09.2006 r.) poinformował, że jego zda-
niem w obecnej chwili nie ma potrzeby pilnej nowelizacji ustawy – 
Prawo łowieckie w zakresie, o którym mowa w wystąpieniu Rzecznika 
Praw Obywatelskich.

15. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (RPO-
-533650-XI/06) z dnia 26 lipca 2006 r. – w sprawie potrzeby zmia-
ny procedury wydawania dowodu osobistego osobom małoletnim.

Do Rzecznika zwrócił się rodzic, którego dziecko otrzymało dowód 
osobisty bez jego zgody. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej do-
wód osobisty uprawnia do wyjazdu za granicę. Przy składaniu wnio-
sku o dowód osobisty wymagana jest zgoda tylko jednego z rodziców, 
co może prowadzić do nadużycia władzy rodzicielskiej przez rodzi-
ca występującego o wydanie dowodu osobistego małoletniemu przy 
sprzeciwie lub nawet bez wiedzy drugiego z nich. W rezultacie dziec-
ko może legalnie wyjechać z kraju wbrew woli matki lub ojca. Jest 
to sprzeczne z obowiązkiem ponoszenia wspólnej odpowiedzialności 
obojga rodziców za dziecko. Rzecznik zwraca się o zajęcie stanowiska 
w tej sprawie, a w przypadku podzielenia powyższych wątpliwości, 
o podjęcie działań legislacyjnych skutecznie chroniących zarówno in-
teres dzieci, jak i rodziców.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (29.08.2006 r.) 
poinformował, że dowód osobisty miał być w założeniu dokumen-
tem stosowanym w obiegu wewnętrznym. Sytuacja zmieniła się wraz 
z wejściem Polski do Unii Europejskiej i stworzeniem możliwości prze-
kraczania granic wewnątrz Unii również z dowodem osobistym. Mimo 
tego wydaje się, że interesy rodziny są zabezpieczone, w przypadku 
wystąpienia nieprawidłowości, poprzez współdziałanie na terenie Unii 
Europejskiej różnych organów (np. ścigania). MSWiA dostrzega ko-
nieczność korelacji przepisów dopuszczających do obrotu prawnego 
za granicą różne dokumenty, aczkolwiek niepodważalną pozostanie 
zasada rozstrzygania w kwestiach spornych przez sąd.

16. Ministra Zdrowia (RPO-534441-X/06) z dnia 27 lipca 2006 r. 
– w sprawie dostępu do leków i leczenia osób chorych na mukowiscy-
dozę (kontynuacja wystąpienia z dnia 21.06.2006 r.).
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W odpowiedzi z dnia 17.07.2006 r. Minister Zdrowia poinformo-
wał o zasadach dostępu do leków i leczenia osób chorych na muko-
wiscydozę oraz o działaniach resortu zmierzających do zapewnienia 
tym chorym bezpieczeństwa zdrowotnego. Rzecznik nadal oczekuje na 
stanowisko w sprawie możliwości refundacji w ramach ubezpieczenia 
zdrowotnego szczepionki „Aerugen” osobom spełniającym kryteria do 
jej stosowania.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (01.09.2006 r.) 
podtrzymał stanowisko wyrażone w odpowiedzi z dnia 17.07.2006 r. 
na wcześniejsze wystąpienie w tej sprawie z dnia 21.06.2006 r. Do-
dał jednocześnie, że od decyzji odmownej Prezesa NFZ w przedmiocie 
refundacji leku niewpisanego do Rejestru Produktów Leczniczych Do-
puszczonych do Obrotu na terytorium RP nie przysługuje tryb odwo-
ławczy.

17. Marszałka Senatu RP (RPO-537427-VIII/06) z dnia 31 lip-
ca 2006 r. – w sprawie migracji zarobkowej Polaków do państw Unii 
Europejskiej.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się do Marszałka Senatu RP 
o podjęcie tego problemu na forum Senatu i poświęcenie mu w możliwie 
nieodległym czasie plenarnego posiedzenia Izby. Jednocześnie Rzecz-
nik zadeklarował udział w takiej debacie, celem podniesienia spraw, 
z punktu widzenia Rzecznika Praw Obywatelskich, najistotniejszych.

Problematyka migracji zarobkowej jest ogromnie zróżnicowana, 
wielowymiarowa. Niezależnie od oceny tego zjawiska, które ma zarów-
no pozytywne, jak i negatywne aspekty, mamy do czynienia z migracją 
na niespotykaną przedtem skalę.

Liczba Polaków, którzy opuścili Polskę w ciągu ostatnich dwóch 
lat, od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, jest trudna do 
oszacowania. Może to być zarówno liczba kilkuset tysięcy, do nawet 
2 milionów obywateli. W tak wielkiej grupie obywateli są reprezentan-
ci wszelkich nieomal zawodów, ludzie po studiach wyższych, jak i po 
szkołach zawodowych; ludzie samotni, ale też tacy, którzy zostawiają 
w Polsce całe rodziny, jak i młode małżeństwa. Z kwestią migracji 
zarobkowej związane są liczne naruszenia praw pracowniczych i in-
nych praw obywatelskich. Niemal każdego dnia rośnie też ilość skarg 
obywateli, że państwo polskie wciąż podejmuje za mało działań, aby 
chronić prawa Polaków podejmujących zatrudnienie za granicą.

18. Ministra Finansów (RPO-527691-VI/06) z dnia 1 sierpnia 
2006 r. – w sprawie problemu obciążania podatkiem VAT przekazy-
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wania na cele charytatywne niewykorzystanej przez przedsiębiorców 
żywności (kontynuacja wystąpienia z dnia 25.04.2006 r.).

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o ponowne rozważenie 
problemu obciążania podatkiem VAT przedsiębiorców, którzy wspo-
magali osoby ubogie przekazując im nieodpłatnie zdatną do spożycia, 
a niewykorzystaną żywność (np. niesprzedane pieczywo, posiłki). Jak 
wynika z informacji prasowych w tej sprawie, Polska Konfederacja 
Pracodawców Prywatnych Lewiatan przekazała Ministerstwu Finan-
sów projekt nowelizacji ustawy o VAT. Według projektu tego rodzaju 
darowizny byłyby opodatkowane, ale wartość, od której byłby nali-
czony podatek uwzględniałaby stan zużycia towaru w dniu jego prze-
kazania. Rzecznik prosi o poinformowanie, czy Ministerstwo podję-
ło działania legislacyjne mające na celu rozwiązanie tego problemu, 
w celu umożliwienia przedsiębiorcom wspomagania potrzebujących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (25.08.2006 r.) 
podtrzymuje stanowisko wyrażone w odpowiedzi z dnia 22.05.2006 r. 
Opodatkowanie podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania towarów 
należących do podatnika (m.in. żywności) na cele inne niż związane 
z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, gdy podatnik korzy-
stał z prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów 
i usług związanych z tym przekazaniem, wynika zarówno z konstrukcji 
podatku VAT, jak i uregulowań zawartych w prawie wspólnotowym.

Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług opracowany 
przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan nie zakła-
da zmian w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług nie-
odpłatnego przekazania towarów na cele charytatywne, a jedynie propo-
nuje wprowadzenie modyfikacji sposobu określania podstawy opodatko-
wania w określonych przypadkach. Doprecyzowanie sposobu określania 
podstawy opodatkowania zawiera również rządowy projekt nowelizacji 
tej ustawy. Oba projekty dotyczą jednak towarów używanych.

Aktualnie prowadzone są analizy możliwości wprowadzenia regu-
lacji, które w ramach prawa Unii Europejskiej oraz praktyk stosowa-
nych w innych państwach członkowskich pozwoliłyby na ewentual-
ne zmiany w zakresie stosowania przepisów o podatku od towarów 
i usług w odniesieniu do darowizn towarów na cele charytatywne, 
przy uwzględnieniu zasad umożliwiających przede wszystkim kontro-
lę prawidłowości rozliczeń podatkowych.

19. Komendanta Głównego Policji, Prokuratora Krajowego 
(RPO-537181-II/06) z dnia 1 sierpnia 2006 r. – w sprawie „obozów 
pracy” dla Polaków pracujących za granicą.
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Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z urzędu sprawę tworzenia 
przez zorganizowane grupy przestępcze „obozów pracy” dla Polaków 
(m.in. na terenie Włoch) i popełniania przestępstw na ich szkodę 
(oszustwa, handel ludźmi).

W wystąpieniu do Prokuratora Krajowego Rzecznik prosi o przeka-
zanie informacji na temat aktualnego stanu prowadzonego w tej spra-
wie postępowania karnego, oraz czy prokuratura prowadzi śledztwa 
dotyczące istnienia podobnych obozów pracy w innych krajach Unii 
Europejskiej. W wystąpieniu do Komendanta Głównego Policji Rzecz-
nik prosi o przekazanie informacji o działaniach Policji mających na 
celu zwalczanie tego rodzaju przestępczości, zarówno w zakresie czyn-
ności wykonywanych na terenie Polski, jak i współpracy międzynaro-
dowej z organami ścigania z innych państw.

Prokurator Krajowy – Zastępca Prokuratora Generalnego 
(09.08.2006 r.) poinformował, że w związku z napływającymi do orga-
nów ścigania na terenie całego kraju zawiadomieniami o podejrzeniu 
popełnienia przestępstw oszustwa przy organizowaniu wyjazdów do 
pracy na terenie Republiki Włoskiej, Komenda Miejska Policji w Kra-
kowie w dniu 21.07.2005 r. wszczęła dochodzenie o czyn z art. 286 § 1 
Kodeksu karnego. Postępowanie nadzorowała Prokuratura Rejonowa 
w Krakowie. W dniu 22.10.2005 r. w sprawie tej wszczęto śledztwo. 
W dniu 14.07.2006 r. śledztwo zostało przekazane do dalszego pro-
wadzenia do Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Na obecnym eta-
pie postępowania wydano postanowienia o przedstawieniu zarzutów 
wobec 26 obywateli polskich. Wobec 11 z nich zastosowano tymcza-
sowe aresztowanie. Równolegle do czynności wykonywanych przez 
Prokuraturę Okręgową w Krakowie prowadzone jest postępowanie 
na terenie Włoch. W ramach tego postępowania wydano Europejskie 
Nakazy Aresztowania wobec kilkunastu obywateli polskich. Prokura-
tor Krajowy poinformował także, iż prokuratura nie prowadzi śledztw 
dotyczących istnienia podobnych jak we Włoszech obozów pracy 
w innych krajach UE. Zarejestrowane są natomiast postępowania, 
których przedmiotem są oszustwa przy pośrednictwie w organizowa-
niu zatrudnienia poza granicami Polski, w szczególności we Włoszech 
i Wielkiej Brytanii.

Zastępca Komendanta Głównego Policji (24.08.2006 r.) poinfor-
mował, że w sprawie „obozów pracy” w regionie Apulia we Włoszech 
prowadzone jest śledztwo przez Komendę Miejską Policji w Krakowie 
pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Jednocześnie 
jednostka specjalna karabinierów w Rzymie prowadzi śledztwo „lu-
strzane” pod nadzorem Prokuratury Antymafijnej w Bari. Koordynację 
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międzynarodową w tej sprawie prowadzi Biuro Kryminalne Komen-
dy Głównej Policji we współpracy z Europolem i Eurojust. W ramach 
postępowań lustrzanych przeprowadzono międzynarodową operację, 
w wyniku której dokonano zatrzymania i aresztowania czterdziesto-
osobowej międzynarodowej organizacji przestępczej działającej na te-
renie Włoch, jak również Polski. Uwolniono 119 ofiar handlu ludźmi 
przetrzymywanych na terenie obozów pracy w regionie Apulia. Nawią-
zano współpracę z Ambasadą RP w Rzymie, jak również z Konsulem 
Honorowym RP w Bari. Współpraca opiera się na bieżącej wymianie 
informacji oraz na udzielaniu pomocy materialnej, socjalnej i medycz-
nej ujawnionym ofiarom wspomnianego procederu. W Policji polskiej
trwają prace nad stworzeniem struktur do walki i zapobiegania han-
dlowi ludźmi. Jednym z priorytetów nowo tworzonej struktury będzie 
współpraca międzynarodowa z organami ścigania innych państw oraz 
szeroko rozumiana prewencja kryminalna, polegająca na współpracy 
z mediami, uczelniami, organizacjami pozarządowymi, w celu podję-
cia kampanii informacyjnej uświadamiającej zagrożenia występujące 
przy poszukiwaniu pracy za granicą.

20. Ministra Obrony Narodowej (RPO-537329-IX/06) z dnia 
1 sierpnia 2006 r. – w sprawie opisanego w prasie przypadku umiesz-
czenia na polskim pojeździe wojskowym emblematu niemieckiej dywi-
zji pancernej SS.

Przedmiotem wystąpienia jest umieszczenie na polskim transporte-
rze, który w dniu 6.05.2006 r. został zniszczony pod Bagdadem w wy-
niku zamachu bombowego, emblematu dywizji pancernej SS z okre-
su II wojny światowej. Informację taką zamieścił dziennik „Trybuna” 
z dnia 27.07.2006 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zaniepokojony 
opisanym zdarzeniem wystąpił do Ministra Obrony Narodowej o zle-
cenie zbadania wiarygodności informacji zawartych w przedmiotowej 
publikacji prasowej i w przypadku jej potwierdzenia, podjęcie działań 
zmierzających do zapobieżenia możliwości zaistnienia w przyszłości 
tego rodzaju incydentów. Jednocześnie wskazał na potrzebę zbadania 
praktyki umieszczania na mieniu wojskowym wszelkiego rodzaju zna-
ków Sił Zbrojnych RP, także w jednostkach wojskowych nie biorących 
udziału w operacjach prowadzonych poza granicami kraju.

21. Ministra Zdrowia (RPO-522890-X/06) z dnia 1 sierpnia 
2006 r. – w sprawie naruszenia zasad finansowania świadczeń medycz-
nych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej poprzez 
uzależnienie wykonania badań lekarskich od zakupu tzw. „cegiełek”.
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W Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, 
na podstawie decyzji Starosty Zgorzeleckiego, prowadzi się zbiórkę pu-
bliczną poprzez sprzedaż „cegiełek”. Od wykupienia cegiełek o określonej 
wartości SP ZOZ uzależnia wykonanie niektórych badań. Z wyjaśnień 
Starosty wynika, że możliwość zakupu „cegiełek” proponuje się dopiero 
wówczas, kiedy pacjent prosi o znaczne przyspieszenie terminu badania 
lub wykonanie go poza kolejnością. Opisana praktyka pozostaje w kolizji 
z art. 68 Konstytucji nakazującym zapewnienie obywatelom niezależnie 
od ich sytuacji materialnej równego dostępu do świadczeń opieki zdro-
wotnej finansowanej ze środków publicznych. Narusza też zasady udzie-
lania świadczeń określone w art. 20 i 21 ustawy o świadczeniach opie-
ki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Rzecznik Praw 
Obywatelskich zwraca się o podjęcie przez Ministra Zdrowia, w ramach 
posiadanych kompetencji, działań zmierzających do wyeliminowania 
opisanych naruszeń praw pacjentów SP ZOZ w Zgorzelcu.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (13.09.2006 r.) 
zwrócił się do Starosty Powiatu Zgorzeleckiego o udzielenie wyjaśnień 
w tej sprawie.

22. Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (RPO-
-532376-VI/06) z dnia 3 sierpnia 2006 r. – w sprawie zwiększania 
natężenia dźwięku przez nadawców telewizyjnych, w trakcie emisji 
reklam.

Z otrzymywanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich skarg wy-
nika, że celowe zwiększanie natężenia dźwięku przez nadawców te-
lewizyjnych w trakcie emisji reklam jest negatywnie odbierane przez 
wielu telewidzów. Niespodziewane zwiększanie natężenia dźwięku od 
kilku do nawet kilkunastu decybeli przy nadaniu reklamy w prze-
rwie programu stanowi naruszenie ich prywatności. Nagła zmiana 
natężenia dźwięku zmusza również telewidza do ciągłego regulowania 
odbiornika. Rzecznik Praw Obywatelskich zwracał się już w tej spra-
wie do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Telewizji Polskiej S.A. 
w 2002 roku, jednak wówczas nie udało się doprowadzić do rozwiąza-
nia tego problemu.

23. Ministra Sprawiedliwości (RPO-532058-I/06) z dnia 3 sierp-
nia 2006 r. – w sprawie niespójności i sprzeczności obowiązujących 
przepisów w przedmiocie opłat sądowych w sprawach o wpis stowa-
rzyszenia do KRS.

Na podstawie art. 17 § 4 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, postę-
powanie w sprawach o wpis stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeń, 
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innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicz-
nych zakładów opieki zdrowotnej do Krajowego Rejestru Sądowego jest 
wolne od opłat sądowych. Natomiast z brzmienia art. 53 § 1 ustawy 
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, który stanowi, iż opłatę 
stałą w kwocie 500 zł pobiera się od wniosku o zarejestrowanie w Kra-
jowym Rejestrze Sądowym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opie-
ki zdrowotnej, wynika obowiązek wniesienia opłaty sądowej. Powołu-
jąc się na ten przepis, sądy rejestrowe zobowiązują osoby składające 
wniosek o wpis stowarzyszenia do KRS do wniesienia opłaty w kwocie 
500 zł, pomimo istnienia innej podstawy prawnej do zwolnienia z opłat 
sądowych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Spra-
wiedliwości o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości  
(07.09.2006 r.) poinformował, że ustawa z dnia 28.07.2005 r. o kosz-
tach sądowych w sprawach cywilnych nie uchyliła art. 17 ust. 4 ustawy 
– Prawo o stowarzyszeniach, zgodnie z którym postępowanie w spra-
wach o wpis stowarzyszenia do rejestru jest wolne od opłat sądowych. 
Przepis ten należy traktować jako lex specialis w stosunku do usta-
wy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Projekt nowej ustawy 
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych powstał w okresie poprze-
dzającym wejście w życie art. 17 ust. 4 ustawy – Prawo o stowarzy-
szeniach. Dlatego wśród przepisów uchylających zwolnienia od opłat 
sądowych nie znalazł się wspomniany przepis ustawy – Prawo o sto-
warzyszeniach. Zaistniały stan rzeczy nie jest wynikiem zamierzonego 
działania ustawodawcy, a jedynie niedopatrzenia legislacyjnego.

Projekt nowelizacji ustawy o kosztach sądowych w sprawach cy-
wilnych znajdujący się obecnie w ostatniej fazie prac legislacyjnych, 
przewiduje przywrócenie zwolnienia od obowiązku uiszczania opłat 
sądowych organizacjom pożytku publicznego działającym na podsta-
wie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
z wyjątkiem spraw dotyczących prowadzonej przez te organizacje 
działalności gospodarczej, a także organizacjom pozarządowym oraz 
podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie w sprawach dotyczących realizacji 
zleconego zadania publicznego na podstawie przepisów o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.

24. Ministra Transportu (RPO-533355-X/06) z dnia 3 sierpnia 
2006 r. – w sprawie niezgodnej z Konstytucją kumulacji sankcji za 
brak zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
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Obowiązujące przepisy przewidują dwojakiego rodzaju sankcje za 
brak zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Zgodnie z postanowie-
niami art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicz-
nych, za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi lub 
z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu, zarządca 
drogi wymierza karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty za 
zajęcie pasa drogowego. Natomiast przepisy art. 99 § 1 pkt 1 Kodeksu 
wykroczeń stanowią podstawę do nakładania grzywien za zajęcie bez 
zezwolenia drogi publicznej lub pasa drogowego.

Stan prawny, który dopuszcza kumulację odpowiedzialności ad-
ministracyjnej i odpowiedzialności za wykroczenia jest niezgodny 
z zasadą państwa prawnego wyrażoną w art. 2 Konstytucji. Niezależnie 
od tego, restrykcyjność art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych, 
a przede wszystkim niewspółmierność kary w stosunku do opłaty za 
zajęcie pasa drogowego budzi wątpliwości odnośnie do jego zgodno-
ści z zasadą proporcjonalności, wywodzoną także z art. 2 Konstytucji 
RP. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Transportu 
o podjęcie - w ramach posiadanych kompetencji – stosownych działań 
legislacyjnych zmierzających do uregulowania kwestii odpowiedzial-
ności za zajęcie pasa drogowego bez stosownego zezwolenia, w sposób 
zgodny z powołanymi zasadami konstytucyjnymi.

25. Ministra Transportu (RPO-526686-VI/06) z dnia 3 sierpnia 
2006 r. – w sprawie nowych warunków prowadzenia działalności go-
spodarczej w formie spedycji (kontynuacja wystąpienia do Ministra 
Gospodarki z dnia 19.06.2006 r.).

Z dniem 1 lipca br. weszła w życie zmiana ustawy o transporcie dro-
gowym w części dotyczącej nowych warunków prowadzenia działalno-
ści gospodarczej w formie spedycji. Ustawodawca zobowiązał prowa-
dzących działalność gospodarczą w zakresie spedycji do uzyskiwania 
licencji. Jednym z warunków jej uzyskania jest posiadanie sytuacji fi-
nansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami 
finansowymi lub majątkiem w wysokości co najmniej 9.000 euro na 
pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego 
oraz 5.000 euro na każdy następny pojazd. Wprowadzenie tych wymo-
gów może skutkować koniecznością zawieszenia działalności gospodar-
czej lub jej likwidacją w przypadku firm spedycyjnych nie dysponują-
cych środkami finansowymi lub majątkiem w znacznej wysokości.

Ponadto nadmiernie restrykcyjna wydaje się możliwość utraty li-
cencji na skutek posłużenia się przez spedytora podmiotem wyko-
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nującym usługi spedycyjne nie posiadającym licencji na pośrednic-
two przy przewozie rzeczy, lecz legitymującym się licencją na prze-
wozy krajowe, w sytuacji braku możliwości skontrolowania licencji. 
Ten sposób prowadzenia działalności polegający na dalszym zlecaniu 
przez spedytora usług spedycyjnych kolejnemu podmiotowi nie nale-
ży do rzadkości, zwłaszcza w przypadku małych firm spedycyjnych.
Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o wskazanie, jakie przesłanki za-
decydowały o wprowadzeniu nowych warunków prowadzenia działal-
ności spedycyjnej, nieuwzględniających zróżnicowania działalności 
firm transportowych i spedycyjnych.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu (03.08.2006 r.) 
poinformował, że ustawa o transporcie drogowym wprowadza jedno-
lite kryteria jakościowe dostępu do zawodu przewoźnika, jak i firm
zajmujących się pośrednictwem przy przewozie rzeczy i nie różnicu-
je firm ze względu na ich wielkość. Istniejąca struktura rynku, na 
którym przeważają małe podmioty gospodarcze, nie może stanowić 
argumentu przeciwko wprowadzaniu ram prawnych dla ich funkcjo-
nowania, porządkujących dany rynek.

26. Ministra Zdrowia (RPO-537687-X/06) z dnia 3 sierpnia 
2006 r. – w sprawie zabezpieczenia opieki zdrowotnej mieszkańcom 
domów pomocy społecznej.

O podjęcie sprawy wystąpił do Rzecznika Praw Obywatelskich Se-
nator Mieczysław Augustyn. W opinii Pana Senatora, obowiązujące 
w tej kwestii rozwiązania prawne oraz praktyka NFZ mają dyskrymi-
nacyjny charakter. Nie gwarantują bowiem mieszkańcom domów po-
mocy społecznej możliwości realizacji przysługujących im uprawnień 
do opieki zdrowotnej wynikających z ubezpieczenia zdrowotnego. Do-
tyczy to zwłaszcza świadczeń pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych oraz 
opieki długoterminowej. Domy pomocy społecznej przeznaczone dla 
osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych spełniają podobną rolę 
jak zakłady opiekuńczo–lecznicze i zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, 
funkcjonujące jako zakłady opieki zdrowotnej. Niejasne kryteria kwali-
fikowania do powyższych placówek oraz występujące nieprawidłowości 
w tym zakresie, a także zróżnicowane zasady działania i ponoszenia 
odpłatności za pobyt są powodem swoistej konkurencji między doma-
mi pomocy społecznej a wymienionymi zakładami. W ocenie Rzecznika 
problemu nie rozwiąże zmiana dotychczasowych zasad kontraktowania 
świadczeń zdrowotnych przez NFZ oraz nowelizacja z dnia 14.05.2004 r. 
ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Rzecznik Praw Obywatelskich 
oczekuje na stanowisko Ministra Zdrowia w tej materii.
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27. Ministra Zdrowia (RPO-537569-X/06) z dnia 4 sierpnia 
2006 r. – w sprawie zabezpieczenia opieki zdrowotnej w publicznych 
zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności w szpitalach, w związku 
z niedostatkiem lub brakiem pracowników medycznych.

Obawy Rzecznika Praw Obywatelskich związane są z podejmo-
wanymi przez pracowników medycznych akcjami protestacyjnymi 
„w sprawie godziwych wynagrodzeń za pracę” oraz odpływem pracow-
ników medycznych spowodowanym wyjazdami do pracy za granicą 
lub rezygnacją z wykonywania zawodu medycznego. Brak wystarcza-
jącej liczby lekarzy i pielęgniarek oraz konieczność podejmowania do-
datkowego zatrudnienia prowadzi nadto do przemęczenia pracowni-
ków oraz obniżenia jakości świadczeń opieki zdrowotnej.

Nasilają się sytuacje, w których zagrożone są podstawowe prawa 
pacjentów. Zakłady opieki zdrowotnej z powodu niedoboru lub braku 
odpowiednich pracowników medycznych niejednokrotnie odmawiają 
przyjęć pacjentów oraz udzielania zalecanych im świadczeń zdrowot-
nych, w tym wykonywania zabiegów operacyjnych. Szczególny niepo-
kój budzi niedobór lekarzy anestezjologów, a także intensywnej terapii 
oraz reanimacji.

Podnoszony problem zdaje się nasilać i dotyczyć coraz większej licz-
by publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Powstaje również pyta-
nie, czy nasze państwo stać na marnowanie potencjału wykształco-
nych pracowników medycznych, podejmujących pracę za granicą lub 
rezygnujących z wykonywania zawodu medycznego.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (20.09.2006 r.) po-
informowała o działaniach podejmowanych w celu zapobieżenia roz-
szerzaniu się skali migracji kadry medycznej. W dniu 6.09.2006 r. 
weszła w życie ustawa z dnia 22.07.2006 r. o przekazaniu środków 
finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. Przepisy 
ustawy określają zasady przekazania dodatkowych środków finanso-
wych świadczeniodawcom na podwyżki wynagrodzeń pracowników. 
Podstawę przekazania środków stanowi umowa o udzielenie świad-
czeń zdrowotnych zawarta między świadczeniodawcą a NFZ.

Działający na podstawie zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
22.05.2006 r. Zespół do Spraw Opracowania Zasad Zatrudniania 
i Wynagradzania w Ochronie Zdrowia opracowuje obecnie propozycje 
nowych podstaw prawnych zatrudniania i wynagradzania w ochronie 
zdrowia. W szczególności Zespół prowadzi prace nad określeniem spo-
sobu waloryzacji wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia.

Jednocześnie realizowany jest program monitorowania migracji 
personelu medycznego. Celem realizacji programu jest ocena aktu-
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alnej skali i przyczyn migracji personelu medycznego oraz ewentu-
alnych skutków dla systemu ochrony zdrowia w kraju, ocena stanu 
zabezpieczenia kadr medycznych w kraju, określenie potrzeb kształ-
cenia specjalistów.

W celu zapobieżenia rozszerzania się zjawiska migracji zwiększono 
limity miejsc szkoleniowych w dziedzinie anestezjologii i intensywnej 
terapii. Zwiększenie limitów miejsc specjalizacyjnych jest ograniczone 
przez kadrowe i bazowe możliwości ośrodków szkoleniowych oraz tro-
skę o należyty przebieg i jakość procesu dydaktycznego.

W odpowiedzi poinformowano ponadto, że została wystosowana 
prośba do wojewodów o dokonanie oceny zabezpieczenia kadr me-
dycznych na terenie województw.

28. Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecz-
nej (RPO-537568-III/06) z dnia 7 sierpnia 2006 r. – w sprawie 
braku przepisów przejściowych dotyczących osób uprawnionych do 
wcześniejszej emerytury w 2008 r. powodującego, że osoby te otrzy-
małyby niższe świadczenie aniżeli ubezpieczeni przechodzący od 
2009 r. na tzw. „emeryturę mieszaną”.

Z artykułu „Emerytalna luka prawna” zamieszczonego w „Gazecie 
Prawnej” z dnia 27.07.2006 r. wynika, że grupa ubezpieczonych upraw-
nionych do wcześniejszej emerytury, która na podstawie art. 184 usta-
wy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych skorzysta w 2008 r. z prawa do takiego świadczenia, 
otrzyma emeryturę w niższej wysokości niż ubezpieczeni przechodzący 
od 2009 r. na tzw. „emeryturę mieszaną”. W opinii Rzecznika Praw 
Obywatelskich brak odpowiedniej regulacji w przepisach przejścio-
wych ustawy prowadzi do nierównego i niesprawiedliwego traktowa-
nia tej grupy ubezpieczonych, którzy, podobnie jak osoby korzystające 
z możliwości pobierania „emerytury mieszanej” na podstawie art. 183 
tej ustawy, legitymują się jednakowym stażem ubezpieczeniowym i po-
siadają taką samą kwotę składek wniesionych na ubezpieczenie eme-
rytalne. Jak wynika z powyższego artykułu prasowego, Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej podjęło prace zmierzające do uzupełnienia 
brakującej regulacji prawnej poprzez przygotowanie projektu ustawy 
zmieniającej ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie in-
formacji, na jakim etapie znajdują się prace legislacyjne w poruszonej 
sprawie oraz jaki jest kształt projektowanej zmiany.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 
(04.09.2006 r.) poinformował, że trwają prace nad przygotowaniem 
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propozycji zmiany przepisów rozwiązującej w sposób jak najbardziej 
prawidłowy problem opisany w wystąpieniu Rzecznika.

29. Ministra Zdrowia (RPO-537307-X/06) z dnia 7 sierpnia 
2006 r. – w sprawie wniosku skierowanego do Rzecznika przez Preze-
sa Kampanii Przeciw Homofobii dotyczącego dyskryminacji mężczyzn 
homoseksualnych w zakresie honorowego krwiodawstwa.

Z wniosku skierowanego do Rzecznika Praw Obywatelskich przez 
Prezesa Kampanii Przeciw Homofobii wynika, iż kierowana przez nie-
go organizacja otrzymuje sygnały o praktyce stosowanej przez sta-
cje krwiodawstwa z terenu całego kraju, polegającej na odmawianiu 
przyjmowania krwi od mężczyzn homoseksualnych, którzy nie ukry-
wają swojej orientacji seksualnej.

Warunki dopuszczalności pobierania krwi określa ustawa z dnia 
22.08.1997 r. o publicznej służbie krwi oraz rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 18.04.2005 r. w sprawie warunków pobierania krwi 
od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi. W świetle przepisów 
tego rozporządzenia, kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi powinni 
odpowiadać wymaganiom zdrowotnym pozwalającym na ustalenie, że 
każdorazowe pobranie krwi nie spowoduje ujemnych skutków dla ich 
stanu zdrowia lub stanu zdrowia biorców. O spełnianiu przez kandyda-
ta na dawcę krwi lub dawcę krwi wymagań zdrowotnych orzeka lekarz 
po przeprowadzeniu badania lekarskiego. Wywiad lekarski powinien 
w szczególności zapewnić uzyskanie danych pozwalających na ustale-
nie braku stałych lub czasowych przeciwwskazań do oddawania krwi, 
określonych stosownie do kryteriów zawartych w załączniku nr 1 do 
rozporządzenia. Załącznik ten, wśród kryteriów dyskwalifikacji stoso-
wanych wobec dawców krwi, wymienia m.in. zachowania seksualne 
(osoby, które ze względu na zachowania seksualne należą do grup pod-
wyższonego ryzyka zakażenia poważnymi chorobami mogącymi prze-
nosić się drogą przetoczenia krwi). Rzecznik Praw Obywatelskich ocze-
kuje na stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie zarzutów skarżącego 
oraz odnośnie ewentualnych działań resortu zdrowia w tej materii.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (05.09.2006 r.) 
poinformował, że przyczyną odmowy przyjmowania krwi z powodu 
orientacji seksualnej nie jest sam fakt orientacji homoseksualnej, ale 
zwiększone ryzyko zakażenia chorobami przenoszonymi drogą przeto-
czeń. Obowiązujące uregulowania służą wyłącznie zapewnieniu bez-
pieczeństwa przetaczanej krwi, a w konsekwencji dobru pacjenta.

Rozwiązania prawne przyjęte w Polsce obowiązują również w in-
nych krajach europejskich, m.in. we Francji, Niemczech, Holandii, 
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Belgii, Wielkiej Brytanii i Irlandii. Są także zgodne z prawem Unii Eu-
ropejskiej, w szczególności z dyrektywą EU 2004/33/EC. Zgodnie ze 
wspomnianą dyrektywą osoby, które ze względu na swoje zachowania 
seksualne należą do grup podwyższonego ryzyka zakażenia poważny-
mi chorobami, mogącymi przenosić się drogą przetoczenia krwi, po-
winny podlegać dyskwalifikacji stałej jako krwiodawcy.

30. Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecz-
nej (RPO-523318-III/06) z dnia 8 sierpnia 2006 r. – w sprawie za-
chowania przywilejów branżowych przez osoby przechodzące na eme-
ryturę z systemu zaopatrzenia pracowników kolejowych do systemu 
powszechnego.

Zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 8.09.2000 r. o komercjalizacji, restruk-
turyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje 
Państwowe”, byłemu pracownikowi kolejowemu pobierającemu emeryturę 
lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, przyznaną na podstawie przepi-
sów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin lub 
przepisów ustawy o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych albo przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych, a także członkom rodziny tego pracownika po-
bierającego po nim rentę rodzinną przyznaną na podstawie wymienionych 
przepisów, przysługuje prawo do deputatu węglowego w ilości 1800 kg 
węgla kamiennego rocznie, w formie ekwiwalentu pieniężnego.

W świetle tego przepisu nie może budzić wątpliwości stanowisko, że 
pobieranie świadczenia emerytalnego z systemu powszechnego, a więc 
na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych, w miejsce dotychczas pobieranej emerytu-
ry kolejowej, nie ogranicza prawa do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego 
za deputat węglowy. Tymczasem organy rentowe zajmują stanowisko 
zasadniczo odmienne w tej sprawie. Rzecznik Praw Obywatelskich 
zwraca się z prośbą o przedstawienie stanowiska.

31. Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (RPO-
-532092-VI/06) z dnia 8 sierpnia 2006 r. – w sprawie przepisów 
rozporządzenia KRRiT w sprawie sposobu prowadzenia przez nadawcę 
ewidencji czasu nadawania audycji wytworzonych pierwotnie w języku 
polskim, audycji europejskich i audycji europejskich wytworzonych 
przez producentów niezależnych oraz czasu jej przechowywania.

Do Biura Rzecznika wpłynęła skarga spółki TVN S.A. w sprawie 
niezgodności z ustawą o radiofonii i telewizji przepisów w/w rozpo-
rządzenia. KRRiT przyznano kompetencję do określenia w drodze 
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rozporządzenia w odniesieniu do audycji wytworzonych pierwotnie 
w języku polskim, audycji europejskich oraz audycji europejskich wy-
tworzonych przez producentów niezależnych – sposobu prowadzenia 
przez nadawcę ewidencji czasu nadawania, czasu przechowywania 
ewidencji oraz zakresu informacji zawartych w ewidencji.

Przepis § 3 ust. 2 rozporządzenia zawęża zakres pojęcia audycji dla 
potrzeb prowadzonej przez nadawcę ewidencji, wyłączając z tej kategorii 
audycje wytworzone w języku polskim, na podstawie zagranicznych li-
cencji, których pierwotna rejestracja została dokonana w języku innym 
niż polski oraz audycje wytworzone na podstawie zagranicznych licencji, 
jeśli audycje powstały na podstawie scenariusza wytworzonego pierwot-
nie w innym języku niż polski. Wątpliwości budzi również § 3 ust. 4 roz-
porządzenia w zakresie definiującym rzeczywisty czas trwania audycji.

Zdaniem Spółki również § 4 pkt 13 rozporządzenia jest niezgodny 
z art. 15a ust. 2 ustawy w zakresie, w jakim wprowadza wyodrębnienie 
w ewidencji audycji zarejestrowanych i nadanych w języku polskim, 
nie tłumaczonych z języka obcego i nie dubbingowanych, danych do-
tyczących m.in. treści licencji. Ewidencja nie powinna zawierać infor-
macji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

32. Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecz-
nej (RPO-440136-III/03) z dnia 9 sierpnia 2006 r. – w sprawie 
zróżnicowanego terminu przedawnienia w odniesieniu do należności 
z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zwrotu nadpłaco-
nych składek (kontynuacja wystąpienia z dnia 29.06.2006 r.).

W świetle przeprowadzonej z dniem 1.01.2003 r. zmiany ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych, należności z tytułu składek ule-
gają przedawnieniu po upływie 10 lat, natomiast zwrotu nadpłaco-
nych składek nie można dochodzić po upływie 5 lat.

Z odpowiedzi udzielonej w dniu 18.07.2006 r. wynika, że Sekretarz 
Stanu podziela wątpliwości Rzecznika co do zgodności z Konstytucją 
takiego zróżnicowania terminów przedawnienia. Biorąc pod uwagę 
napływające do Rzecznika skargi w tej sprawie oraz rozpoczęte prace 
nad przygotowaniem odpowiedniego wniosku do Trybunału Konsty-
tucyjnego, Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przekazanie bardziej 
szczegółowych informacji dotyczących kierunku projektowanych roz-
wiązań oraz przewidywanego terminu ich wprowadzenia w życie.

33. Ministra Zdrowia (RPO-537395-X/06) z dnia 9 sierpnia 
2006 r. – w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko Rzecz-
nika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.
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Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się uczestnik konkur-
su na stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego 
wskazując na nieprawidłowe przeprowadzenie konkursu przez Rzecz-
nika Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia. W ogłoszeniu w sprawie 
naboru na omawiane stanowisko nie określono procedury wyboru 
Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. Uprzywilejowano 
w ogłoszeniu osoby z wykształceniem medycznym, psychologicznym, 
socjologicznym i pedagogicznym, co stanowi naruszenie praw kandy-
datów z innych wykształceniem, np. prawniczym, ekonomicznym.

Analiza przedstawionej sprawy wskazuje na rozbieżności między 
warunkami, jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko Rzecz-
nika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego określonymi w art. 10c 
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, a warunkami określonymi 
w ogłoszeniu, poprzez zawężenie kryteriów naboru wyłącznie do osób 
mających ukończone studia wyższe magisterskie medyczne lub hu-
manistyczne. W warunkach konkursowych nie uwzględniono nega-
tywnych kryteriów określonych w art. 10c wspominanej ustawy, po-
śród których znalazł się zakaz zatrudnienia na tym stanowisku pra-
cowników zakładów opieki zdrowotnej oraz osób współpracujących ze 
świadczeniodawcami. Wprowadzono ponadto kryteria nie wynikają-
ce z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego np. wymóg posiadania 
miejsca zamieszkania w okręgu położenia szpitala psychiatrycznego.

Za niedopuszczalną należy uznać praktykę modyfikowania wymo-
gów ustawowych, jakie stawia przed kandydatem na omawiane stano-
wisko ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Tak ustalone zasady 
konkursu mogą spowodować, że nie zostaną wyłonione osoby dające 
rękojmię należytego wykonywania tej funkcji.

34. Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy (RPO-537937-X/
06) z dnia 10 sierpnia 2006 r. – w sprawie potrzeby podjęcia działań 
mających usprawnić w przyszłości usuwanie skutków opadów atmos-
ferycznych w Warszawie.

W wyniku obfitych opadów atmosferycznych, jakie miały miejsce 
w ostatnim tygodniu w Warszawie, doszło do zablokowania niektórych 
ciągów komunikacyjnych, głównie wskutek zalania przejazdów pod 
wiaduktami, zalań piwnic, lokalnych podtopień oraz innych zakłóceń 
w normalnym funkcjonowaniu miasta. Według otrzymanych sygna-
łów, w dniu 6.08.2006 r. praktycznie nieosiągalne dla mieszkańców 
stało się pogotowie wodno-kanalizacyjne, wskutek braku łączności 
wewnętrznej między poszczególnymi ekipami interwencyjnymi. Łącz-
ności takiej nie posiadała także Policja. Ponadto nieczynne były telefo-
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ny Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta.
Szybkie podnoszenie się poziomu wód opadowych oraz ich długie 

utrzymywanie się na powierzchni zdaje się wskazywać na niewystar-
czającą wydajność systemu kanalizacji burzowej w mieście. W opinii 
mieszkańców zwracających się w tej sprawie do Rzecznika Praw Oby-
watelskich, jedną z przyczyn takiego stanu może być niewystarczają-
ca konserwacja oraz brak systematycznego udrażniania studzienek 
kanalizacyjnych. Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje powyższą 
sprawę z prośbą o zainicjowanie stosownych działań zmierzających do 
poprawy sytuacji na przyszłość.

p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy (29.09.2006 r.) poinformował, 
że w dniu 6.08.2006 r. na skutek długotrwałych opadów wpłynęło do 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 131 zgłoszeń 
o powstających zalewiskach ulic. Zgłoszenia drogą radiową przekazy-
wane były na bieżąco do brygad pracujących w terenie. Około 80% 
zgłoszeń dotyczyło tych części miasta, gdzie nie ma scentralizowanego 
systemu kanalizacji deszczowej lub kanalizacja deszczowa nie jest w 
eksploatacji MPWiK. W ramach Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy działa Służba Dyżurna Centrum 
Zarządzania Kryzysowego, której zadaniem jest przekazywane zgłoszeń 
o wystąpieniu nagłych zagrożeń do właściwych służb ratowniczych 
i technicznych oraz koordynacja działań interwencyjnych. Interwen-
cje przyjmowane są całodobowo. W dniu 6.08.2006 r. odebrano 182 
zgłoszenia, które zostały przekazane do odpowiednich służb miejskich. 
Łączność między Policją, Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzy-
sowego oraz innymi służbami miejskimi funkcjonowała prawidłowo.

W odpowiedzi poinformowano także, iż mimo dokonywanej na bie-
żąco konserwacji kanalizacji, w przypadku długotrwałych i intensyw-
nych opadów, nawet najbardziej wydolny system kanalizacyjny ulega 
przeciążeniu, jak miało to miejsce w dniu 6.08.2006 r.

35. Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy (RPO-536630-X/
06) z dnia 11 sierpnia 2006 r. – w sprawie dokumentów potwierdza-
jących uprawnienie emerytów i rencistów do korzystania z ulgowych 
przejazdów w Warszawie.

Do Rzecznika zwracają się emeryci i renciści ze skargami na przepi-
sy uchwały nr XLIII/1040/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy 
z dnia 16.12.2004 r. w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe 
środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie. Przed-
miotem tych skarg jest treść pkt 2 ppkt 3 załącznika do uchwały, 
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w myśl którego podstawę korzystania z ulgowych przejazdów środ-
kami lokalnego transportu zbiorowego dla emerytów i rencistów do 
ukończenia 70 roku życia stanowi – wraz z dokumentem tożsamości 
– aktualny odcinek emerytury lub renty bądź wyciąg bankowy po-
twierdzający pobieranie emerytury lub renty wypłacanej przez ZUS, 
organy emerytalno-rentowe MON, MSWiA, CZZK i PKP.

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, dokumen-
tem potwierdzającym status emeryta lub rencisty jest imienna legi-
tymacja emeryta-rencisty. Podobnie stosowna legitymacja potwier-
dza status emeryta-rencisty tzw. „służb mundurowych”. W tej sytu-
acji unormowanie zawarte w powołanym pkt 2 ppkt 3 załącznika do 
uchwały musi budzić wątpliwości – z jednej strony jako niepotrzebne 
utrudnienie dla emerytów i rencistów, a z drugiej strony – z punk-
tu widzenia ochrony danych osobowych. Ponadto nie uwzględnia ono 
sytuacji osób, które po zakończeniu czynnego wykonywania zawodu 
przeszły w stan spoczynku (sędziowie, prokuratorzy).

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o podjęcie niezbędnych 
działań zmierzających do wprowadzenia zasady dokumentowania pra-
wa emerytów i rencistów do korzystania z ulg w komunikacji lokalnej 
na podstawie posiadanej legitymacji emeryta-rencisty lub dokumentu 
potwierdzającego stan spoczynku.

36. Ministra Transportu (RPO-514224-VI/06) z dnia 11 sierp-
nia 2006 r. – w sprawie niezgodnego z ustawą o transporcie drogo-
wym zrównania w rozporządzeniu sytuacji prawnej przewoźników nie-
posiadających karty opłaty drogowej z przewoźnikami posiadającymi 
kartę, ale nieprawidłowo wypełnioną (kontynuacja wystąpienia z dnia 
21.11.2005 r.).

Do Biura Rzecznika nadal wpływają skargi dotyczące sprzeczno-
ści postanowień § 5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 14.12.2001 r. w sprawie uiszczania przez przedsiębiorców 
opłat za przejazd po drogach krajowych z przepisami ustawy o trans-
porcie drogowym, polegającej na zrównaniu w rozporządzeniu, wbrew 
dyspozycjom ustawowym, sytuacji prawnej przewoźników nieposia-
dających w ogóle karty opłaty drogowej z przewoźnikami posiadają-
cymi wymagane karty, ale nieprawidłowo wypełnione. Obowiązujące 
przepisy załącznika do ustawy o transporcie drogowym przewidują 
karalność dwóch odrębnych naruszeń prawa: nieuiszczenia opłaty 
za przejazd po drogach krajowych oraz nieprawidłowego wypełnienia 
karty opłaty drogowej. Odmiennie kwestia ta jest uregulowana w § 
5 ust. 6 rozporządzenia, zgodnie z którym: „Karta opłaty niewypeł-
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niona lub wypełniona w sposób inny niż określony w ust. 1 i ust. 
3-5, a także zawierająca poprawki, nie stanowi dokumentu potwier-
dzającego wniesienie opłaty”. Zgodnie z punktem 4.1 załącznika, za 
wykonywanie przewozu drogowego bez uiszczenia wymaganej opła-
ty za przejazd po drogach krajowych przewidziano karę w wysokości 
3.000 zł, natomiast za wykonywanie przewozu drogowego z nieprawidło-
wo wypełnioną kartą przewidziano karę w wysokości 1.000 zł. Minister 
Transportu i Budownictwa zapewnił w odpowiedzi z dnia 16.02.2006 r., 
że projekt nowelizacji rozporządzenia wkrótce zostanie przekazany 
do uzgodnień międzyresortowych. Rzecznik prosi o poinformowanie 
o przebiegu prac nad nowelizacją wspomnianego rozporządzenia.

Minister Transportu (26.09.2006 r.) poinformował, że rozbieżno-
ści przepisów ustawy o transporcie drogowym i rozporządzenia Mi-
nistra Infrastruktury w sprawie uiszczania przez przedsiębiorców 
opłat za przejazd po drogach krajowych zostały zlikwidowane poprzez 
wskazanie w rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 8.08.2006 r. 
w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych (Dz.U. Nr 151, 
poz. 1089) przypadków, które będą zaliczone do naruszenia w wy-
konywaniu transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne 
z nieprawidłowo wypełnioną kartą opłaty drogowej, a nie będą jak do 
tej pory powodować nieważności karty. Zgodnie z § 4 ust. 3 nowego 
rozporządzenia, kartą nieprawidłowo wypełnioną jest karta wypełnio-
na niezgodnie z ust. 2 (wypełnienie karty opłaty polega na wpisaniu 
numeru rejestracyjnego pojazdu samochodowego na jej odcinku kon-
trolnym), a także karta wskazująca na ingerencję w pola podlegające 
wypełnieniu. Przedmiotowe rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 
21.10.2006 r.

37. Ministra Sprawiedliwości (RPO-537470-IV/06) z dnia 11 
sierpnia 2006 r. – w sprawie kosztów postępowania egzekucyjnego.

Projekt nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji 
przewiduje zmianę art. 49. Zasadą pozostaje pobieranie 15% warto-
ści wyegzekwowanego świadczenia, jednak w przypadku umorzenia 
postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela oraz na podsta-
wie art. 823 kpc, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową 
w wysokości 10% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwo-
wania, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż 30-krotna wyso-
kość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W razie umorzenia 
postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela zgłoszony przed 
doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, ko-
mornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 1/10 
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przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W opinii Rzecznika Praw 
Obywatelskich niezbędna jest taka nowelizacja ustawy, która powiąże 
wysokość opłaty ze stopniem zaawansowania egzekucji oraz nakła-
dem pracy komornika.

Modyfikacje w regulacji kosztów postępowania egzekucyjnego wpro-
wadziła też nowa ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. 
Zasadnicze wątpliwości budzi możliwość zwolnienia stron postępowa-
nia egzekucyjnego od ponoszenia jego kosztów. Wydaje się, że strony 
postępowania egzekucyjnego utraciły możliwość ubiegania się o zwol-
nienie od kosztów przewidziane dotychczas w art. 113 kpc. Regulacja 
art. 13 § 2 kpc nie może stanowić podstawy do stosowania przepisów 
ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Rzecznik Praw 
Obywatelskich prosi o poinformowanie, czy Minister Sprawiedliwości 
podziela wątpliwości co do regulacji kosztów postępowania egzekucyj-
nego, a jeśli tak, to jakie są założenia ewentualnych zmian legislacyj-
nych.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości  
(11.09.2006 r.) poinformował, że na obecnym etapie prac legislacyj-
nych, Minister Sprawiedliwości, mając na uwadze m.in. stanowisko 
Rzecznika Praw Obywatelskich odnośnie zbyt małej różnicy między 
wysokością opłaty stosunkowej w przypadku egzekucji skutecznej 
i w przypadku umorzenia postępowania w trybie art. 49 ust. 2 zd. 2 
ustawy, rozważy potrzebę zmniejszenia wysokości opłaty stosunkowej 
w tym drugim przypadku, z 10% do 5% i nie wyższej niż dziesięcio-
krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Odnośnie kwestii 
zwolnienia od kosztów postępowania egzekucyjnego stwierdzono, że 
w obowiązującym stanie prawnym koszty egzekucji w sprawach o eg-
zekucję świadczeń pieniężnych obciążają wyłącznie dłużnika. Wierzy-
ciel jest zobowiązany tylko do uiszczenia zaliczki na wydatki. Zgodzić 
się jednak należy z twierdzeniem, że wskutek wejścia w życie usta-
wy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych brak jest przepisu 
umożliwiającego zwalnianie stron od obowiązku ponoszenia kosztów 
postępowania egzekucyjnego. W związku z tym, w toku dalszych prac 
legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy o komorni-
kach sądowych oraz innych ustaw, jak również nad projektem ustawy 
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych 
ustaw, rozważona zostanie możliwość wprowadzenia regulacji umoż-
liwiającej zwalnianie stron od obowiązku ponoszenia kosztów postę-
powania egzekucyjnego. W trakcie tych prac rozważone zostaną argu-
menty podniesione przez Rzecznika Praw Obywatelskich.
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38. Ministra Edukacji Narodowej (RPO-513066-XI/06) z dnia 
14 sierpnia 2006 r. – w sprawie potrzeby zapewnienia maturzystom 
pełnego dostępu do arkuszy egzaminacyjnych, w tym możliwości kse-
rowania tych arkuszy, a także zagwarantowania procedury odwoław-
czej od decyzji dotyczących oceny egzaminów.

Maturzystom ogranicza się prawo do informacji, w szczególności 
prawo do pełnego dostępu do dokumentów ich dotyczących, zakazu-
jąc wykonania kserokopii arkusza egzaminacyjnego. Pełny dostęp do 
dokumentacji egzaminacyjnej przyczyniłby się do większej przejrzy-
stości procedury egzaminacyjnej i zapewne wpłynął na ograniczenie 
spekulacji wokół zasady oceniania prac, a tym samym do zmniejsze-
nia liczby skarg. W projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty 
przewidziano możliwość odwołania się w sprawach dotyczących prze-
prowadzania i unieważniania sprawdzianów i egzaminów do dyrek-
tora okręgowej komisji egzaminacyjnej, a od jego rozstrzygnięć – do 
dyrektora komisji centralnej. Natomiast wyniki sprawdzianów i egza-
minów ustalone przez OKE są ostateczne.

Sąd administracyjny nie może orzekać w kwestii oceny egzaminu 
czy sprawdzianu, jednak powinien to czynić organ nadzoru meryto-
rycznego, jakim jest dyrektor CKE. Kwestie dotyczące procedury oce-
niania, przeprowadzania i unieważniania egzaminów mogą i powinny 
podlegać również kontroli sądowej. Dyrektorzy OKE i dyrektor CKE 
wydając decyzje winni informować strony o przysługującym trybie od-
woławczym. Rzecznik prosi o poinformowanie na temat działań podję-
tych w sprawie uregulowania powyższych kwestii.

39. Ministra Finansów (RPO-538404-VI/06) z dnia 16 sierpnia 
2006 r. – w sprawie potrzeby wprowadzenia do ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych zwolnienia od podatku środków otrzymywa-
nych przez osoby bezrobotne za wykonywanie prac społecznie użytecz-
nych oraz zwolnienia od podatku zasądzonego zadośćuczynienia.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk 
sejmowy nr 732 i 732-A) nie zawiera propozycji zwolnienia od po-
datku dochodowego od osób fizycznych świadczeń, o których mowa 
w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27.04.2006 r. w spra-
wie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od
niektórych dochodów (przychodów). Minister Finansów zarządził za-
niechanie poboru podatku dochodowego od środków otrzymywanych 
przez osoby bezrobotne za wykonywanie prac społecznie użytecznych. 
Rozporządzenie z dnia 27.04.2006 r. stanowi rozwiązanie przejściowe. 
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Prawidłowa realizacja celów ustawy o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy wymaga wprowadzenia w sferze opodatkowania 
trwałych instrumentów wspomagających realizację tych celów.

Rzecznik poinformował ponadto, że otrzymuje skargi od osób, na 
rzecz których sądy zasądziły zadośćuczynienie. Nadal zdarza się, że 
organy podatkowe prezentują pogląd, iż zadośćuczynienie nie jest 
zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3, 3a, 3b usta-
wy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o rozważenie zasadności uzu-
pełnienia projektu ustawy nowelizującej o odpowiednią zmianę art. 
21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, polegającą 
na wprowadzeniu zwolnienia od podatku świadczeń, o których mowa 
w art. 73a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
oraz definicji pojęcia „odszkodowania” zastosowanego w ust. 1 pkt 3, 
3a i 3b, z której wprost będzie wynikało, iż obejmuje ono swoim za-
kresem zadośćuczynienie.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (14.09.2006 r.) 
poinformował, że rozwiązanie adresowane do osób bezrobotnych bez 
prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, 
w postaci wykonywania prac społecznie użytecznych, funkcjonuje od 
01.11.2005 r. Jest jeszcze za wcześnie na formułowanie ocen co do 
spełnienia celów nowego rozwiązania, a co za tym idzie, do wprowa-
dzenia trwałego rozwiązania ustawowego w zakresie podatku docho-
dowego od osób fizycznych. Kwestia zawarcia w ustawie zwolnienia
dotyczącego świadczeń wypłacanych za wykonywanie prac społecznie 
użytecznych będzie ponownie analizowana, gdy omawiana instytucja 
spełni pokładany w niej cel.

Odnosząc się do zagadnienia dotyczącego przyznanych przez sąd 
zadośćuczynień, stwierdzono, że do Ministerstwa Finansów nie wpły-
wały informacje o konieczności doprecyzowania zwolnienia dotyczące-
go odszkodowań. Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych w dniu 22.07.2006 r. był już przedmiotem pierw-
szego czytania, dlatego też uzupełnienie projektu w zakresie, o którym 
mowa w wystąpieniu nie jest obecnie możliwe. Zmiana brzmienia art. 
21 ust. 1 pkt 3, 3a i 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych zostanie wzięta pod uwagę w trakcie kolejnych rządowych prac 
nad nowelizacją omawianych przepisów podatkowych.

40. Ministra Spraw Zagranicznych (RPO-528495-VIII/06) z dnia 
16 sierpnia 2006 r. – w sprawie sytuacji Polaków pracujących na te-
renie Islandii (problem braku wystarczającej opieki konsularnej).
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Jak wynika z danych przedstawionych przez Wydział Konsular-
ny Ambasady RP w Oslo, na terenie Republiki Islandii pracuje około 
8 tysięcy Polaków (z danych pojawiających się w prasie – od 12 do 
15 tys.). Można domniemywać, iż liczba Polaków pracujących w Islan-
dii będzie stale wzrastała w związku z otwarciem w dniu 1.05.2006 r. 
islandzkiego rynku pracy dla obywateli nowych państw Unii Europej-
skiej.

W stolicy Islandii nie ma jednak stałej placówki dyplomatycz-
nej RP. Na terenie Islandii akredytowana jest Ambasada RP w Oslo 
(w Wydziale Konsularnym tej Ambasady działa jedynie dwóch polskich 
dyplomatów, którzy „opiekują się” około 100 tys. Polaków przebywa-
jących na terenie Królestwa Norwegii). W stolicy Islandii, Reykjaviku, 
działa Konsul Honorowy, który – jak wynika z informacji zamieszczo-
nych na stronie internetowej Ministerstwa – nie zna języka polskiego, 
a w związku z przepisami regulującymi działalność polskiej służby 
konsularnej pełni jedynie funkcję reprezentacyjno-promocyjną.

Sytuacja, w której obywatel polski przebywający za granicą jest po-
zbawiony zagwarantowanej w Konstytucji RP opieki ze strony swoje-
go państwa jest niedopuszczalna i wymaga natychmiastowej zmiany. 
Rozwiązaniem tej sytuacji byłoby zdaniem Rzecznika otwarcie stałe-
go przedstawicielstwa dyplomatycznego bądź urzędu konsularnego 
w Reykjaviku.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
(15.09.2006 r.) poinformował, że podjęte zostały doraźne działania po-
legające na wzmocnieniu kadrowym Wydziału Konsularnego Ambasa-
dy RP w Oslo (w jego kompetencji znajduje się Islandia) oraz zamierza 
się ustanowić w IV kwartale bieżącego roku stały i regularny dyżur 
konsularny w wynajętych pomieszczeniach w Reykjaviku. Rozwiąza-
nie takie umożliwi przyjmowanie i – w miarę możliwości – załatwia-
nie na miejscu spraw naszych obywateli przebywających w Islandii. 
Utworzenie nowej placówki konsularnej będzie możliwe po wcześniej-
szym uruchomieniu zawodowych urzędów konsularnych w Wielkiej 
Brytanii (Manchester) i południowych Włoszech (Katania). Kierownic-
two MSZ już podjęło lub rozważa podjęcie kolejnych decyzji mających 
na celu rozwiązanie problemu obsługi konsularnej w państwach UE 
po napływie wielkiej liczby obywateli polskich podejmujących lub po-
szukujących pracy.

41. Ministra Sprawiedliwości (RPO-487004-II/04) z dnia 17 
sierpnia 2006 r. – w sprawie obowiązującej obecnie ustawy o postę-
powaniu w sprawach nieletnich.
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Powołany przez Ministra Sprawiedliwości Zespół do spraw noweli-
zacji ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich opracowuje osta-
teczną wersję projektu ustawy. Rzecznik prosi o uwzględnienie w toku 
prac nad tym projektem następujących uwag. Zasadnicze wątpliwo-
ści budzi nieprzyznanie pokrzywdzonemu prawa strony (jego interesy 
może reprezentować jedynie prokurator), co powoduje ograniczenie 
uprawnień pokrzywdzonego do wnoszenia środków odwoławczych 
i odbiera postępowaniu walor kontradyktoryjności. Uprawnienia, któ-
re może realizować pokrzywdzony samodzielnie, w toku postępowa-
nia, w praktyce ograniczają się głównie do możliwości uczestniczenia 
w rozprawie, a w toku postępowania wyjaśniającego do zgłaszania 
wniosków dowodowych, przejrzenia akt sprawy i sporządzenia z nich 
odpisów, a także złożenia zażalenia na czynności naruszające prawa 
pokrzywdzonego. Jednak nawet i te uprawnienia wydają się w prakty-
ce trudne do realizacji, bowiem nie ma wyraźnych przepisów nakazu-
jących zawiadomienie pokrzywdzonego o terminach rozprawy.

Z podobną niekonsekwencją spotykamy się w przypadku możliwości 
zaskarżenia na podstawie art. 21 § 2 ustawy, postanowienia o niewsz-
czynaniu oraz umorzeniu wszczętego postępowania. Uprawnionym do 
wnoszenia zażaleń jest w tym wypadku jedynie pokrzywdzony czynem 
karalnym nieletniego. Poza regulacją prawną pozostają pokrzywdzeni 
zachowaniem nieletniego świadczącym o jego demoralizacji.

Pokrzywdzony nie dysponuje prawem zaskarżenia postanowień, 
o którym mowa w art. 42 ustawy. W efekcie, osoby pokrzywdzone czy-
nem o dużym ciężarze gatunkowym, popełnionym przez nieletniego, 
nie mogą złożyć zażalenia na postanowienie o rozpoznaniu sprawy 
w postępowaniu opiekuńczo-wychowawczym lub poprawczym.

42. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo-
łecznej (RPO-538666-III/06) z dnia 23 sierpnia 2006 r. – w sprawie 
potrzeby zapewnienia skuteczniejszej kontroli prowadzenia placówek 
opieki całodobowej.

W ostatnim czasie wpłynęły do Rzecznika Praw Obywatelskich 
skargi dotyczące nielegalnie prowadzonych placówek zapewniających 
całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym 
lub osobom w podeszłym wieku na terenie województwa zachodniopo-
morskiego oraz lubelskiego. Analiza tych skarg wskazuje, że problem 
nie ma charakteru regionalnego.

Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia 
placówki zapewniającej całodobową opiekę wymaga uzyskania ze-
zwolenia wojewody. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej 
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z dnia 28.04.2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na pro-
wadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placów-
ki zapewniającej całodobową opiekę przewiduje cofnięcie zezwolenia 
z urzędu, jeżeli nie zostały usunięte stwierdzone nieprawidłowości 
w prowadzeniu placówki, po wezwaniu przez wojewodę do ich usu-
nięcia w wyznaczonym trybie i terminie oraz po uzgodnieniu sposobu 
zapewnienia dalszej opieki osobom przebywającym w placówce.

Zdarzają się przypadki prowadzenia działalności gospodarczej 
w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę 
bez zezwolenia. Jedyną możliwością działania wojewody w takiej sy-
tuacji jest nałożenie kary pieniężnej w wysokości 10 000 zł. W ocenie 
Rzecznika konieczność należytej ochrony interesów osób przebywają-
cych w placówkach zapewniających całodobową opiekę wymaga roz-
budowy środków prawnych umożliwiających skuteczniejszą ingeren-
cję w podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w tym 
zakresie.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 
(15.09.2006 r.) poinformował, że rozważana jest możliwość opracowa-
nia przepisów dotyczących procedury związanej z likwidowaniem pla-
cówek zapewniających całodobową opiekę, w sytuacji dalszego prowa-
dzenia placówki bez zezwolenia. Po wyczerpaniu środków odwoław-
czych oraz zaskarżenia decyzji nakładającej karę, wojewoda właściwy 
ze względu na miejsce położenia placówki miałby możliwość likwidacji 
placówki działającej bez zezwolenia. Celem powyższego rozwiązania 
jest wymóg spełniania wszystkich standardów przez zarejestrowa-
ne placówki. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zwróciło się 
z prośbą o opinię do Ministerstwa Gospodarki w zakresie możliwości 
ingerencji organów administracji publicznej w konstytucyjną zasadę 
swobody działalności gospodarczej w przedmiotowym zakresie.

43. Ministra Sprawiedliwości (RPO-517732-VII/05) z dnia 23 
sierpnia 2006 r. – w sprawie trudności w sprawowaniu przez kurato-
rów sądowych kontroli okresu próby skazanych, którym sąd warun-
kowo zawiesił wykonanie kary bez orzeczonego dozoru kuratora.

Zgodnie z art. 178 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego, w spra-
wach związanych z wykonaniem orzeczenia o warunkowym zawie-
szeniu wykonania kary – bez ustanowionego dozoru nad skazanym 
– właściwy jest sąd, który w danej sprawie orzekał w pierwszej in-
stancji. Zasada ta dotyczy także właściwości kuratora sądowego, cho-
ciażby skazany mieszkał w miejscowości położonej w innym okręgu 
sądowym. W praktyce kurator zatrudniony w określonym sądzie re-
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jonowym sprawuje kontrolę nad skazanymi, którzy zamieszkują na 
terenie całej Polski. Taki sposób wykonywania zadań przez kurato-
rów sądowych jest nie tylko nieefektywny, ale stoi w sprzeczności 
z przepisami ustawy o kuratorach sądowych, które wprowadziły zasa-
dę środowiskowego (terytorialnego) działania kuratora sądowego.

Rzecznik zwraca się o podjęcie działań zmierzających do zmiany 
odpowiednich przepisów K.k.w., która wprowadzi do praktyki zasadę 
wykonywania kontroli okresu próby wobec osób, którym sąd warun-
kowo zawiesił wykonanie kary bez ustanowionego dozoru nad nimi, 
przez kuratora sądowego właściwego ze względu na miejsce zamiesz-
kania (pobytu) tych osób. Nowelizacja będzie wiązała się z odpowiednią 
zmianą rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.11.1987 r. 
– Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
(13.09.2006 r.) poinformował, że podjęte przez Ministerstwo Sprawie-
dliwości działania dotyczące reformy wymiaru sprawiedliwości obej-
mują także działania legislacyjne w zakresie prawa karnego wyko-
nawczego. Projekt zmian Kodeksu karnego wykonawczego przewiduje 
zmianę przepisu art. 178 § 1 K.k.w., w kierunku wskazanym w wy-
stąpieniu Rzecznika. Projektowane brzmienie art. 178 § 1 K.k.w. jest 
następujące: „W sprawach związanych z wykonywaniem orzeczenia o 
warunkowym zawieszeniu kary oraz w sprawie zarządzenia wykona-
nia zawieszonej kary, właściwy jest sąd, który w danej sprawie orzekał 
w pierwszej instancji, jednakże w stosunku do osoby skazanej przez 
sąd powszechny, a zamieszkującej lub przebywającej w okręgu innego 
sądu oraz w stosunku do osoby skazanej przez sąd powszechny pozo-
stającej pod dozorem, właściwym jest sąd rejonowy, w okręgu którego 
kontrola okresu próby lub dozór są wykonywane”. Taka regulacja, 
zdaniem Ministerstwa, umożliwi prawidłową kontrolę okresu próby 
skazanego przez sąd i kuratora sądowego.

44. Ministra Sprawiedliwości (RPO-520384-III/05) z dnia 23 
sierpnia 2006 r. – w sprawie przewlekłości postępowań apelacyjnych 
w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Do Rzecznika wpływają liczne skargi na zbyt długi okres rozpo-
znania apelacji w sprawach z ubezpieczenia społecznego, w tym do-
tyczących odmowy przyznania prawa do renty z tytułu niezdolno-
ści do pracy lub pozbawienia prawa do tego świadczenia w związku 
z brakiem orzeczenia o niezdolności do pracy. W okresie postępowa-
nia odwoławczego i apelacyjnego przed sądami pracy i ubezpieczeń 
społecznych skarżący często znajdują się bez środków do życia pozo-



53

stając w przekonaniu, że w wyniku postępowania sądowego zostanie 
uchylona niekorzystna dla nich decyzja organu rentowego.

Zmiana zasad postępowania przed organami rentowymi w spra-
wach orzekania o niezdolności do pracy miała doprowadzić w szcze-
gólności do ograniczenia ilości spraw spornych rozstrzyganych w po-
stępowaniu sądowym w kwestii oceny stanu zdrowia, umożliwiając 
tym samym zmniejszenie istniejących zaległości. Napływające skargi 
wskazują, że zakładany cel nowelizacji ustawy o emeryturach i ren-
tach z FUS nie został jeszcze osiągnięty.

Ocena skutków obowiązywania znowelizowanej ustawy w związku 
z wprowadzeniem dwuinstancyjnego postępowania orzeczniczo-lekar-
skiego przed organami rentowymi została przeprowadzona w ramach 
opracowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w ramach działań 
mających usprawnić funkcjonowanie sądów powszechnych, planu 
strategicznego na rok 2005 i lata następne. Rzecznik prosi o poinfor-
mowanie na temat stanu prac, które przyczynią się do usprawnienia 
funkcjonowania sądów pracy i ubezpieczeń społecznych, w szczegól-
ności szybkości rozpoznawania spraw o prawo do renty z tytułu nie-
zdolności do pracy.

45. Ministra Spraw Zagranicznych (RPO-527705-XI/06) z dnia 
24 sierpnia 2006 r. – w sprawie interpretacji przez Federalny Urząd 
Administracyjny w Niemczech postanowień Konwencji Nowojorskiej 
o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich napłynęły informacje o stanowi-
sku Federalnego Urzędu Administracyjnego w Niemczech dotyczącym 
interpretacji Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za 
granicą, sporządzonej w Nowym Jorku 20 czerwca 1956 r. Niemiecki 
FUA z niechęcią udziela konsulowi szczegółowych odpowiedzi na pyta-
nia związane z egzekucją alimentów na rzecz obywateli Polski, powo-
łując się na brak odpowiednich regulacji w Konwencji Nowojorskiej, 
jednocześnie uznając, że podstaw do udzielania informacji nie daje 
także Konwencja Wiedeńska o stosunkach konsularnych sporządzo-
na w Wiedniu 24 kwietnia 1963 r. Federalny Urząd Administracyjny 
może nawet uznać wydanie konsulowi pełnomocnictwa przez obywa-
telkę Polski za wystarczające do zaprzestania podejmowania dalszych 
czynności w sprawie alimentacyjnej, a sprawę realizacji obowiązku 
alimentacyjnego będzie musiał podjąć Konsulat. W tej sytuacji kon-
sul zostaje pozbawiony możliwości sprawowania części swoich funk-
cji określonych zarówno w Konwencji Wiedeńskiej, jak i w ustawie 
o funkcjach konsulów RP. Rzecznik zwraca się do Ministra Spraw 
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Zagranicznych z prośbą o zbadanie sprawy pod kątem poprawności 
stosowanej przez niemiecki Federalny Urząd Administracyjny inter-
pretacji Konwencji Nowojorskiej i Wiedeńskiej.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
(12.09.2006 r.) poinformował, że tryb dochodzenia roszczeń alimen-
tacyjnych przewidziany w Konwencji Nowojorskiej ma charakter sub-
sydiarny do miejscowych (w tym przypadku niemieckich) przepisów 
dotyczących egzekucji alimentów. Na Federalnym Urzędzie Admini-
stracyjnym spoczywa wówczas obowiązek dokonania takich ustaleń 
jak: miejsce pobytu zobowiązanego (gdy kwestia jego pobytu na terenie 
Niemiec nie budzi wątpliwości), doręczenie mu dokumentów sądowych 
będących podstawą realizacji świadczenia, zobowiązanie płatnika do 
powiadamiania o każdorazowej zmianie zamieszkania, stanu rodzin-
nego i sytuacji finansowej, a także czuwanie nad prawidłową realiza-
cją obowiązku alimentacyjnego poprzez kontrolę terminowości wpłat. 
W sprawach mających dużą szansę uzyskania świadczenia od zobo-
wiązanego, uprawnieni zwykle nie korzystają z drogi konwencyjnej, wy-
korzystując jedynie informacje udzielone przez konsulat, wynajmując 
miejscowego prawnika lub prowadząc sprawę samodzielnie z Polski. 
W trybie Konwencji Nowojorskiej do Federalnego Urzędu Administracyj-
nego trafiają sprawy najtrudniejsze. Federalny Urząd Administracyjny 
jest zobligowany do współpracy z konsulem RP w przypadku interwen-
cji konsula na rzecz obywateli polskich w sprawach alimentacyjnych 
toczących się na podstawie Konwencji nowojorskiej. Opisane w wystą-
pieniu Rzecznika działania wobec konsula RP stanowią naruszenie art. 
5 Konwencji Wiedeńskiej. Sekretarz Stanu w MSZ wystąpi, za pośred-
nictwem Ambasady RP w Berlinie, do właściwych władz niemieckich 
z wnioskiem o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

46. Ministra Sprawiedliwości (RPO-532877-IV/06) z dnia 24 
sierpnia 2006 r. – w sprawie braku wystarczających gwarancji pro-
ceduralnych dla osób uczestniczących w cywilnym postępowaniu eg-
zekucyjnym.

W skargach kierowanych do Rzecznika często wskazywane są trud-
ności, jakie napotykają osoby chcące zaskarżyć opis i oszacowanie 
dokonane w trakcie egzekucji z nieruchomości. Strony postępowa-
nia dowiadują się o dacie zakończenia opisu i oszacowania zwykle 
przypadkowo, często nie mogą więc w ustawowym terminie zaskarżyć 
czynności komornika. Właściwa byłaby regulacja nakładająca na ko-
mornika obowiązek zawiadomienia stron o ukończeniu opisu i osza-
cowania oraz inna konstrukcja art. 950 kpc, a mianowicie początkiem 



55

biegu terminu do zaskarżenia powinien być dzień doręczenia zawia-
domienia o ukończeniu opisu i oszacowania.

Kolejnym problemem jest regulacja ograniczeń egzekucji w spra-
wach cywilnych. W ramach obecnego obrotu finansowego jest pewną 
normą, a nieraz wręcz wymogiem ustawowym, że świadczenia pienięż-
ne spełniane są poprzez wpłatę lub przelew na rachunek bankowy. Co 
do zasady świadczenia przeznaczone na zapewnienie utrzymania pod-
legają egzekucji tylko do pewnej wysokości. W ogóle nie podlegają eg-
zekucji świadczenia alimentacyjne, zaliczki alimentacyjne, świadcze-
nia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot 
zupełnych. Gdy środki pieniężne z tego tytułu wpłyną na rachunek 
bankowy, wszystkie ograniczenia egzekucji tracą aktualność. Rzecz-
nik spotkał się z sytuacją, w której osoba otrzymująca świadczenie 
alimentacyjne oraz zasiłek z pomocy społecznej została pozbawiona 
środków utrzymania, gdyż oba świadczenia wpływają na rachunek 
bankowy. Sytuacja taka jest niedopuszczalna.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości  
(28.09.2006 r.) poinformował, że argumenty Rzecznika dotyczące 
kwestii związanej z możliwością zaskarżenia przez uczestników po-
stępowania egzekucyjnego opisu i oszacowania nieruchomości, zasłu-
gują na uwzględnienie. W ramach toczących się prac nad projektem 
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz nie-
których innych ustaw, obejmującym zmiany w zakresie postępowa-
nia egzekucyjnego, podjęto działania zmierzające do zmiany art. 950 
k.p.c. poprzez uzależnienie rozpoczęcia biegu terminu do zaskarżenia 
tej czynności od doręczenia przez komornika uczestnikom postępo-
wania protokołu opisu i oszacowania. Natomiast proponowane przez 
Rzecznika zwolnienie spod egzekucji w całości sum wypłaconych z ty-
tułu świadczeń alimentacyjnych (w tym przekazywanych na rachunek 
bankowy) niosłoby za sobą niebezpieczeństwo obchodzenia prawa, np. 
poprzez dokonywanie wpłat na rachunek dłużnika z zaznaczeniem, że 
są one należne tytułem świadczeń alimentacyjnych. W świetle obo-
wiązujących przepisów, w szczególności zaś istniejących ograniczeń 
egzekucji i kwoty wolnej od zajęcia na rachunku bankowym, nie wy-
daje się celowe wprowadzanie zmian w kierunku wskazanym przez 
Rzecznika.

47. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo-
łecznej (RPO-492030-III/04) z dnia 28 sierpnia 2006 r. – w spra-
wie zasad opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z tytułu umowy zlecenia wykonywanej w ramach wcześniej prowadzo-
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nej działalności pozarolniczej przez osoby mające ustalone prawo do 
emerytury lub renty.

W przypadku tej grupy ubezpieczonych ubezpieczenie z tytułu pro-
wadzenia działalności gospodarczej jest dobrowolne, natomiast ubez-
pieczenie z tytułu umowy zlecenia jest obowiązkowe. W takiej sytuacji 
brak zakwalifikowania przez organy rentowe umowy zlecenia jako wy-
konywanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oznacza 
powstanie odrębnego tytułu ubezpieczenia o charakterze obowiąz-
kowym dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które mają 
ustalone prawo do emerytury lub renty. ZUS, rozpatrując obowiązek 
ubezpieczeń w przypadku tej grupy osób, posiłkuje się przepisami 
podatkowymi i ustala tytuł do ubezpieczeń społecznych kierując się 
kryterium rodzaju źródła przychodów. Jeżeli uzyskane wynagrodze-
nie podlega opodatkowaniu jako działalność wykonywana osobiście, 
to ZUS kwalifikuje ten przypadek jako umowę zlecenia stanowiącą 
odrębny tytuł do ubezpieczeń społecznych, a nie jako pracę wykony-
waną w ramach prowadzonej działalności pozarolniczej. Stosowana 
przez organy rentowe praktyka nie znajduje w ocenie Rzecznika żad-
nego uzasadnienia.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 
(25.09.2006 r.) poinformował, że podtrzymuje stanowisko wyrażone w 
2005 r., iż w przypadku zawierania umów zlecenia lub agencyjnych 
w ramach prowadzonej działalności pozarolniczej (czyli gdy przedmiot 
umowy jest taki sam jak przedmiot działalności) nie możemy mówić 
o sytuacji zbiegu dwóch równorzędnych tytułów ubezpieczeń społecz-
nych. Zawarta umowa cywilnoprawna ma w takim przypadku cha-
rakter czysto instrumentalny, służy bowiem jedynie sformalizowaniu 
procesu przyjęcia zamówienia na wykonanie określonych usług czy 
zlecenia oraz określeniu zasad wzajemnego rozliczenia stron z wyko-
nania zlecenia.

Dotychczasowa korespondencja Rzecznika Praw Obywatelskich 
z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, jak i korespondencja Biura RPO 
z Centralą ZUS potwierdzają, iż umowy zlecenia czy umowy o świadcze-
nie usług zawierane w ramach wykonywania działalności gospodarczej 
nie są uznawane przez ZUS za odrębny tytuł do ubezpieczeń społecz-
nych. Szczególny przypadek stanowi zawieranie umów zleceń z leka-
rzami weterynarii przez powiatowego lekarza weterynarii na wykonanie 
określonych zadań w zakresie inspekcji weterynaryjnej.

48. Komendanta Głównego Policji (RPO-530451-IX/06) z dnia 
28 sierpnia 2006 r. – w sprawie niezgodnej z prawem praktyki usta-
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lania przez przełożonych policjantów „limitów” osób legitymowanych 
oraz liczby wystawianych mandatów.

Problem ten był wielokrotnie sygnalizowany przez policjantów pod-
czas wizytacji pracowników Biura RPO w poszczególnych jednostkach 
Policji. Zdaniem skarżących, w imię źle pojmowanej efektywności Po-
licji, przełożeni różnego szczebla wprowadzają limity osób legitymo-
wanych oraz wystawionych mandatów podczas służby. Polecenia te, 
zakresem podmiotowym obejmują głównie funkcjonariuszy pionów 
prewencji, ruchu drogowego oraz dzielnicowych. Efektywny policjant 
widziany oczami przełożonego powinien legitymować oraz bezwzględ-
nie karać za najdrobniejsze wykroczenia, przy czym pouczenie najczę-
ściej interpretowane jest jako przyjęcie korzyści majątkowej. Wpro-
wadzenie limitów osób legitymowanych naraża policjanta na zarzut 
przekroczenia uprawnień. Poczucie bezradności wśród policjantów 
dodatkowo potęguje fakt, iż przełożeni wydający bezprawne polecenia 
nie tylko unikają odpowiedzialności, ale są z tego tytułu awansowa-
ni. Wydaje się, iż przyczyną wprowadzania przez niektórych przeło-
żonych w/w „limitów” jest szeroko rozumiana statystyka. Dążenie do 
wzrostu wykrywalności przestępstw czy wykroczeń nie może jednak 
następować poprzez naruszanie obowiązujących w tym zakresie norm 
prawnych.

Rzecznik zwraca się z prośbą o zbadanie przedstawionego problemu 
i podjęcie stosownych działań w celu wyeliminowania dotychczasowej 
praktyki ustalania limitów osób legitymowanych oraz liczby wysta-
wionych mandatów.

49. Prezesa Najwyższej Izby Kontroli (RPO-536260-IX/06) 
z dnia 28 sierpnia 2006 r. – w sprawie problemu likwidacji Wyższej 
Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Dnia 2.08.2006 r. w „Życiu Warszawy” ukazał się artykuł „Legen-
darna Szkoła Orląt może zostać zamknięta”, w którym poruszono 
m.in. problem likwidacji Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych 
w Dęblinie. W przypadku rozwiązania tej uczelni wojskowej jeden 
z wariantów zakłada, iż szkoleniem pilotów na samoloty F-16 miałaby 
się zająć prywatna firma amerykańska. Innym rozwiązaniem jest cał-
kowite przeniesienie szkolenia do Stanów Zjednoczonych. Podniosłoby 
to zdecydowanie koszty szkolenia i spowodowało zwolnienie doświad-
czonych instruktorów w kraju. Koszt podstawowego szkolenia pilota 
w Stanach Zjednoczonych kształtuje się w granicach około 2 mln do-
larów, natomiast według wyliczeń kadry szkoły, w Polsce wynosi około 
2,5 mln złotych. W najbliższych latach potrzeba będzie przeszkolić 
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około 120 pilotów na samoloty F-16, a więc kwota przeznaczona na 
ten cel będzie znaczącą pozycją w budżecie MON. Przedstawione pro-
blemy są zgodne z ustaleniami pracowników Biura Rzecznika Praw 
Obywatelskich, którzy w czerwcu br. przebywali z wizytą w Wyższej 
Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Rzecznik Praw Obywa-
telskich prosi o przedstawienie stanowiska w tej sprawie.

Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli (06.09.2006 r.) poinformo-
wał, że problematyka poruszona w wystąpieniu Rzecznika jest przed-
miotem zainteresowania Najwyższej Izby Kontroli. W projekcie planu 
kontroli na 2007 r. Najwyższa Izba Kontroli przewiduje umieszczenie 
tematu „Organizacja i funkcjonowanie akademii wojskowych i wyż-
szych szkół oficerskich, ze szczególnym uwzględnieniem struktury za-
trudnienia oraz gospodarki finansowej i mienia uczelni”. Kontrola ta 
obejmie funkcjonowanie Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.

50. Ministra Finansów (RPO-227317-VI/06) z dnia 28 sierpnia 
2006 r. – w sprawie przedwojennych papierów wartościowych gwa-
rantowanych bądź emitowanych przez Państwo Polskie.

Kwestia podjęcia przez Państwo Polskie obsługi wyemitowanych 
lub gwarantowanych przez Państwo przedwojennych papierów war-
tościowych pozostaje w kręgu zainteresowania Rzecznika Praw Oby-
watelskich od ponad 14 lat. Rzecznik, mając świadomość określonych 
trudności faktycznych i prawnych, a także ograniczonych możliwo-
ści budżetu państwa, wskazywał w licznych wystąpieniach na ko-
nieczność normatywnego uregulowania omawianej sprawy. Do chwili 
obecnej nie ukazał się żaden akt prawny regulujący kwestię obsługi 
zobowiązań wynikających z emisji przedwojennych papierów warto-
ściowych. Ministerstwo Finansów zarówno w pismach kierowanych 
do Rzecznika, jak i do obywateli zwracających się w sprawie wykupu 
przedwojennych papierów wartościowych wskazuje, iż kwestia uregu-
lowania problemu, choć zostały zawieszone prace nad ustawą, pozo-
staje w sferze zainteresowania państwa. Z informacji prasowych wy-
nika, że projekt ustawy o rekompensatach za przejęte przez Państwo 
nieruchomości oraz niektóre inne składniki mienia, jest przedmiotem 
prac Sejmu. W projekcie tym nie znajduje się zapis na temat przed-
wojennych papierów wartościowych gwarantowanych przez Państwo. 
Jednocześnie zwiększa się ilość pozwów wnoszonych w sprawie wyku-
pu przedwojennych papierów wartościowych. Wiele osób, których po-
zwy zostały oddalone przez sądy polskie nosi się z zamiarem złożenia 
skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. 
Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o poinformowanie, czy planowane 
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jest uwzględnienie w projekcie ustawy kwestii wykupu przedwojen-
nych papierów wartościowych.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (20.09.2006 r.) poin-
formowała, że sprawa zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu papierów 
wartościowych wyemitowanych lub gwarantowanych przed II wojną 
światową jest przedmiotem stałego zainteresowania Ministerstwa Fi-
nansów. Projekt ustawy o rekompensatach za przejęte przez Państwo 
nieruchomości oraz niektóre inne składniki mienia (druk nr 133) rze-
czywiście nie zawiera przepisów regulujących kwestię zobowiązań wy-
nikających z przedwojennych papierów wartościowych emitowanych 
lub gwarantowanych przez Skarb Państwa. Konkretnych rozstrzygnięć 
w tej kwestii nie powinno się bezpośrednio łączyć z procesem repry-
watyzacji, gdyż dotyczy on realnego mienia odebranego bezprawnie 
obywatelom przez władze w latach 40-tych i 50-tych. Projekt ustawy 
jest obecnie po pierwszym czytaniu i został skierowany do komisji sej-
mowej. Zmiany na tym etapie prac legislacyjnych wymagałyby podję-
cia działań przez Radę Ministrów. Ponadto podjęcie obsługi zobowią-
zań Skarbu Państwa z tytułu przedwojennych skarbowych papierów 
wartościowych mogłoby stanowić zagrożenie dla stabilności finansów 
publicznych.

Powództwa wnoszone do sądów powszechnych przeciwko Skarbowi 
Państwa – Ministrowi Finansów o zapłatę z tytułu przedwojennych 
skarbowych papierów wartościowych są co do zasady oddalane ze 
względu na upływ terminu przedawnienia lub znikomą wartość ob-
ligacji. W ostatnich miesiącach liczba nowych pozwów jest niższa 
w porównaniu z ubiegłymi latami.

51. Ministra Finansów (RPO-538542-VI/06) z dnia 28 sierpnia 
2006 r. – w sprawie potrzeby nowelizacji ustawy o podatku od spad-
ków i darowizn w zakresie zwolnienia od podatku darowizn dokony-
wanych na cele charytatywne, w tym leczenie.

W związku z artykułem „Za pomoc fundacji trzeba płacić fiskusowi” 
opublikowanym w „Rzeczpospolitej” z dnia 16.08.2006 r., w którym 
przedstawiono sytuację prawną osób korzystających z pomocy orga-
nizacji społecznych, Rzecznik dostrzega potrzebę dokonania zmian 
systemowych w tym zakresie. Aktualnie trwają prace nad ustawą 
o podatkach od spadków i darowizn, zatem istniałaby jeszcze moż-
liwość wprowadzenia regulacji, która w jednolity sposób w ustawie, 
a nie w zależności od uznania organu podatkowego, kształtowałaby 
sytuację podatkową udzielających pomocy i korzystających z pomocy 
organizacji społecznych. Ułatwiłoby to działania osób, które realizując 
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swoje statutowe zadania, muszą uciekać się do „obchodzenia” prawa, 
tak aby obdarowany nie był zmuszony do ponoszenia dodatkowych 
obciążeń finansowych.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (19.09.2006 r.) 
poinformował, że rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku 
od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilno-
prawnych (druk nr 736) przewiduje zniesienie zasady solidarnej od-
powiedzialności stron za zapłatę podatku od umów darowizn i objęcie 
nim wyłącznie obdarowanego. Konsekwencją wprowadzenia w życie 
tej regulacji będzie zniesienie obowiązku zapłaty podatku przez dar-
czyńców, w tym także przez organizacje społeczne i fundacje udziela-
jące pomocy osobom fizycznym. Obecny projekt nie przewiduje zwol-
nienia od podatku obdarowanych, w przypadkach, o których mowa 
w wystąpieniu.

Nie każde bezpłatne przysporzenie stanowi darowiznę. Kryterium 
decydującym o objęciu danej pomocy podatkiem od spadków i daro-
wizn jest treść konkretnej umowy wiążącej strony. Jeżeli strony zde-
cydują się na umowę darowizny, w przypadku osób obcych, obowią-
zek zapłaty podatku wystąpi, gdy wartość przekazanych rzeczy, w tym 
pieniędzy lub praw majątkowych, przekroczy w okresie 5 lat kwotę 
wolną od podatku, tj. 4902 zł. W przypadkach uzasadnionych waż-
nym interesem podatnika lub interesem publicznym, podatnik może 
zwrócić się do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o udzie-
lenie ulg podatkowych (m.in. odroczenie terminu płatności, rozłoże-
nie podatku na raty, umorzenie w całości lub w części zaległości po-
datkowych wraz z odsetkami). Wprowadzenie zwolnienia od podatku 
darowizn przeznaczonych na ochronę zdrowia musi być poprzedzone 
pogłębioną analizą tak, aby uniemożliwić nieuzasadnione wykorzysty-
wanie takiej ulgi podatkowej.

52. Ministra Sprawiedliwości (RPO-383896-XI/01) z dnia 
28 sierpnia 2006 r. – w sprawie potrzeby uregulowania zasad prze-
prowadzania badań DNA w cywilnych postępowaniach sądowych 
(kontynuacja wystąpienia z dnia 07.04.2006 r.).

Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o poinformowanie o wynikach 
roboczego spotkania przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości 
i Ministerstwa Zdrowia, a także o przekazanie wyników przeglądu 
obecnego ustawodawstwa oraz analizy rozwiązań zagranicznych w za-
kresie dowodowego wykorzystania badań DNA, jak również informacji 
na temat dalszych działań planowanych w tej sprawie.
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53. Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej 
(RPO-534763-III/06) z dnia 29 sierpnia 2006 r. – w sprawie braku 
zgodności regulacji prawa do zasiłku pogrzebowego w razie śmierci 
osoby pobierającej rentę socjalną z zasadami równości i sprawiedli-
wości społecznej.

Na gruncie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS zasi-
łek pogrzebowy przysługuje jedynie w razie śmierci osoby pobierają-
cej rentę socjalną, spełniającej warunki do uzyskania renty rodzin-
nej, przy czym od wnuków i rodzeństwa nie wymaga się spełnienia 
warunku przyjęcia na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem 
pełnoletności. Nie zawsze osoby uprawnione do renty socjalnej pozo-
stają w stosunku do osób sprawujących nad nimi opiekę w stopniu 
pokrewieństwa uzasadniającym prawo do uzyskania renty rodzinnej. 
Z tej przyczyny organy rentowe odmawiają osobom sprawującym opie-
kę prawa do wypłaty zasiłku pogrzebowego po osobie zmarłej pobie-
rającej rentę socjalną. Osoba nie będąca członkiem rodziny osoby po-
bierającej rentę socjalną nie uzyska także uprawnień do zwrotu udo-
kumentowanych kosztów pogrzebu osoby pobierającej rentę socjalną. 
Prawa do zasiłku pogrzebowego w razie śmierci osoby uprawnionej 
do renty socjalnej, spełniającej kryterium członka rodziny upraw-
nionego do renty rodzinnej, nie przewidują w ogóle przepisy ustawy 
o ubezpieczeniu społecznym rolników. Rzecznik Praw Obywatelskich 
zwraca się o rozważenie możliwości podjęcia przez Komisję Polityki 
Społecznej Sejmu RP inicjatywy ustawodawczej dotyczącej uregulo-
wania prawa do zasiłku pogrzebowego po zmarłej osobie pobierającej 
rentę socjalną.

54. Ministra Gospodarki (RPO-531699-VIII/06) z dnia 29 sierp-
nia 2006 r. – w sprawie niewypłacania byłym pracownikom przedsię-
biorstw robót górniczych ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do 
bezpłatnego węgla.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi od byłych pra-
cowników przedsiębiorstw robót górniczych objętych Układem Zbioro-
wym Pracy dla Pracowników Zakładów Górniczych z dnia 21.12.1991 r. 
Skargi dotyczą niewypłacania tym osobom ekwiwalentu pieniężnego 
z tytułu prawa do bezpłatnego węgla. Skarżący zarzucają, iż nie zo-
stał dotychczas wykonany wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
12.12.2005 r. (sygn. akt SK 20/04). Zdaniem Rzecznika nie wystarczy 
samo literalne wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Czyn-
ność ta bowiem mogłaby polegać wyłącznie na przyznaniu zaintere-
sowanym kompensaty finansowej za okres do dnia wejścia w życie 
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ustawy z dnia 5.12.2002 r. o zmianie ustawy o dostosowaniu górnic-
twa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki 
rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górni-
czych. Niezbędna jest również zmiana art. 20 ustawy o restruktury-
zacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006, gdyż zawiera 
on rozwiązania tożsame z uznanymi przez Trybunał Konstytucyjny 
za niezgodne ze standardami konstytucyjnymi. Rzecznik Praw Oby-
watelskich zwraca się o podjęcie pilnych prac legislacyjnych w celu 
rozwiązania tego problemu.

55. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
(RPO-497263-II/05) z dnia 30 sierpnia 2006 r. – w sprawie utrud-
nionego dostępu do lekarzy uprawnionych do wystawiania zaświad-
czeń potwierdzających niemożność stawienia się z powodu choroby 
uczestnika postępowania karnego na wezwanie lub zawiadomienie 
organu prowadzącego postępowanie.

Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o poinformowanie o rezultatach 
prac powołanego w Ministerstwie Sprawiedliwości zespołu, w którym 
trwają prace zmierzające do rozwiązania problemu braku korelacji roz-
porządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.06.2003 r. w sprawie 
warunków i trybu usprawiedliwiania niestawiennictwa oskarżonych, 
świadków i innych uczestników postępowania karnego z powodu cho-
roby oraz sposobu wyznaczania lekarzy uprawnionych do wystawiania 
zaświadczeń potwierdzających niemożność stawienia się na wezwanie 
lub zawiadomienie organu prowadzącego postępowanie, z aktualnie 
obowiązującymi zasadami finansowania świadczeń zdrowotnych.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
(07.09.2006 r.) poinformował, że w Ministerstwie Sprawiedliwości 
został opracowany projekt ustawy o lekarzu sądowym oraz projekty 
rozporządzeń do tej ustawy, które znajdują się obecnie w fazie uzgod-
nień międzyresortowych. Przyjęte w planowanych regulacjach rozwią-
zania mają na celu usprawnienie przebiegu postępowania cywilnego 
i karnego poprzez zapewnienie stosowania jednolitych na terenie kraju 
zasad usprawiedliwienia niestawiennictwa uczestników postępowań 
cywilnych i karnych z powodu choroby oraz zapewnienie waloru wia-
rygodności przedstawionym zaświadczeniom. Proponowana regulacja 
ma także rozwiązać problem braku dostępności do lekarzy uprawnio-
nych dla uczestników postępowania. Proponuje się wprowadzenie do 
Kodeksu postępowania cywilnego oraz Kodeksu postępowania karne-
go instytucji lekarza sądowego jako jedynego podmiotu uprawnionego 
do wystawiania zaświadczenia potwierdzającego zdolność lub niezdol-
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ność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie sądu lub organu 
prowadzącego postępowanie karne, uczestników postępowania z po-
wodu choroby. W rozporządzeniu określono koszt wystawienia jed-
nego zaświadczenia przez lekarza sądowego na 40 złotych. Dodatko-
wo lekarzowi sądowemu przysługuje zwrot kosztów dojazdu do osoby 
starającej się o uzyskanie stosownego zaświadczenia, która nie może 
sama stawić się do lekarza.

56. Ministra Budownictwa (RPO-536528-IV/06) z dnia 30 sierp-
nia 2006 r. – w sprawie utrudnień w realizacji uprawnień zawodo-
wych przez projektantów obiektów budowlanych.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich napływają informacje o sytuacji 
osób, które mając stosowne przygotowanie zawodowe nie mogą reali-
zować swych uprawnień. Chodzi o osoby, które uzyskały uprawnienia 
budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego 
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
przed dniem wejścia w życie ustawy – Prawo budowlane i na pod-
stawie art. 104 tej ustawy zachowują uprawnienia do pełnienia tych 
funkcji w dotychczasowym zakresie.

Powodem niejednoznacznej sytuacji projektantów jest, zdaniem 
Rzecznika, niewłaściwy zapis § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra In-
frastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego. Dochodzi do sytuacji, w których staro-
sta, jako organ właściwy do wydawania decyzji o pozwoleniu na budo-
wę, odmawia ich wydania z powodu nieposiadania przez projektanta 
– osobę mającą przygotowanie zawodowe zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 1 
rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska 
z dnia 20.02.1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie – odpowiednich uprawnień budowlanych (do ada-
ptowania projektu powtarzalnego). Starosta powołuje się przy tym na 
wspomniany § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
3.07.2003 r. Obecna sytuacja godzi w interesy inwestorów, którzy nie 
mogą być pewni, czy otrzymają decyzje o pozwoleniu na budowę i pro-
jektantów – ograniczając czy wręcz pozbawiając ich możliwości zarob-
kowania. Rzecznik prosi o rozważenie podjęcia działań legislacyjnych, 
mających na celu wyeliminowanie przedstawionej niejednoznacznej 
sytuacji projektantów.

57. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RPO-512676-IV/05) 
z dnia 30 sierpnia 2006 r. – w sprawie ochrony praw majątkowych 
udziałowców wspólnot gruntowych.
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Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają liczne wnioski od udzia-
łowców wspólnot gruntowych, którzy kwestionują działalność organów 
spółek prowadzących zarząd majątkiem wspólnoty gruntowej. Udzia-
łowcy nie dysponują żadnym środkiem prawnym, który pozwalałby im 
kwestionować decyzje organów spółki. W szczególności ustawa z dnia 
29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych nie przewi-
duje właściwie żadnej formy sądowej kontroli działalności organów. Na 
tle powołanej ustawy zgłaszany jest jeszcze jeden problem: o tym, ja-
kie grunty wchodzą w skład wspólnoty gruntowej, a także o tym, kto 
jest udziałowcem wspólnoty, orzeka organ administracji. Tymczasem 
wydaje się, że ustalenie podmiotowego i przedmiotowego składu wspól-
noty jest roszczeniem o charakterze cywilnoprawnym, a o takich sto-
sunkach co do zasady orzekają sądy powszechne w postępowaniu cy-
wilnym. Pełne i dogłębne zbadanie stosunków cywilnoprawnych może 
nastąpić wyłącznie w postępowaniu przed sądem powszechnym.

58. Prezesa Rady Ministrów (RPO-536305-VI/06) z dnia 31 
sierpnia 2006 r. – w sprawie wysokości wpisu od odwołania wnoszo-
nego do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje liczne skargi dotyczące 
zróżnicowanej wysokości wpisu od odwołania wnoszonego do Pre-
zesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zgodnie z przepisami rozpo-
rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006 r. w sprawie 
wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwoła-
nia oraz szczegółowych zasad rozliczania kosztów w postępowaniu 
odwoławczym, wysokość wpisu została zróżnicowana nie tylko ze 
względu na wartość zamówienia, lecz również ze względu na przed-
miot zamówienia (dostawa lub usługa, roboty budowlane). Należy 
uznać, że przepisy § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia zostały wydane 
z przekroczeniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 193 
pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z upoważnie-
niem ustawowym, przy określaniu zróżnicowanej wysokości wpisu, 
normodawca powinien kierować się wyłącznie kryterium wartości 
zamówienia. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o rozważenie dzia-
łań mających na celu dostosowanie treści rozporządzenia do zakre-
su upoważnienia ustawowego.

59. Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego (RPO-
-534838-II/06) z dnia 1 września 2006 r. – w sprawie praktyki or-
ganów prokuratury dotyczących ścigania przestępstw z art. 226 Ko-
deksu karnego (znieważenie funkcjonariusza publicznego).
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Rzecznik Praw Obywatelskich jest zaniepokojony praktyką orga-
nów prokuratury dotyczącą ścigania przestępstw z art. 226 Kodek-
su karnego. Zarzutami w tym zakresie obejmowani są dziennikarze: 
redaktor naczelny, który dopuszcza do druku publikację prasową, 
w której według organów ścigania miało dojść do znieważenia funkcjo-
nariusza publicznego w związku z pełnieniem przez niego obowiązków 
służbowych, jak i jej autor, ale również inne osoby. Przykładem takich 
działań może być akt oskarżenia przeciwko dziennikarzom tygodnika 
„Przekrój”, którym został postawiony zarzut znieważenia prokuratora 
poprzez wyeksponowanie przy pomocy techniki drukarskiej w tytu-
le artykułu słów powszechnie uznanych za obelżywe. Uwagę zwraca 
także sprawa bezdomnego Huberta H., oskarżonego o znieważenie 
Prezydenta RP, w stosunku do którego zarządzono ogólnokrajowe po-
szukiwania ze względu na niestawiennictwo w sądzie. Rzecznik Praw 
Obywatelskich prosi o ocenę zasadności tego typu działań organów 
prokuratury oraz wyrażenie stanowiska odnoszącego się do przedsta-
wionego problemu.

Prokurator Krajowy - Zastępca Prokuratora Generalnego 
(26.09.2006 r.) poinformował, że nie podziela krytycznych ocen i obaw 
wyrażonych w wystąpieniu Rzecznika. Nie negując roli, jaką odgry-
wa prasa w społeczeństwie demokratycznym i uznając jej prawo do 
przekazywania informacji i poglądów we wszystkich sprawach, zgo-
dzić trzeba się, że doznaje ono ograniczenia w każdym przypadku, gdy 
w sposób bezprawny narusza chronione dobra innych osób. W przy-
padku kiedy naruszenie to wyczerpuje znamiona przestępstwa ści-
ganego z urzędu, reakcją organów prokuratury musi być wdrożenie 
stosownego postępowania. Stanowi o tym zasada legalizmu zawarta 
w art. 10 § 1 Kodeksu postępowania karnego. Przestępstwo określone 
w art. 226 § 1 Kodeksu karnego podlega ściganiu z urzędu, dlate-
go trudno uznać za niewłaściwą praktykę organów prokuratury po-
legającą na wszczynaniu postępowań przygotowawczych o te czyny. 
Z uwagi na pojawiające się przy tego rodzaju sprawach zarzuty tłumie-
nia krytyki czy swobody wypowiedzi, postępowania o te czyny obejmo-
wane są nadzorem służbowym. W działaniach organów prokuratury 
w stosunku do dziennikarzy w omawianej kategorii spraw nie można 
dopatrywać się nadmiernej i nieuzasadnionej represyjności.

60. Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, Prze-
wodniczącego Prezydium Rady Krajowej Samoobrona RP (RPO-
-538825-XI/06) z dnia 1 września 2006 r. – w sprawie akcji rozda-
wania podręczników szkolnych oznakowanych logo partii politycznej.
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We wspólnym wystąpieniu Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecz-
nik Praw Dziecka stwierdzili, że są zaniepokojeni prowadzoną przez 
partię polityczną Samoobrona akcją rozdawania podręczników szkol-
nych dzieciom z rodzin poszkodowanych przez susze i powodzie, wy-
raźnie oznakowanych logo tej partii, ponieważ może być traktowana 
jako próba obejścia normy prawnej zawartej w art. 56 ust. 1 ustawy 
o systemie oświaty. Norma ta jednoznacznie wskazuje, iż w szkole 
i innej placówce systemu oświaty nie mogą działać partie i organizacje 
polityczne. Ponieważ akcja ta podejmowana jest tuż przed wyborami 
do organów jednostek samorządu terytorialnego, implikuje to przy-
puszczenie, że może stanowić element kampanii wyborczej. Ordynacja 
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zabrania 
prowadzenia tego rodzaju działalności na terenie szkół podstawowych 
i gimnazjów. Jest to czyn zagrożony sankcją karną.

Nie zmienia to faktu, że nieodpłatne rozprowadzanie podręczników 
szkolnych wśród potrzebujących, bez oznakowania logo partii, w pełni 
zasługuje na uznanie i poparcie.

W wystąpieniu do Ministra Edukacji Narodowej Rzecznik Praw 
Obywatelskich prosi o przypomnienie dyrektorom szkół i placówek 
oświatowych, szczególnie w okresie kampanii wyborczej, o konieczno-
ści skrupulatnego przestrzegania zakazu prowadzenia jakichkolwiek 
form agitacji osób wobec małoletnich, nie posiadających praw wybor-
czych. O każdym przypadku złamania powyższego zakazu dyrektorzy 
szkół winni zawiadamiać właściwe organy ścigania.

W wystąpieniu do Przewodniczącego Partii Samoobrona RP, Rzecz-
nik Praw Obywatelskich zwrócił się z prośbą o zrezygnowanie z akcji 
rozdawania podręczników z logo partii. Nie stoi to na przeszkodzie 
dokonaniu darowizny podręczników, jednakże bez oznaczania logo 
partii.

61. Ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPO-527118-XI/06) 
z dnia 5 września 2006 r. – w sprawie niemożności odwołania się 
od stanowiska rady programowej warsztatów terapii zajęciowej, na 
podstawie którego może nastąpić skreślenie z listy uczestników tych 
warsztatów.

Wykluczenie z uczestnictwa w terapii zajęciowej jest rozstrzygnię-
ciem mającym doniosłe znaczenie z punktu widzenia praw jednost-
ki, w tym też konstytucyjnych gwarancji pomocy dla osób niepełno-
sprawnych, w przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej. 
Niezbędne jest, zdaniem Rzecznika, wprowadzanie przepisów regu-
lujących tryb podejmowania decyzji przez radę programową warsz-
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tatów terapii zajęciowej oraz ustalenie organu odwoławczego, który 
badałby decyzję rady pod względem merytorycznym. Regulamin or-
ganizacyjny warsztatu określony ramowo w rozporządzeniu MGPiPS 
z dnia 25.03.2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej powi-
nien zawierać zapis obligujący do umieszczania w regulaminie warsz-
tatów terapii zajęciowej informacji o trybie podejmowania decyzji 
w sprawie uczestnictwa w warsztatach, procedurze odwoławczej oraz 
konieczności zapoznawania z regulaminem uczestników warsztatów 
lub ich prawnych opiekunów. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi 
o zainicjowanie zmian w obowiązującym stanie prawnym w taki spo-
sób, aby zapewnić proceduralne gwarancje przestrzegania praw osób 
niepełnosprawnych – uczestników warsztatów terapii zajęciowej.

62. Komendanta Głównego Policji, Prokuratora Krajowego 
(RPO-539805-II/06) z dnia 6 września 2006 r. – w sprawie infor-
macji w prasie o działalności firm zajmujących się tzw. przekręcaniem 
liczników samochodowych.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaniepokojony doniesieniami praso-
wymi o działalności oraz ofertach firm zajmujących się w Polsce tzw. 
przekręcaniem liczników samochodowych obrazujących rzeczywisty 
przebieg pojazdów, z własnej inicjatywy podjął tę sprawę. Zdaniem 
Rzecznika, przestawianie liczników wskazujących przebieg samocho-
du może wypełniać znamiona czynów zabronionych i w wielu przy-
padkach dotyczących transakcji kupna – sprzedaży pojazdów może 
stanowić pomocnictwo do przestępstwa oszustwa. Rzecznik Praw 
Obywatelskich poprosił w związku z powyższym o poinformowanie, 
czy Policja dysponuje danymi co do skali powyższego procederu, jak 
również, czy podejmowano bądź planuje się podjęcie przedsięwzięć 
przeciwdziałających szerzeniu się tego typu praktyk. Ponadto Rzecz-
nik poprosił Prokuratora Krajowego o poinformowanie, czy w tego 
typu sprawach organy prokuratury podejmują postępowanie.

63. Ministra Finansów (RPO-535692-VI/06) z dnia 6 września 
2006 r. – w sprawie ograniczeń kwotowych transakcji kupna lub 
sprzedaży dewiz w kantorach.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają wnioski od przedsię-
biorców prowadzących działalność kantorową z prośbą o zaskarżenie 
do Trybunału Konstytucyjnego przepisu art. 15 ust. 1 ustawy – Prawo 
dewizowe. W oparciu o ten przepis wartość kupna lub sprzedaży za-
granicznych środków płatniczych nie może przekroczyć w ramach jed-
nej umowy zawieranej przez przedsiębiorcę wykonującego działalność 
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kantorową równowartości 20.000 euro. Wspomniane ograniczenie nie 
ma zastosowania do banków oraz instytucji kredytowych. W skargach 
do Rzecznika pojawia się zarzut naruszenia zasady równości przedsię-
biorców wobec prawa oraz zasady swobody działalności gospodarczej. 
Klienci kantorów chcąc dokonać operacji wymiany zagranicznych 
środków płatniczych przekraczających wartość 20.000 euro zmuszeni 
są do korzystania z usług banków, co stawia przedsiębiorców kanto-
rowych w gorszej pozycji. Ponadto skutkiem brzmienia wspomnianego 
przepisu jest niemożność zaopatrywania się przedsiębiorców kanto-
rowych w walutę obcą w instytucjach bankowych na podstawie hur-
towych transakcji nabycia tej waluty. Rzecznik Praw Obywatelskich 
prosi o zajęcie stanowiska w tej sprawie przez Ministra Finansów.

64. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (RPO-537181-
-II/06) z dnia 8 września 2006 r. oraz Ministra Sprawiedliwości 
– Prokuratora Generalnego z dnia 19 września 2006 r. – w sprawie 
naruszeń praw obywateli polskich pracujących za granicą.

W ostatnich dniach media ujawniły, że włoski Minister Spraw We-
wnętrznych zlecił szefowi policji włoskiej przeprowadzenie śledztwa 
w sprawie warunków pracy zagranicznych robotników rolnych zatrud-
nionych w prowincji Foggia w Apulii. Rzecznik Praw Obywatelskich 
prosi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o poinformowa-
nie, czy strona polska uczestniczy w tym postępowaniu i ewentualnie, 
jakie zostały dotychczas poczynione ustalenia i wydane decyzje.

W wystąpieniu do Ministra Sprawiedliwości Rzecznik Praw Oby-
watelskich poinformował, że podjął z urzędu sprawę tworzenia przez 
zorganizowane grupy przestępcze tzw. „obozów pracy” dla Polaków za 
granicą (m.in. we Włoszech) oraz popełniania przestępstw na szkodę 
obywateli polskich przez grupy przestępcze na terenie Szwecji.

Przedmiotem zainteresowania Rzecznika jest również kwestia prze-
strzegania przez pracodawców w Unii Europejskiej praw naszych roda-
ków, którzy zostali legalnie zatrudnieni. Rzecznik Praw Obywatelskich 
zwraca się do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego 
z prośbą o poinformowanie, czy problematyka ta jest przedmiotem za-
interesowania Ministerstwa Sprawiedliwości, a jeżeli tak, to jaka jest 
skala tego problemu oraz działania ze strony polskiej, mające na celu 
przeciwdziałanie tym nieprawidłowościom.

65. Ministra Transportu (RPO-540234-VI/06) z dnia 8 września 
2006 r. – w sprawie przepisów regulujących zwrot niewykorzystanej opłaty 
wniesionej za przejazd pojazdu samochodowego po drogach krajowych.
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Podmioty wykonujące na terytorium RP przewóz drogowy, z okre-
ślonymi wyjątkami, są zobowiązane do uiszczania opłaty za przejazd 
pojazdu samochodowego po drogach krajowych. Rzecznik Praw Oby-
watelskich przedstawił krytyczne uwagi dotyczące przepisów mające-
go wejść w życie w dniu 21.10.2006 r. rozporządzenia Ministra Trans-
portu z dnia 8.08.2006 r. w sprawie opłat za przejazd po drogach 
krajowych, regulujących zwrot niewykorzystanej opłaty wniesionej 
za okres roczny. Upoważnienie do wydania rozporządzenia zawarte 
w ustawie o transporcie drogowym ma charakter blankietowy. W kon-
sekwencji rozporządzenie zawiera przepisy, które wykraczają poza gra-
nice wadliwego konstytucyjnie upoważnienia. Upoważnienie ustawo-
we nie obejmuje uprawnienia do określenia terminu, po upływie któ-
rego podmiot uprawniony traci prawo do skutecznego żądania zwrotu 
niewykorzystanej opłaty. Brak też umocowania do zróżnicowania, 
w przypadku zwrotu opłaty, wysokości stawki opłaty miesięcznej w za-
leżności od liczby miesięcy, za które opłata nie została wykorzystana. 
Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przedstawienie 
stanowiska w sprawie, a także – w razie podzielenia opinii Rzecznika, 
o podjęcie działań w celu zmiany krytykowanego stanu prawnego.

66. Ministra Edukacji Narodowej (RPO-535353-VIII/06) z dnia 
11 września 2006 r. – w sprawie wymiaru urlopu wypoczynkowego 
nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych zorganizowa-
nych przy szkołach podstawowych.

Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o zajęcie stanowiska w tej spra-
wie przez Ministra Edukacji Narodowej. Departament Pragmatyki Za-
wodowej Nauczycieli MENiS powołując się na przepis art. 14 ust. 3 
ustawy o systemie oświaty wyraził stanowisko, iż do organizacji pracy 
oddziału przedszkolnego należy stosować te same przepisy, co do or-
ganizacji przedszkola, a zatem nauczycielom zatrudnionym w oddzia-
le przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej przysługuje 
prawo do urlopu w wymiarze 35 dni roboczych. Stanowisko to powo-
duje, że nauczyciele oddziałów przedszkolnych uzyskują faktycznie 
urlop wypoczynkowy w niższym wymiarze niż inni nauczyciele zatrud-
nieni w tej samej szkole.

Zdaniem Rzecznika brzmienie art. 64 Karty Nauczyciela nie daje 
podstaw do takiej wykładni. Zgodnie z tym przepisem nauczycielowi 
zatrudnionemu w szkole, w której organizacji pracy przewidziano ferie 
letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpo-
wiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania, natomiast nauczy-
cielom zatrudnionym w szkołach, w których nie są przewidziane ferie 
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szkolne, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 
35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów. Nasuwa się 
wniosek, iż nauczycielowi zatrudnionemu w oddziale przedszkolnym 
zorganizowanym przy szkole, w której są przewidziane ferie szkolne, 
powinno przysługiwać prawo do urlopu w wymiarze odpowiadającym 
okresowi ferii i w czasie ich trwania.

67. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (RPO-
-510021-IX/05) z dnia 11 września 2006 r. – w sprawie postępowa-
nia dyscyplinarnego w Państwowej Straży Pożarnej.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się o zainicjowanie działań 
legislacyjnych zmierzających do doprecyzowania przepisów ustawy 
o Państwowej Straży Pożarnej (art. 121 ust. 1 pkt 2 lit. a) w kwestii dzia-
łania komisji dyscyplinarnej przy komendancie wojewódzkim Państwo-
wej Straży Pożarnej jako organu orzekającego w pierwszej instancji.

Na podstawie obowiązujących przepisów nie jest możliwe jednoznacz-
ne określenie, że od orzeczenia komisji dyscyplinarnej przy komendan-
cie wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej orzekającego jako organ 
pierwszej instancji istnieje zakaz wniesienia odwołania do Odwoław-
czej Komisji Dyscyplinarnej przy Komendancie Głównym Państwowej 
Straży Pożarnej bądź skargi do sądu administracyjnego. Przepisy nie 
rozstrzygają zagadnienia ostateczności takiego orzeczenia.

Obecna sytuacja jest uciążliwa dla funkcjonariuszy Państwowej 
Straży Pożarnej, bowiem orzeczenia zapadłe w tym trybie pociągają za 
sobą daleko idące skutki w sferze praw i obowiązków strażaków. Kara 
upomnienia podlega złożeniu do akt osobowych ukaranego, może być 
podana do publicznej wiadomości, a także spowodować obniżenie na-
grody rocznej do 50% jej wysokości.

68. Ministra Gospodarki (RPO-538543-VI/06) z dnia 11 wrze-
śnia 2006 r. – w sprawie kontroli prowadzonych u przedsiębiorców.

Przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nakładają na 
organy administracji państwowej ograniczenia dotyczące wykonywania 
kontroli prowadzonych przez nie u przedsiębiorców. Dotyczą one ilości 
kontroli oraz czasu ich trwania. Nie można równocześnie podejmować 
i prowadzić więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy. Czas 
trwania wszystkich kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalenda-
rzowym nie może przekraczać w małych i średnich firmach – 4 tygo-
dni, a w pozostałych firmach – 8 tygodni. Wprowadzenie tych prze-
pisów miało na celu ochronę przedsiębiorców przed uciążliwościami 
kontroli, które uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie działalności 
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gospodarczej. Ustanowienie szeregu wyjątków od powyższych zasad, 
niejednoznaczność niektórych pojęć zawartych w przepisach oraz brak 
procedur określających sposób działania administracji kontrolnej po-
wodują dużą łatwość w ominięciu przez organy kontrolne korzystnych 
dla przedsiębiorców zasad. Rzecznik prosi o rozważenie potrzeby zaini-
cjowania zmian legislacyjnych, które zminimalizowałyby występujące 
obciążenia przedsiębiorców w tym zakresie.

69. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo-
łecznej (RPO-524259-III/06) z dnia 11 września 2006 r. – w spra-
wie domów pomocy społecznej.

Domy pomocy społecznej są zadaniem własnym powiatu, a środ-
ki na ich utrzymanie pochodzą z dwóch źródeł. Pobyt pensjonariu-
szy przyjętych przed 1.01.2005 r. finansowany jest przez wojewodę. 
Gmina kierująca do domu pomocy społecznej wnosi po 1.01.2005 r. 
opłatę w wysokości różnicy między średnim miesięcznym kosztem 
utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez 
mieszkańca domu i jego rodzinę. Docelowo stuprocentowe finanso-
wanie będzie odbywało się poprzez gminy, z którymi będą zawierane 
stosowne umowy.

Tak ustalone zasady odpłatności powodują, że gminy bardzo ostroż-
nie podejmują decyzje o skierowaniu do domu pomocy społecznej, 
poszukując w pierwszej kolejności możliwości zapewnienia tańszych 
form pomocy, w szczególności w formie usług opiekuńczych. Może 
to doprowadzić do sytuacji, w której w domach pomocy społecznej 
znajdować się będzie coraz większa ilość wolnych miejsc, a to z kolei 
rzutować będzie na wzrost kosztów utrzymania poszczególnych pla-
cówek. Nie można wykluczyć, że następstwem utrzymania tej sytu-
acji może być likwidacja wielu domów pomocy społecznej. Zgodnie 
z intencją ustawodawcy to gmina ma organizować właściwe usługi 
w środowisku, a jeśli to niemożliwe – skierować osobę do domu pomo-
cy społecznej i partycypować w kosztach jej utrzymania w tym domu. 
Prawidłowa realizacja tego modelu wymaga z jednej strony przejrzy-
stych zasad finansowania przez gminy funkcjonowania domów pomo-
cy społecznej, a z drugiej, wyraźnego sprecyzowania warunków dają-
cych prawo do ubiegania się o miejsce w domu pomocy społecznej.

70. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia (RPO-526377-
-VIII/06) z dnia 11 września 2006 r. – w sprawie czasu pracy obo-
wiązującego w zakładach opieki zdrowotnej (kontynuacja wystąpienia 
z dnia 05.04.2006 r.).
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Rzecznik Praw Obywatelskich, nawiązując do odpowiedzi z dnia 
29.06.2006 r. na wcześniejsze wystąpienie w przedmiotowej spra-
wie, prosi o poinformowanie o wynikach prac nad projektem ustawy 
o ustroju ochrony zdrowia, która będzie kompleksowo normowała kwe-
stie stanowiące aktualnie zakres przedmiotowy ustawy o zakładach 
opieki zdrowotnej, w tym sprawy dotyczące czasu pracy pracowników.

71. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (RPO-
-530914-V/06) z dnia 12 września 2006 r. – w sprawie problemów 
właścicieli budynków mieszkalnych z odzyskaniem lokali zasiedlo-
nych na podstawie decyzji administracyjnych przez funkcjonariuszy 
Policji (kontynuacja wystąpienia z dnia 08.06.2006 r.).

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi od wła-
ścicieli budynków mieszkalnych, w których lokale zostały zasiedlone 
przez funkcjonariuszy Policji na podstawie decyzji wydanych przez or-
gany podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Mimo 
podejmowanych interwencji skarżący nie są w stanie doprowadzić do 
odzyskania prawa do dysponowania tymi mieszkaniami.

W dniu 08.06.2006 r. Rzecznik wystąpił do Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji, który w odpowiedzi podzielił argumenta-
cję Rzecznika, jednak nie wskazał działań, jakie resort podejmie w tej 
sprawie. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o określenie plano-
wanych działań.

72. Ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPO-513462-III/05) 
z dnia 14 września 2006 r. – w sprawie trudności z potwierdzaniem 
uprawnień emerytów i rencistów do bezpłatnych przejazdów na tere-
nie Warszawy.

Określony w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 
12.08.2004 r. zakres informacji, jaki powinna zawierać legitymacja 
emeryta-rencisty, nie obejmuje informacji mających istotne znaczenie 
dla określenia statusu emeryta lub rencisty. Dotyczy to w szczegól-
ności informacji o uznaniu emeryta lub rencisty za osobę niepełno-
sprawną w stopniu znacznym lub za osobę całkowicie niezdolną do 
pracy i samodzielnej egzystencji (lub niezdolną do samodzielnej eg-
zystencji). Tymczasem takie informacje okazują się niezbędne przy 
dokumentowaniu uprawnień emerytów i rencistów do bezpłatnych 
przejazdów środkami lokalnego transportu na terenie miasta stołecz-
nego Warszawy. Powoduje to konieczność posiadania przez emerytów 
i rencistów dodatkowej dokumentacji w formie orzeczenia właściwe-
go organu. Brak możliwości zamieszczenia w legitymacji informacji 
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dającej podstawę do korzystania z przywileju jazdy bez biletu, spo-
wodował liczne skargi od emerytów i rencistów, którzy – wyposażeni 
tylko w nowe legitymacje - zostali narażeni na zarzuty bezprawnego 
korzystania z bezpłatnych przejazdów na terenie Warszawy. Do Biura 
Rzecznika nie wpłynęły skargi tego rodzaju z innych regionów kra-
ju. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska 
w sprawie możliwości zweryfikowania zakresu informacji, jaki powin-
na zawierać legitymacja emeryta-rencisty.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 
(25.09.2006 r.) poinformował, że nie widzi możliwości zmiany zakresu 
informacji, jakie powinna zawierać legitymacja emeryta-rencisty. Legi-
tymacja ta jest bowiem dokumentem stworzonym przede wszystkim do 
celów związanych z potwierdzaniem uprawnień do korzystania ze świad-
czeń zdrowotnych. W trakcie prac legislacyjnych związanych z rozpo-
rządzeniem dotyczącym wzoru legitymacji emeryta-rencisty rozważano 
możliwość zamieszczania informacji o orzeczonym stopniu niepełno-
sprawności. Przeciwko temu zaprotestował Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych, odpowiedzialny za emisję nowego dokumentu. Podjęto wówczas 
decyzję o niezamieszczaniu tej informacji na wzorze legitymacji.

W odpowiedzi podzielono zaniepokojenie Rzecznika związane z trak-
towaniem osób niepełnosprawnych w lokalnym transporcie na terenie 
Warszawy. Przedstawiony problem jest związany prawdopodobnie nie 
z treścią legitymacji emeryta-rencisty, ale z rozwiązaniami przyjętymi 
w Warszawie. Można rozważać raczej potrzebę podjęcia stosownych 
decyzji przez Radę m.st. Warszawy. Powiat wykonuje zadania publicz-
ne o charakterze ponadgminnym, do których należą kwestie wspiera-
nia osób niepełnosprawnych, a także transport zbiorowy. Władze po-
wiatu, stosownie do ustawy o samorządzie powiatowym, mają pełną 
swobodę kształtowania własnej polityki ulg, zwolnień i pobieranych 
opłat we własnych środkach transportu.

73. Prezesa Rady Ministrów (RPO-528243-I/06) z dnia 14 wrze-
śnia 2006 r. – w sprawie wątpliwości odnośnie uprawnień Krajowej 
Rady Rzeczników Patentowych do ustalania opłaty za aplikację.

Wysokość opłaty ustalonej przez Krajową Radę Rzeczników Pa-
tentowych na pokrycie kosztów aplikacji wynosi 30 000 zł. Zgodnie 
ze stanowiskiem Krajowej Rady Rzeczników Patentowych opłata po-
zostaje w ścisłym związku z programem aplikacji. Przepisy ustawy 
o rzecznikach patentowych nie przyznały Krajowej Radzie Rzeczników 
Patentowych uprawnień do ustalania takiej opłaty. Krajowa Rada ma 
jedynie prawo ustalania wysokości opłaty przeznaczonej na pokrycie 
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kosztów egzaminu kwalifikacyjnego, do którego przystępuje się po od-
byciu aplikacji rzecznikowskiej. Ustawodawca nie wskazał podmiotu 
uprawnionego do ustalania opłaty przeznaczonej na pokrycie kosztów 
aplikacji oraz jej wysokości, a także jakiego rodzaju koszty wchodzą 
w jej skład. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich podmiotem tym 
nie może być Krajowa Rada Rzeczników Patentowych, bowiem jako 
organ samorządu zawodowego nie jest uprawniona do stanowienia 
przepisów powszechnie obowiązujących. Rzecznik Praw Obywatel-
skich zwraca się o podjęcie w trybie pilnym inicjatywy ustawodawczej 
zmierzającej do ustawowego uregulowania zasygnalizowanej kwestii, 
bowiem ustalenie opłaty, jak i jej wysokości na pokrycie kosztów apli-
kacji przez Krajową Radę Rzeczników Patentowych nie tylko nie znaj-
duje oparcia w przepisach ustawy, ale jest sprzeczne z Konstytucją.

74. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów (RPO-
-539331-VI/06) z dnia 15 września 2006 r. – w sprawie zniesienia 
uproszczonych form opodatkowania przewidzianego w rządowym pro-
jekcie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Rządowy projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
przewiduje zniesienie uproszczonych form opodatkowania w przy-
szłym roku podatkowym, tj. ryczałtu ewidencjonowanego, natomiast 
w następnych latach – karty podatkowej. Uzasadnienie dostępne na 
stronie internetowej Sejmu RP nie wskazuje bezpośrednich przyczyn, 
dla których miałaby nastąpić rezygnacja z tych form opodatkowania, 
niewątpliwie dogodnych dla licznej rzeszy drobnej przedsiębiorczości. 
Projektowane w powyższym zakresie zmiany nie są społecznie akcep-
towane. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie kata-
logu przyczyn, dla których ma nastąpić rezygnacja z uproszczonych 
form opodatkowania oraz wskazanie, jakie korzyści przyniesienie to 
dla budżetu państwa.

75. Prokuratora Krajowego (RPO-505801-II/05) z dnia 19 września 
2006 r. – w sprawie prac nad zmianą ustawy o prokuraturze oraz Regu-
laminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyj-
nych prokuratury (kontynuacja wystąpienia z dnia 01.12.2005 r.).

Rzecznik Praw Obywatelskich nawiązując do wcześniejszej kore-
spondencji prosi o poinformowanie na temat obecnego stanu prac le-
gislacyjnych w tym zakresie.

76. Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego (RPO-
-509478-II/05) z dnia 19 września 2006 r. – w sprawie uniemożli-
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wiania realizacji przez pokrzywdzonego przestępstwem jego praw na 
wstępnym etapie postępowania przed sądem (kontynuacja wystąpie-
nia z dnia 23.05.2006 r.).

W ocenie Rzecznika we wstępnej fazie postępowania jurysdykcyj-
nego przepisy Kodeksu postępowania karnego ograniczają prawo 
pokrzywdzonego do uczestnictwa w procesie w charakterze strony. 
Przykładowo, gdy prokurator kieruje do sądu wniosek o umorzenie 
postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających, nie stosu-
je się przepisów o oskarżycielu posiłkowym, a pokrzywdzony nie jest 
uprawniony do zaskarżenia postanowienia sądu wydanego w trybie 
art. 354 Kpk.

Aby zachować status strony, pokrzywdzony ma wyznaczony czas 
– jest nim moment odczytania aktu oskarżenia na rozprawie głównej. 
O tym jest pouczany również, gdy akt oskarżenia kierowany jest do 
sądu. Działanie pokrzywdzonego w zaufaniu do uzyskanej od organu 
procesowego informacji może skutkować nieuzyskaniem przez niego 
statusu strony, w przypadku wyznaczenia posiedzenia na podstawie 
art. 339 § 3 pkt 1, 2 i 6 Kpk. Jeżeli bowiem pokrzywdzony nie zło-
ży niezwłocznie po skierowaniu aktu oskarżenia oświadczenia o woli 
działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego, termin ten może 
dla niego upłynąć wcześniej. Wówczas pokrzywdzony, w przypadku 
wyznaczenia posiedzenia przez sąd w tym trybie, nie ma prawa w nim 
uczestniczyć, nie jest mu doręczane zapadłe orzeczenie i nie może go 
zaskarżyć. Rzecznik Praw Obywatelskich ponowił postulat potrzeby 
nowelizacji przepisów Kodeksu postępowania karnego w tej kwestii.

77. Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego (RPO-
-522661-II/06) z dnia 20 września 2006 r. – w sprawie dochodzenia 
roszczeń zwrotnych od osób, które swym bezprawnym działaniem do-
prowadziły do wypłaty odszkodowań przez Skarb Państwa (kontynu-
acja wystąpienia z dnia 11.05.2006 r.).

Praktyka badania przypadków prawomocnego zasądzenia przez 
sądy odszkodowania na podstawie art. 552 Kpk pod kątem ewentual-
nych roszczeń z art. 557 Kpk jest w skali kraju niejednolita. Uzasad-
nione byłoby umożliwienie także innemu organowi, a nie jedynie pro-
kuraturze, wystąpienia z powództwem zwrotnym. Należałoby jednak 
jednoznacznie określić właściwość tych organów.

Rozważenia wymaga zakres przypadków, w których można docho-
dzić roszczenia zwrotnego. Przepis art. 557 Kpk przewiduje możliwość 
wystąpienia z odpowiednim powództwem jedynie w przypadku zasą-
dzenia odszkodowania i zadośćuczynienia na podstawie art. 552 Kpk. 
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Tymczasem wydaje się, iż taka możliwość powinna być także przewi-
dziana w przypadku zasądzenia „odpowiedniej sumy pieniężnej” stro-
nie, której skarga na przewlekłość postępowania sądowego została 
uwzględniona oraz stronie, która uzyskała odszkodowanie za prze-
wlekłość postępowania na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego.

Należałoby także rozważyć, czy w przypadku zasądzenia przez 
Europejski Trybunał Praw Człowieka odszkodowania i zadośćuczy-
nienia od Państwa Polskiego za działania jego organów, naruszające 
postanowienia Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka 
i Podstawowych Wolności, istnieje potrzeba wprowadzenia możliwości 
dochodzenia roszczeń zwrotnych od osób, które swoim bezprawnym 
działaniem doprowadziły do zobowiązania Skarbu Państwa do pono-
szenia kosztów wypłaty odszkodowań i zadośćuczynień. Rzecznik pro-
si o poinformowanie o zajętym stanowisku i ewentualnie podjętych 
działaniach.

78. Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej (RPO-540963-I/06) 
z dnia 20 września 2006 r. – w sprawie incydentów o podłożu rasi-
stowskim podczas meczu piłki nożnej.

W związku z doniesieniami prasowymi (artykuł w „Gazecie Wybor-
czej” z dnia 20.09.2006 r. pt. „Ich wzorem jest Rudolf Hess”) informu-
jącymi o incydentach o podłożu rasistowskim, do jakich doszło pod-
czas meczu Lechii Gdańsk i Pogoni Szczecin na stadionie w Gdańsku 
w dniu 19.09.2006 r., Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do 
Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej z prośbą o zajęcie stanowiska 
w sprawie i poinformowanie Rzecznika o środkach, które zamierza 
podjąć w celu zapobieżenia powtórzeniu się podobnych incydentów 
w przyszłości.

79. Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego (RPO-
-519463-II/06) z dnia 20 września 2006 r. – w sprawie problemu 
reakcji organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości na publikacje 
o treści antysemickiej.

Przedmiotem działań podejmowanych w Biurze Rzecznika Praw 
Obywatelskich były niektóre postępowania przygotowawcze z tego 
zakresu. W sprawie księgarni „Antyk” w Warszawie, analiza akt Pro-
kuratury Okręgowej dała podstawę do skierowania w 2004 r. wystą-
pienia do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego, w wy-
niku czego wydano polecenie uzupełnienia postępowania poprzez po-
wołanie biegłego językoznawcy w celu sporządzenia opinii. Czynność 
ta nie została do tej pory zrealizowana.
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W Biurze Rzecznika ponownie przeanalizowano zagadnienie, czy 
w sprawach omawianej kategorii rzeczywiście zachodzi potrzeba za-
sięgania opinii biegłych. Prokurator lub sędzia rozstrzygając kwestię 
odpowiedzialności karnej są obowiązani kierować się wskazaniami 
wiedzy i doświadczenia życiowego, pozwalającymi na ocenę społecz-
nego odbioru określonych treści. Z drugiej strony prowadzone przez 
nich czynności mają doprowadzić do rekonstrukcji zamiaru sprawcy, 
pobudek działania. W tym zakresie ustalenia organu procesowego co 
do zasady nie powinny być zastępowane opiniami biegłych. Podobnie 
co do zasady brak podstaw do powoływania biegłych w celu stwierdze-
nia, czy określone zwroty stanowią znieważenie określonej grupy lud-
ności. Powołanie biegłego prowadzi ponadto do przedłużenia postępo-
wania karnego i może skłaniać do wniosku, że prokurator prowadzący 
sprawę uchyla się od samodzielnego rozstrzygnięcia, czy konkretny 
czyn wypełnia znamiona przestępstwa.

80. Dyrektora Generalnego Służby Więziennej (RPO-532259-
-VII/06) z dnia 25 września 2006 r. – w sprawie unormowań doty-
czących wydawania osadzonym potwierdzeń odbioru korespondencji 
urzędowej przez administrację więzienną.

Obowiązujące przepisy przewidują, że skazany otrzymuje od ad-
ministracji jednostki penitencjarnej pisemne potwierdzenie odbioru 
wysłanej przez niego korespondencji urzędowej. Przepisy nie precy-
zują jednak, jakie dane powinny znaleźć się na takim potwierdzeniu. 
W praktyce przyjęto, że funkcjonariusz Służby Więziennej przyjmu-
jący korespondencję umieszcza na potwierdzeniu dane adresata 
i nadawcy oraz datę odbioru korespondencji.

Mając na uwadze ochronę interesów osób przebywających w zakła-
dach karnych i aresztach śledczych, celowe wydaje się wprowadzenie 
zasady umieszczania na potwierdzeniu odbioru korespondencji urzę-
dowej oprócz oznaczenia nadawcy, adresata oraz daty przekazania 
pisma do wysłania, także innych oznaczeń tej korespondencji uwi-
docznionych przez nadawcę na kopercie, w szczególności zaś numeru 
sprawy, której korespondencja dotyczy, sygnatury akt prokurator-
skich, sądowych, itp. Umożliwi to nadawcy skuteczniejsze dochodze-
nie swoich praw w razie zaginięcia pisma lub wątpliwości co do zacho-
wania terminu jego złożenia.

Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o rozważenie potrzeby zwró-
cenia się do Ministra Sprawiedliwości w celu stosownej zmiany roz-
porządzeń z dnia 25.08.2003 r. w sprawie regulaminu organizacyj-
no-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania oraz 
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w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania 
kary pozbawienia wolności, albo wydanie zarządzenia, które rozwiąże 
omawiany problem.

81. Prokuratora Krajowego (RPO-540881-II/06) z dnia 25 wrze-
śnia 2006 r. – w sprawie zatrzymania byłego ministra skarbu.

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z urzędu sprawę zatrzymania, 
zarządzonego przez Prokuratora Apelacyjnego w Gdańsku, byłego mi-
nistra skarbu, pana Emila Wąsacza. Rzecznik Praw Obywatelskich 
posiada informację o zatrzymaniu wyłącznie z przekazów medialnych. 
Wynika z nich, że pan Emil Wąsacz został zatrzymany w prywatnym 
domu przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
jako osoba podejrzewana o popełnienie przestępstwa, mimo iż po-
stępowanie przygotowawcze w sprawie trwa już od dłuższego czasu. 
Z relacji mediów nie można wywnioskować, dlaczego prokurator pro-
wadzący śledztwo uznał, iż czynności z udziałem zatrzymanego nie 
można przeprowadzić po skierowaniu do niego wezwania w zwykłym 
trybie. Zastosowany środek przymusu mógł być nieproporcjonalny 
do wagi czynu oraz potencjalnego zagrożenia dla biegu postępowa-
nia. Czynności zatrzymania został nadany znaczny rozgłos medialny, 
o czym świadczy jej sfilmowanie przez różne stacje telewizyjne. Obec-
ność ekip we właściwym miejscu i czasie sugeruje, iż dziennikarze 
uzyskali dokładne informacje o planowanej czynności. Nasuwa to 
przypuszczenie, że doszło do swego rodzaju teatralizacji zatrzymania 
pana Emila Wąsacza. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę 
także na wydźwięk społeczny, jaki musi powodować relacja telewizyj-
na z zatrzymania przez funkcjonariuszy ABW osoby, której nie przed-
stawiono zarzutów popełnienia czynu zabronionego.

82. Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego (RPO-
-532424-IX/06) z dnia 26 września 2006 r. – w sprawie niepra-
widłowości w śledztwie prowadzonym przeciwko funkcjonariuszom 
Policji.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócili się funkcjonariusze Ko-
mendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze w sprawie nieprawidłowo-
ści w prowadzonym przeciwko nim śledztwie. Wątpliwości Rzecznika 
wzbudziła praktyka przedstawiania zarzutów przez prokuratora pro-
wadzącego postępowanie przygotowawcze. W momencie wydania po-
stanowienia o przedstawieniu zarzutów powinny być podjęte czynno-
ści związane z wezwaniem podejrzanego do stawiennictwa w możliwe 
jak najbliższym terminie. Z relacji policjantów wynika, iż postanowie-
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nia o przedstawieniu zarzutów zostały sporządzone w lutym i marcu 
2004 r., natomiast zostały ogłoszone od sierpnia do listopada 2004 r., 
czyli przeszło pół roku po sporządzeniu postanowień. Ponadto niezro-
zumiałym jest, dlaczego prokurator prowadzący postępowanie przy-
gotowawcze w latach 2002-2004 nie podejmował w sprawie żadnych 
czynności procesowych, doprowadzając w konsekwencji do przedaw-
nienia zarzutów względem ówczesnego Komendanta Miejskiego Poli-
cji. Zastanawiającym również jest, dlaczego przy tożsamych zarzutach 
i stanie faktycznym sprawy policjanci z pionu ruchu drogowego zo-
stali potraktowani w sposób odmienny od funkcjonariuszy pionu kry-
minalnego czy pionu prewencji, wobec których prokurator umorzył 
postępowanie z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość czynu.

83. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (RPO-
-522299-II/06) z dnia 27 września 2006 r. – w sprawie problemu 
powierzania przez organy samorządu terytorialnego podmiotom pry-
watnym uprawnień do wykonywania czynności w postępowaniu wo-
bec kierowców, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość (kontynu-
acja wystąpienia z dnia 3.02.2006 r.).

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, w odpowiedzi na 
wcześniejsze wystąpienie Rzecznika w tej sprawie, uznał opisaną 
w wystąpieniu praktykę za pozbawioną podstaw prawnych i zapewnił, 
że w MSWiA podjęto konsultacje z Ministerstwem Finansów w celu 
wypracowania stanowiska wskazującego na niezgodność z prawem 
umów zawieranych przez gminy z innymi podmiotami. Rzecznik Praw 
Obywatelskich zwraca się o poinformowanie o poczynionych ustale-
niach, jak również o dalszych działaniach mających na celu wyelimi-
nowanie wspomnianej praktyki.

84. Ministra Finansów (RPO-532951-VI/06) z dnia 27 września 
2006 r. – w sprawie zastrzeżeń do wprowadzenia w rozporządzeniu, 
zamiast w ustawie, obowiązku składania oświadczeń o przeznaczeniu 
nabywanych wyrobów przez kupujących olej opałowy i napędowy.

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje skargi dotyczące stosowa-
nia przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.04.2004 r. 
w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego. Rozporządzenie 
zobowiązuje sprzedawców olejów opałowych i napędowych do odbie-
rania – w przypadku sprzedaży tych wyrobów osobom prawnym, jed-
nostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej oraz oso-
bom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą – oświadcze-
nia nabywcy o przeznaczeniu nabywanych wyrobów. Rzecznik Praw 
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Obywatelskich nie kwestionuje celu wprowadzenia oświadczeń. Jego 
zdaniem obowiązek ten powinien jednak zostać wprowadzony nie 
w rozporządzeniu, lecz w ustawie.

W rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych za 
dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowa-
nej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Dane osobowe
są zatem informacjami w rozumieniu art. 51 Konstytucji RP, który 
wyklucza możliwość nałożenia na obywateli obowiązku ujawniania 
swoich danych osobowych czy też innych informacji dotyczących jego 
osoby w sposób inny niż w oparciu o ustawę. Takiego obowiązku nie 
można wprowadzać w rozporządzeniu i w tym zakresie rozporządzenie 
Ministra Finansów pozostaje w kolizji z przepisami Konstytucji RP.

85. Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego (RPO-
-455060-II/03) z dnia 27 września 2006 r. - w sprawie potrzeby 
zwiększenia możliwości dochodzenia przez ofiary przestępstw swych 
praw na drodze sądowej.

Zgodnie z art. 49 § 1 Kpk pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub
prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub za-
grożone przez przestępstwo.

Przyjęcie wąskiej, materialnej definicji pokrzywdzonego stwarza nie-
bezpieczeństwo wyłączenia z kręgu pokrzywdzonych tych osób, których 
dobra prawne zostały bezpośrednio zagrożone w wyniku np. przestępstw 
z narażenia oraz przestępstw popełnionych w innych formach stadial-
nych i zjawiskowych niż dokonanie. Ocenę, czy doszło do bezpośrednie-
go naruszenia lub zagrożenia dobra prawnego danego podmiotu należy 
opierać na analizie okoliczności każdego czynu będącego przedmiotem 
postępowania. Konieczne jest ustalenie w każdym jednostkowym wypad-
ku naruszenia normy karnej, zakresu ochrony i poszukiwanie związku 
pomiędzy znamionami czynu a zagrożeniem dobra prawnego konkret-
nego podmiotu (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23.04.2002 r., 
I KZP 10/02). Analiza wniosków wpływających do Rzecznika wskazuje, 
że kwestia możliwości dochodzenia przez ofiary przestępstw swoich praw 
na drodze sądowej niejednokrotnie jest sprawą dyskusyjną.

Rzecznik zwraca się z prośbą o rozważenie, czy ze względu na rangę 
problemu, Minister Sprawiedliwości dostrzega konieczność podjęcia 
działań, które nie wkraczając w sferę orzeczniczej niezawisłości sę-
dziowskiej i niezależności prokuratorów spowodowałyby upowszech-
nienie najkorzystniejszej dla osób pokrzywdzonych przestępstwem 
wykładni art. 49 Kpk wskazanej przez Sąd Najwyższy we wspomnia-
nym postanowieniu z dnia 23.04.2002 r.
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86. Komendanta Głównego Policji (RPO-530788-II/06) z dnia 
27 września 2006 r. – w sprawie zmuszania Polaków przebywających 
na terenie Szwecji przez zorganizowane grupy przestępcze z Polski do 
popełniania przestępstw.

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął przedmiotową sprawę na pod-
stawie artykułu pt. „ Niewolnicy gangów zmuszani do kradzieży”, który 
ukazał się w „Życiu Warszawy” w dniu 19.04.2006 r. Jak podają auto-
rzy artykułu, Polacy „trafiają do Szwecji wabieni atrakcyjnymi ofertami 
pracy. Na miejscu okazuje się, że werbownicy to w rzeczywistości bez-
względni gangsterzy. Terroryzują przyjezdnych, a potem każą im kraść 
we wskazanych sklepach. Każdemu ustalają dzienny limit przestępstw. 
Często ofiary muszą dokonywać każdego dnia do 30 kradzieży. Jeżeli 
nie wykonają tego zadania, są bite”. W udzielenie pomocy ofiarom tego
procederu zaangażowały się polskie konsulaty w Szwecji, zapowiada-
ne są ponadto wspólne działania polskiej i szwedzkiej policji. Rzecznik 
Praw Obywatelskich zwraca się o poinformowanie o wynikach podej-
mowanych działań w ramach międzynarodowej współpracy operacyjnej 
i procesowej ukierunkowanej na rozbicie tych grup przestępczych.

87. Ministra Sprawiedliwości (RPO-536167-V/06) z dnia 29 
września 2006 r. – w sprawie wynagrodzeń pobieranych przez no-
tariuszy w związku z zawarciem w formie aktu notarialnego umowy 
przeniesienia odrębnej własności lokalu na osobę, której służy spół-
dzielcze prawo do takiego lokalu.

Na tle wpływających do Biura Rzecznika skarg od osób ubiegają-
cych się o przekształcenie spółdzielczych praw do lokali w prawo od-
rębnej własności lokalu, wyłonił się problem pobierania przez nota-
riuszy wynagrodzenia w innej wysokości niż wynika to z przepisów 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

W rezultacie wymiany korespondencji między Rzecznikiem Praw 
Obywatelskich a Ministrem Sprawiedliwości, prowadzonej w latach 
2004-2005, uzgodniono, iż zamieszczone w ustawie o spółdzielniach 
mieszkaniowych regulacje w zakresie kosztów zawarcia umowy nota-
rialnej budzą poważne wątpliwości, stąd jedyną drogą ich usunięcia 
jest nowelizacja ustawy. Niemniej, mimo nowelizacji ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych dokonanej ustawą z dnia 3.06.2005 r., 
zawarte w przepisach tej ustawy sformułowania nadal budzą wątpli-
wości interpretacyjne w praktyce. Ze skarg wpływających do Biura 
Rzecznika wynika, że notariusze w swej działalności przyjmują wy-
kładnię mniej korzystną dla obywateli niż zaprezentowana przez Mini-
stra Sprawiedliwości w odpowiedziach udzielanych Rzecznikowi.
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Rzecznik zwrócił się z prośbą o przedstawienie jednoznacznego sta-
nowiska w kwestii interpretacji stwarzających wątpliwości przepisów 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jak również o ponowne roz-
ważenie konieczności ustawowego doprecyzowania ich treści. Dotyczy 
to art. 12 ust. 4 i 5, art. 17 (14) ust. 2 i 3, art. 39 ust. 2 i 3 oraz art. 
48 ust. 3 i 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

88. Ministra Transportu (RPO-535360-VI/06) z dnia 29 wrze-
śnia 2006 r. – w sprawie wymiany praw jazdy (kontynuacja wystąpie-
nia z dnia 24.07.2006 r.).

Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie sygnalizuje zastrzeżenia 
dotyczące § 7 rozporządzenia z dnia 29.04.2002 r. w sprawie wymia-
ny praw jazdy, który stanowi o skutkach upływu terminu określonego 
dla wymiany dokumentów. Przepis rozporządzenia budzi wątpliwości 
z uwagi na rozszerzenie granic upoważnienia ustawowego.

Upoważnienie ustawowe zawarte w art. 150 ust. 2 ustawy – Prawo 
o ruchu drogowym zawiera uprawnienie jedynie do określenia termi-
nów wymiany dokumentów prawa jazdy i innych, a także ustalenia 
kosztów wymiany, nie uprawnia natomiast wyraźnie do wskazania 
skutków upływu terminów wymiany. Przyjęcie, iż „utrata ważności 
dotychczasowych praw jazdy wynika wprost z art. 150 ust. 1 Prawa 
o ruchu drogowym w związku z art. 150 ust. 2 tej ustawy”, prowadzi 
do rozszerzenia w drodze interpretacji zakresu upoważnienia ustawo-
wego zawartego w art. 150 ust. 2 Prawo o ruchu drogowym.

Niepokój Rzecznika budzą także sygnały świadczące o tym, iż 
w czasie wymiany dokumentów prawa jazdy w przypadku stwierdze-
nia braków w dokumentacji uprawnień kierowcy, odpowiedzialność 
za brak dokumentacji jest przenoszona na osoby wymieniające prawo 
jazdy, nawet jeżeli okoliczności wskazują na prawdopodobieństwo za-
gubienia dokumentów przez organy administracji publicznej.

Skarżący zwracają także uwagę na brak możliwości okazania doku-
mentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do kierowania pojaz-
dami w czasie trwania procedury wymiany dokumentu prawa jazdy, 
szczególnie w sytuacji konieczności codziennego użytkowania pojaz-
dów wobec wielokrotnie przesuwanych terminów wymiany, określa-
nych przez urzędy.
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III. WYSTĄPIENIA LEGISLACYJNE

W okresie objętym Informacją Rzecznik Praw Obywatelskich skie-
rował następujące wystąpienie legislacyjne do:

Ministra Sprawiedliwości (RPO-481256-IV/04) z dnia 11 wrze-
śnia 2006 r. – w sprawie projektu ustawy o dostępie do nieodpłatnej 
pomocy prawnej przyznawanej przez Państwo osobom fizycznym.

Rzecznik Praw Obywatelskich pozytywnie ocenia podjęcie wysiłków 
zmierzających do polepszenia dostępu najuboższych obywateli do nie-
odpłatnej pomocy prawnej. Obecny projekt realizuje jednak niewielką 
część zadań, jakie w poprzednim projekcie nałożono na Biura Pomocy 
Prawnej - i to przede wszystkim budzi zasadniczą krytykę Rzecznika.

Projekt, koncentrując się na zapewnieniu obywatelom dostępu do 
pomocy prawnej świadczonej na etapie przedsądowym, pomija pozo-
stałe komponenty systemu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 
przez państwo, do którego zaliczyć można także zwolnienie z opłat 
sądowych oraz finansowanie przez państwo zastępstwa procesowego 
osoby ubogiej. Sprzeciw budzi całkowita akceptacja dotychczas funk-
cjonującego systemu udzielania pomocy prawnej z urzędu, zwłaszcza 
iż uwagi krytyczne w tej kwestii zgłaszał wielokrotnie nie tylko Rzecz-
nik Praw Obywatelskich, ale także organizacje społeczne i środowiska 
prawnicze.

O zwolnieniu od kosztów sądowych i przyznaniu pomocy prawnej 
z urzędu orzekają sądy. Wydaje się, że odjęcie sądom tych zadań 
usprawniłoby wykonywanie przez nie funkcji ściśle związanych z wy-
miarem sprawiedliwości. RPO zwraca uwagę również na brak efek-
tywnej kontroli jakości pomocy świadczonej przez pełnomocników 
z urzędu.

Zgodnie z projektem ustawy, o przyznaniu pomocy prawnej miałby 
decydować wyłącznie świadczeniodawca. Odmowa udzielenia pomocy 
prawnej jest ostateczna i niezaskarżalna, co budzi zastrzeżenia Rzecz-
nika. Nie ma też możliwości rzetelnej weryfikacji stanu majątkowego 
osoby ubiegającej się o pomoc. 
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IV. KASACJE DO SĄDU NAJWYŻSZEGO. 
PRZYSTĄPIENIA DO POSTĘPOWAŃ PRZED SĄDAMI 

POWSZECHNYMI 

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

RPO-525079-II/06 z dnia 5 lipca 2006 r. – kasacja na rzecz Jac-
ka K. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące na-
ruszenie art. 63 § 4 Kodeksu postępowania w sprawach o wykro-
czenia, polegające na wymierzeniu obwinionemu kary 300 złotych 
grzywny, mimo iż w toku przesłuchania osoby podejrzanej o popeł-
nienie wykroczenia uzgodniony został wniosek o skazanie obwinio-
nego bez przeprowadzania rozprawy i ukaranie grzywną wysokości 
200 złotych. 

RPO-487848-II/04 z dnia 7 lipca 2006 r. – kasacja na rzecz Ka-
rola M. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi, w części do-
tyczącej orzeczenia o kosztach postępowania, rażące naruszenie art. 
119 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w związku 
z art. 624 § 1 Kodeksu postępowania karnego, polegające na zasą-
dzeniu od obwinionego kosztów postępowania i opłat pomimo tego, 
że względy słuszności przemawiały za zwolnieniem obwinionego od 
ponoszenia tych kosztów i opłat.

RPO-528472-II/06 z dnia 12 lipca 2006 r. – kasacja na rzecz 
Franciszka G., Jana N. i Stanisława K. od prawomocnego postanowie-
nia Najwyższego Sądu Wojskowego z 1948 r. utrzymującego w mocy 
wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca tym orzeczeniom rażące i ma-
jące istotny wpływ na ich treść naruszenie art. 18 § 1 dekretu z dnia 
13.06.1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie 
odbudowy Państwa i art. 14 § 1 mKk, polegające na uznaniu, że dzia-
łanie oskarżonych wyczerpywało znamiona przestępstw określonych 
w tych przepisach. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie 
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zaskarżonych orzeczeń i uniewinnienie oskarżonych od popełnienia 
przypisanych im czynów.

RPO-518230-II/05 z dnia 13 lipca 2006 r. – kasacja na rzecz 
Łucji L. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego 
w mocy wyrok Sądu Rejonowego.

Łucja L. została skazana na karę roku i 4 miesięcy pozbawienia 
wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary na trzylet-
ni okres próby za to, że nieumyślnie naruszyła zasady bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym w ten sposób, że przechodząc przez jezdnię po 
oznakowanym przejściu dla pieszych, nie oceniła w sposób należyty 
sytuacji drogowej, czym zmusiła kierującego samochodem osobowym 
marki „Ford” do wykonania manewru zmierzającego do uniknięcia jej 
potrącenia. W trakcie wykonywania tego manewru samochód zjechał 
na przeciwny pas ruchu, gdzie zderzył się z jadącym z przeciwka sa-
mochodem „Renault”, w wyniku czego kierowca „Renault” i pasażero-
wie doznali obrażeń.

W uzasadnieniu kasacji Rzecznik stwierdził, że sąd odwoławczy 
pominął okoliczności korzystne dla oskarżonej m.in. jej wiek w da-
cie wypadku (81 lat), widoczne inwalidztwo (Łucja L. posługiwała się 
laską inwalidzką), a także fakt, że oskarżona sama jest osobą po-
szkodowaną (obrażenia doznane w wyniku wypadku). Z ustaleń sądu 
pierwszej instancji wynika, że kierowca „Forda” w chwili zdarzenia je-
chał z prędkością większą niż 60 km/godz., czyli większą od wartości 
bezpiecznej w miejscu wypadku. Biegły stwierdził, że gdyby kierowca 
jechał z prędkością bezpieczną, zdołałby awaryjnie zatrzymać pojazd 
przed przejściem. Tym samym uniknąłby potrącenia pieszej. Ponadto 
nie zjechałby na przeciwny pas ruchu i nie zderzyłby się z samocho-
dem „Renault”.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich prawidłowa, zgodna z re-
gułami procesowymi ocena okoliczności sprawy prowadzi do wnio-
sku, że oskarżona nie jest winna popełnienia przypisanego jej czynu. 
Rzecznik wnosi o uniewinnienie Łucji L.

RPO-522109-II/06 z dnia 14 lipca 2006 r. – kasacja na rzecz 
Jana B. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego zmieniającego 
wyrok Sądu Rejonowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mo-
gące mieć istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia naruszenie art. 4 
Kpk, art. 7 Kpk i art. 410 Kpk polegające na nierozważeniu okoliczno-
ści przemawiających na korzyść oskarżonego oraz dowolnej, sprzecz-
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nej z zasadami wiedzy, logiki i doświadczenia życiowego ocenie części 
zeznań pokrzywdzonego. 

RPO-519637-II/05 z dnia 24 sierpnia 2006 r. – kasacja na rzecz 
Czesława M. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego zmieniają-
cego wyrok Sądu Rejonowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi naruszenie 
art. 14 § 1 Kpk polegające na dokonaniu przez sąd drugiej instancji 
zasadniczej zmiany opisu przypisanego oskarżonemu czynu w sto-
sunku do opisu zawartego w akcie oskarżenia, co stanowiło wyjście 
poza granice aktu oskarżenia oraz naruszenie zasady skargowości, 
skutkujące w konsekwencji skazaniem oskarżonego za czyn nie obję-
ty aktem oskarżenia i w efekcie doprowadziło do uchybienia określo-
nego w art. 439 § 1 pkt 9 Kpk w związku z art. 17 § 1 pkt 9 Kpk.

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

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzucił zaniechanie rozważenia 
wszystkich istotnych okoliczności sprawy mogących przemawiać na 
korzyść skazanych, co doprowadziło do dowolnej oceny zgromadzone-
go materiału dowodowego. Należyte rozważenie wszystkich okoliczno-
ści sprawy i dokonanie ich oceny powinno doprowadzić do wniosku, 
że oskarżeni nie dopuścili się przypisanego im przestępstwa.

Wymienione wyżej osoby zostały skazane za to, że od dnia 31 grud-
nia 1950 r. do końca września 1952 r. były członkami porozumienia 
mającego na celu rozpoczęcie antypaństwowej działalności i pozbawie-
nie Państwa Polskiego niepodległego bytu. Zdaniem Rzecznika zacho-
wanie oskarżonych, mających narodowość niemiecką, należy oceniać 
przez pryzmat ówczesnych realiów. Odrębność narodowa, kulturowa 
i społeczna legła u podstaw decyzji o założeniu „Związku Pięciu”. Zro-
zumiałe było postępowanie oskarżonych mające na celu m.in. nawią-
zywanie kontaktów z rówieśnikami z Niemiec, czytanie tekstów nie-
mieckich oraz słuchanie radia niemieckojęzycznego, a także działania 
zmierzające do zbudowania stacji krótkofalowej i prowadzenia radio-
wej łączności z odbiorcami niemieckimi.

RPO-533125-II/06 z dnia 1 września 2006 r. – kasacja na rzecz 
Renaty i Leszka D. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Re-
jonowego.
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Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące naru-
szenie prawa procesowego, mogące mieć istotny wpływ na treść wy-
roku, a mianowicie art. 93 § 2 Kodeksu postępowania w sprawach 
o wykroczenia, poprzez wydanie wyroku nakazowego w sytuacji, gdy 
w świetle zebranych dowodów brak było podstaw do przyjęcia, że oko-
liczności czynu i wina obwinionych nie budziły wątpliwości. W ni-
niejszej sprawie przeprowadzenie rozprawy i uzupełnienie materiału 
dowodowego mogłoby wykazać, iż obwinieni swoim zachowaniem nie 
wyczerpali znamion zarzucanego im wykroczenia.

RPO-532405-II/06 z dnia 6 września 2006 r. – kasacja na rzecz 
Ryszarda B. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymują-
cego w mocy wyrok Sądu Rejonowego.

Wyrokowi temu Rzecznik zarzuca rażące i mogące mieć istotny 
wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego procesowego (art. 433 
§ 2 Kpk) poprzez nierozważenie zarzutów wskazanych w środku odwo-
ławczym skazanego, co w konsekwencji doprowadziło do utrzymania 
w mocy wyroku sądu I instancji, który zapadł z rażącym naruszeniem 
art. 424 § 1 Kpk, polegającym na braku ustaleń w zakresie strony 
podmiotowej przypisanego skazanemu czynu.

RPO-529934-II/06 z dnia 6 września 2006 r. – kasacja na rzecz 
Łukasza R. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu rażące 
i mogące mieć istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa mate-
rialnego (art. 86 § 2 Kodeksu wykroczeń – spowodowanie zagrożenia 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym po użyciu alkoholu) poprzez błęd-
ne przyjęcie, iż stężenie 0,16 promila alkoholu we krwi stanowi stan 
po spożyciu alkoholu w sytuacji, gdy dolną granicą tego stanu jest 
wartość 0,2 promila.

RPO-533795-II/06 z dnia 8 września 2006 r. – kasacja na rzecz 
Roberta Z. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego utrzy-
mującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mo-
gące mieć istotny wpływ na jego treść naruszenie art. 85 Kodeksu 
karnego poprzez błędną jego wykładnię polegającą na przyjęciu, iż 
możliwe jest zaistnienie tylko jednego realnego zbiegu przestępstw, 
uzasadniającego wydanie wyroku łącznego, podczas gdy prawidłowa 
wykładnia tego przepisu prowadzi do wniosku, że możliwe jest także 
wystąpienie kilku realnych zbiegów przestępstw.
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RPO-531842-II/06 z dnia 8 września 2006 r. – kasacja na rzecz 
Ryszarda K. od wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wy-
rok Sądu Rejonowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca wyrokowi Sądu Okręgowego 
rażące naruszenie przepisu Kodeksu karnego, polegające na błędnej 
wykładni znamienia strony przedmiotowej przestępstwa (czyn popeł-
niony przez oskarżonego zakwalifikowano w ramach czynu z typu
kwalifikowanego). Uchybienie to doprowadziło do pogorszenia sytu-
acji skazanego.

RPO-518143-II/05 z dnia 13 września 2006 r. – kasacja na rzecz 
Tomasza N. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymują-
cego w mocy wyrok Sądu Rejonowego.

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

RPO-467334-II/04 z dnia 13 września 2006 r. – kasacja na rzecz 
Mirosława K. od wyroku łącznego Sądu Rejonowego w części dotyczą-
cej wymiaru kary łącznej.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i ma-
jące istotny wpływ na jego treść naruszenie art. 86 § 1 Kodeksu kar-
nego, polegające na orzeczeniu wobec skazanego kary łącznej pozba-
wienia wolności wyższej od sumy kar orzeczonych w wyroku łącznym 
z dnia 1.12.2003 r. oraz wyrokiem z dnia 3.12.2003 r.

RPO-538265-II/06 z dnia 15 września 2006 r. – kasacja na nie-
korzyść Ryszarda W., Marka H. i Witolda L. od prawomocnego wyroku 
Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mo-
gące mieć istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenie art. 433 § 2 
Kpk i art. 457 § 3 Kpk poprzez nierozważenie wszystkich wniosków 
wskazanych w środku odwoławczym oraz brak ustosunkowania się w 
motywacyjnej części uzasadnienia wyroku do tych wniosków i poda-
nia, które z nich uznano za zasadne lub niezasadne ze wskazaniem, 
czym ostatecznie kierowano się wydając takie, a nie inne orzeczenie.

Uznając apelację za oczywiście bezzasadną, sąd odwoławczy uza-
sadniając swoje orzeczenie poprzestał na ogólnikowym stwierdzeniu, 
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że aprobuje oceny sądu pierwszej instancji, nie odnosząc się szczegó-
łowo do konkretnych, wymienionych w środku odwoławczym, argu-
mentów mających ten środek wspierać. Powyższe powoduje, iż w ten 
sposób apelacja jedynie pozornie została rozpoznana w całości. W tej 
sytuacji nie jest możliwe poddanie, na użytek ewentualnego postępo-
wania kasacyjnego, kontroli orzeczenia tego sądu, gdyż nie są znane 
motywy wyroku zapadłego w następstwie rozpoznania apelacji.

RPO-517438-II/05 z dnia 20 września 2006 r. – kasacja na 
rzecz Krzysztofa Ś. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgo-
wego utrzymującego w mocy zarządzenie Przewodniczącego Wydziału 
Karnego Sądu Rejonowego w przedmiocie odmowy przyjęcia wniosku 
Krzysztofa Ś. o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wy-
roku zaocznego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu postanowieniu rażące 
i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa procesowego 
(art. 139 § 1 Kpk) poprzez błędne uznanie przez sąd odwoławczy, iż 
skutecznie został doręczony Krzysztofowi Ś. odpis wyroku zaoczne-
go Sądu Rejonowego na adres miejsca zamieszkania, w sytuacji gdy 
w tym czasie oskarżony był pozbawiony wolności w innej sprawie. 
Brak skutecznego doręczenia odpisu wyroku zaocznego powoduje, że 
termin o jakim mowa w art. 482 § 1 Kpk do złożenia stosownego wnio-
sku o jego uzasadnienie w ogóle nie rozpoczął biegu. Prowadzi to do 
wniosku, że wyrok zaoczny Sądu Rejonowego wydany w odniesieniu 
do oskarżonego Krzysztofa Ś. nie uzyskał waloru prawomocności.

RPO-528473-II/06 z dnia 20 września 2006 r. – kasacja na rzecz 
Krzysztofa W. od wyroku Sądu Apelacyjnego zmieniającego i utrzymu-
jącego częściowo w mocy wyrok Sądu Okręgowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu rażące na-
ruszenie art. 366 § 1 Kpk w związku z art. 433 § 1 Kpk, co miało istot-
ny wpływ na jego treść, polegające na niewyjaśnieniu – niezależnie 
od granic środka odwoławczego – wszystkich istotnych okoliczności 
sprawy, a mianowicie, czy w rozpatrywanej sprawie nie zachodzi sy-
tuacja, o której mowa w art. 439 § 1 pkt 8 Kpk (powaga rzeczy osą-
dzonej). W niniejszej sprawie oskarżony pisemnie zwrócił uwagę Sądu 
Apelacyjnego na fakt powtórnego skazania za ten sam czyn.

RPO-491535-II/06 z dnia 21 września 2006 r. – kasacja na rzecz 
Erwina P. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego z 1974 r. 
utrzymującego w mocy wyrok Sądu Powiatowego.
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Oskarżony mający narodowość niemiecką nie godził się z decyzją 
organów ówczesnej władzy odmawiającą zgody na wyjazd na pobyt 
stały do Niemieckiej Republiki Federalnej w ramach łączenia rodzin. 
W tej sprawie zwrócił się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Sprawiedliwo-
ści i innych organów PRL. Nie uzyskawszy zgody na wyjazd z kraju 
oskarżony postanowił swoją sprawą zainteresować Międzynarodowy 
Czerwony Krzyż, Urząd Spraw Zagranicznych NRF, Sekretarza Ge-
neralnego ONZ, Kanclerza NRF oraz redakcje czasopism „Die Welt” 
i „Stern”.

Sądy orzekające, bezpodstawnie uznając, że oskarżony rozpo-
wszechniał fałszywe wiadomości, które mogły wyrządzić poważną 
szkodę interesom PRL (art. 271 dawnego Kodeksu karnego), przyjęły 
zarazem, iż przekazywał je obcym ośrodkom prowadzącym działalność 
przeciwko interesom politycznym PRL, bezzasadnie zaliczając do nich 
wymienione instytucje. Okoliczność, że polskie władze utrudniały lub 
wręcz uniemożliwiały obywatelom polskim narodowości niemieckiej 
wyjazd na stałe do NRF w ramach łączenia rodzin nie była wiado-
mością fałszywą w rozumieniu art. 271 dkk. Działalnie oskarżonego 
stanowiło realizację prawa do wolności słowa zagwarantowanego w 
obowiązującej wówczas Konstytucji PRL. Rzecznik wnosi o uchylenie 
zaskarżonego wyroku Sądu Wojewódzkiego oraz wyroku Sądu Powia-
towego i uniewinnienie Erwina P. od popełnienia przypisanego mu 
przestępstwa.

RPO-533382-II/06 z dnia 27 września 2006 r. – kasacja na rzecz 
Wiesława M. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymują-
cego w mocy wyrok Sądu Rejonowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i ma-
jące istotny wpływ na treść wyroku naruszenie przepisu Kodeksu wy-
kroczeń polegające na orzeczeniu wobec Wiesława M. kary grzywny 
w wysokości przekraczającej górną granicę ustawowego zagrożenia.

RPO-506406-II/05 z dnia 27 września 2006 r. – kasacja na rzecz 
Agnieszki B. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymują-
cego w mocy wyrok Sądu Rejonowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mo-
gące mieć istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenie art. 4 Kpk 
i art. 410 Kpk, polegające na nieobiektywnej ocenie materiału do-
wodowego poprzez oparcie rozstrzygnięcia na okoliczności, która nie 
została ujawniona w toku rozprawy głównej.
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RPO-534335-II/06 z dnia 29 września 2006 r. – kasacja na rzecz 
Krzysztofa K. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego 
utrzymującego w mocy zarządzenie Przewodniczącego Wydziału Kar-
nego Sądu Rejonowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu rażące 
i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie art. 433 § 2 Kpk 
i art. 458 Kpk w związku z art. 98 § 1 Kpk, polegające na nierozważe-
niu przez sąd II instancji istotnego zarzutu podniesionego w zażaleniu 
obrońcy, iż korespondencja zawierająca przeznaczony dla niego odpis 
wyroku wraz z uzasadnieniem została doręczona osobie nieuprawnio-
nej, co skutkowało doręczeniem korespondencji adwokatowi trzy dni 
później, to jest w dniu 2 sierpnia 2005 r., od której to daty powinien 
być liczony 14-dniowy termin do wniesienia apelacji.

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

RPO-491033-II/04 z dnia 13 lipca 2005 r. – kasacja na rzecz 
Leszka S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymujące-
go w mocy wyrok zaoczny Sądu Rejonowego - nieprawidłowe zawiado-
mienie o terminie rozprawy (Informacja 7-9/2005, str. 53).

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 14.09.2005 r., sygn. akt IV 
KK 275/05).

RPO-504181-II/05 z dnia 14 grudnia 2005 r. – kasacja na rzecz 
Tomasza K. i Pawła W. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego, 
którym zmieniono zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego – orzeczenie 
surowszej kary pozbawienia wolności, mimo zmiany ustaleń faktycz-
nych przyjętych za podstawę zaskarżonego wyroku (Informacja 10-
-12/2005, str. 77).

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 28.06.2006 r., sygn. akt V 
KK 484/05).

RPO-504420-II/05 z dnia 23 grudnia 2005 r. – kasacja na 
rzecz Henryka G. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego, któ-
rym utrzymano w mocy wyrok Sądu Rejonowego – nieuzasadnione 
i sprzeczne z prawem oskarżonego do obrony oddalenie przez sąd 
wniosków stron o wezwanie na rozprawę biegłych (Informacja 10-12/
2005, str. 78).

Kasacja oddalona (postanowienie z dnia 7.07.2006 r., sygn. akt III 
KK 456/05).
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RPO-505637-II/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. – kasacja na rzecz 
Katarzyny C. od wyroku Sądu Okręgowego zmieniającego wyrok Sądu 
Rejonowego – brak znamion przestępstwa (Informacja 10-12/2005, 
str. 78).

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 11.07.2006 r., sygn. akt III 
KK 463/05).

RPO-485017-II/04 z dnia 18 stycznia 2006 r. – kasacja na rzecz 
Witolda K., Waldemara G., Zdzisława K. i Mariana M. od prawomoc-
nego wyroku Sądu Wojewódzkiego z 1971 r. zmieniającego wyrok 
Sądu Powiatowego – represje wobec Świadków Jehowy (Informacja 
1-3/2006, str. 73).

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 10.08.2006 r., sygn. akt III 
KK 31/06).

RPO-495528-II/05 z dnia 20 stycznia 2006 r. – kasacja na 
rzecz Zdzisława M. od prawomocnego postanowienia Sądu Rejono-
wego – dowolna ocena materiału dowodowego (Informacja 1-3/2006, 
str. 73).

Kasacja oddalona (postanowienie z dnia 07.06.2006 r., sygn. akt 
II KK 34/06).

RPO-519117-II/05 z dnia 3 lutego 2006 r. – kasacja na rzecz 
Daniela J. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego 
– naruszenie prawa oskarżonego do obrony (Informacja 1-3/2006, 
str. 74).

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 28.06.2006, sygn. akt II KK 
51/06).

RPO-514068-II/05 z dnia 14 lutego 2006 r. – kasacja na rzecz 
Kazimierza G. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego – brak 
znamion przestępstwa (Informacja 1-3/2006, str. 76).

Kasacja oddalona (postanowienie z dnia 10.08.2006 r., sygn. akt 
III KK 61/06).

RPO-502861-II/05 z dnia 17 lutego 2006 r. – kasacja na rzecz 
Eugeniusza W. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego z 1946 r. 
– brak znamion przestępstwa (Informacja 1-3/2006, str. 76).

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 26.07.2006 r., sygn. akt III 
KK 70/06).
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RPO-523015-II/05 z dnia 1 marca 2006 r. – kasacja na rzecz 
Tadeusza A. i Józefa K. od orzeczenia Komisji Specjalnej do walki 
z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym z 1952 r. – represje wo-
bec Świadków Jehowy (Informacja 1-3/2006, str. 77).

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 04.05.2006 r., sygn. akt II 
KK 87/06).

RPO-505241-II/05 z dnia 8 marca 2006 r. – kasacja na rzecz 
Dariusza B. od prawomocnego wyroku łącznego Sądu Rejonowego 
– orzeczenie kary łącznej pozbawienia wolności wyższej od sumy kary 
łącznej pozbawienia wolności wymierzonej w dwóch sprawach kar-
nych (Informacja 1-3/2006, str. 77).

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 04.05.2006 r., sygn. akt II 
KK 97/06).

RPO-523110-VI/06 z dnia 27 marca 2006 r. – kasacja na rzecz 
Stanisławy K. od wyroku nakazowego Sądu Rejonowego – brak zna-
mion wykroczenia skarbowego (Informacja 1-3/2006, str. 78).

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 22.06.2006 r., sygn. akt IV 
KK 113/06).

RPO-526420-II/06 z dnia 4 kwietnia 2006 r. – kasacja na rzecz 
obywatela Ukrainy od prawomocnego postanowienia Sądu Apela-
cyjnego utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Okręgowego 
w przedmiocie prawnej dopuszczalności wydania Federacji Rosyjskiej 
obywatela Ukrainy (Informacja 4-6/2006, str. 73).

Kasacja oddalona (postanowienie z dnia 12.07.2006 r., sygn. akt 
IV KK 120/06).

RPO-511626-II/05 z dnia 4 kwietnia 2006 r. – kasacja na rzecz 
Tomasza B. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego – dowolna 
ocena materiału dowodowego (Informacja 4-6/2006, str. 73).

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 03.08.2006 r., sygn. akt III 
KK 140/06).

RPO-512499-II/05 z dnia 5 kwietnia 2006 r. – kasacja na rzecz 
Grzegorza D. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowe-
go (Informacja 4-6/2006, str. 74).

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 8.06.2006 r., sygn. akt III KK 
145/06).



94

RPO-520454-II/05 z dnia 25 kwietnia 2006 r. – kasacja na rzecz 
Marka B. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego (In-
formacja 4-6/2006, str. 74).

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 03.08.2006 r., sygn. akt III 
KK 178/06).

RPO-491822-II/04 z dnia 28 kwietnia 2006 r. – kasacja na rzecz 
Tomasza Ł. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymują-
cego w mocy wyrok Sądu Rejonowego (Informacja 4-6/2006, str. 75).

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 29.06.2006 r., sygn. akt V 
KK 163/06).

RPO-517879-II/05 z dnia 11 maja 2006 r. – kasacja na rzecz 
Adama S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymują-
cego w mocy wyrok Sądu Rejonowego - nieuchylenie wyroku sądu 
I instancji pomimo zaistnienia okoliczności wyłączającej postępowanie 
w postaci przedawnienia karalności (Informacja 4-6/2006, str. 75).

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 05.07.2006 r., sygn. akt IV 
KK 183/06).

RPO-528807-II/06 z dnia 31 maja 2006 r. – kasacja od pra-
womocnego wyroku Wojskowego Sądu Okręgowego utrzymującego 
w mocy wyrok Wojskowego Sądu Garnizonowego (Informacja 4-6/
2006, str. 76).

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 6.07.2006 r., sygn. akt WK 
9/06).

RPO-517629-II/05 z dnia 31 maja 2006 r. – kasacja na rzecz Da-
miana S. od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w przed-
miocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie 
i doręczenie uzasadnienia wyroku (Informacja 4-6/2006, str. 77).

Kasacja pozostawiona bez rozpoznania wobec jej cofnięcia przez 
Rzecznika Praw Obywatelskich, za zgodą i zgodnie z wolą skazanego 
(wyciąg z protokołu rozprawy kasacyjnej z dnia 10.08.2006 r., sygn. 
akt V KK 212/06).

W okresie objętym Informacją Rzecznik Praw Obywatelskich przy-
stąpił do następujących postępowań przed sądami powszechnymi:

RPO-533883-I/06 z dnia 17 lipca 2006 r. – przystąpienie do po-
stępowania przed Sądem Rejonowym – Wydział Pracy i Ubezpieczeń 
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Społecznych w sprawie z powództwa Mirosława S., pozwany – Cen-
tralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

RPO-487332-VI/04 z dnia 5 września 2006 r. – przystąpienie do 
postępowania toczącego się przed Sądem Rejonowym – Wydział Cy-
wilny w sprawie dotyczącej ochrony praw konsumenta w przypadku 
ujawnienia się wady rzeczy sprzedanej.

Wyrok sądu w niniejszej sprawie może mieć znaczenie preceden-
sowe, jeśli chodzi o zasadę postępowania w przypadku złożenia przez 
konsumenta reklamacji w sytuacji, gdy konsument w ramach pro-
mocji zawiera umowę kupna aparatu telefonicznego i umowę okreso-
wą o świadczenie usług telekomunikacyjnych zagrożoną wysoką karą 
umowną za niezrealizowanie postanowień umowy o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych. W sytuacji, gdy w telefonie komórkowym zaku-
pionym w promocyjnej cenie ujawni się wada przed upływem okresu 
wyznaczonego przez operatora, abonent mimo braku możliwości ko-
rzystania z połączeń nadal jest związany umową o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych. W przedmiotowej sprawie operator odesłał 
konsumenta do autoryzowanych dealerów współpracujących z opera-
torem twierdząc, że nie ponosi odpowiedzialności cywilnoprawnej za 
wadliwy telefon komórkowy.

W sprawie postępowania, do którego przystąpił Rzecznik Praw 
Obywatelskich:

RPO-498916-XI/05 z dnia 18 marca 2006 r. – przystąpienie do 
postępowania przed Sądem Okręgowym w sprawie odwoławczej od 
postanowienia Sądu Rejonowego oddalającego wniosek o rozwiązanie 
rodziny zastępczej dla małoletniego (Informacja 1-3/2006, str. 83).

Postępowanie umorzone (postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 
23.03.2006 r.) z powodu cofnięcia apelacji przez wnioskodawczynię.
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V. PYTANIA PRAWNE DO SĄDU NAJWYŻSZEGO. 
WNIOSKI DO NACZELNEGO SĄDU 

ADMINISTRACYJNEGO O WYKŁADNIĘ PRZEPISÓW

W okresie objętym Informacją Rzecznik Praw Obywatelskich skiero-
wał wniosek do Sądu Najwyższego oraz wniosek do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego o wykładnię przepisów:

RPO-538178-VI/06 z dnia 14 sierpnia 2006 r. – wniosek do Izby 
Cywilnej Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego 
w sprawie legitymacji procesowej członka zarządu spółki z ograniczo-
ną odpowiedzialnością do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nie-
ważności uchwały wspólników sprzecznej z ustawą, w sytuacji gdy 
został on odwołany z zarządu.

W związku z ujawnionymi rozbieżnościami w wykładni art. 252 
§ 1 w związku z art. 250 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Rzecznik 
Praw Obywatelskich wnosi o rozstrzygnięcie następującego zagadnie-
nia prawnego: „Czy osoby wymienione w art. 250 pkt 1 k.s.h. nie będą-
ce wspólnikami tracą przewidzianą art. 252 § 1 k.s.h. legitymację pro-
cesową do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały 
wspólników sprzecznej z ustawą z chwilą odwołania z funkcji ?”

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich osoby odwołane ze skła-
du organów spółki mogłyby wytoczyć powództwo przeciwko spółce 
o ustalenie nieistnienia uchwały, o ile posiadałyby interes prawny 
w rozumieniu art. 189 k.p.c.

RPO-506987-IV/05 z dnia 22 sierpnia 2006 r. – wniosek do Na-
czelnego Sądu Administracyjnego o podjęcie uchwały mającej na celu 
wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało roz-
bieżności w orzecznictwie sądów, dotyczących obciążania kosztami 
postępowania rozgraniczeniowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o podjęcie uchwały mającej na 
celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało 
rozbieżności w orzecznictwie sądów, a zawierającej odpowiedź na py-
tanie: „Czy organ administracji publicznej orzekając o kosztach postę-
powania rozgraniczeniowego może kosztami tymi obciążyć każdą ze 
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stron postępowania, czy też koszty postępowania rozgraniczeniowego 
powinien ponieść tylko wnioskodawca (art. 262 § 1 pkt 2 k.p.a.)?”.

W ocenie Rzecznika organ administracji publicznej może obciążyć 
obowiązkiem poniesienia kosztów postępowania rozgraniczeniowego 
nie tylko wnioskodawcę, ale i pozostałe strony postępowania. Przepi-
sy Kodeksu cywilnego nie mogą stanowić wprost podstawy rozstrzy-
gnięcia o kosztach w postępowaniu administracyjnym. Podstawą taką 
może być tylko przepis prawa formalnego – m.in. art. 262 k.p.a. Nie 
oznacza to jednak, że dla właściwego zdefiniowania „interesu” strony 
na gruncie art. 262 § 1 pkt 2 k.p.a. nie można pomocniczo sięgać do 
regulacji prawa materialnego, w tym prawa cywilnego.

Sąd Najwyższy podjął następujące uchwały w sprawie pytań 
prawnych wniesionych przez Rzecznika Praw Obywatelskich:

RPO-520158-III/05 z dnia 22 marca 2006 r. – w sprawie za-
sad podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby korzystające 
z urlopów macierzyńskiego i wychowawczego w okresie pozostawa-
nia w stosunku pracy, które jednocześnie prowadzą w tych okresach 
działalność gospodarczą (Informacja 1-3/2006, str. 84).

Wniosek uwzględniony (uchwała składu siedmiu sędziów Sądu 
Najwyższego z dnia 23.05.2006 r., sygn. akt III UZP 2/06). 

Sąd Najwyższy podjął następującą uchwałę: „Osoby, które w okresie 
pobierania zasiłku macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego pozo-
stają w stosunku pracy i równocześnie prowadzą pozarolniczą dzia-
łalność podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu 
prowadzenia tej działalności (art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 9 ust. 
6 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych).

RPO-516775-V/05 z dnia 28 marca 2006 r. – w sprawie wąt-
pliwości co do możliwości dziedziczenia roszczenia o przekształcenie 
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielcze własno-
ściowe prawo do lokalu (Informacja 1-3/2006, str. 84).

Wniosek uwzględniony (uchwała składu siedmiu sędziów Sądu 
Najwyższego z dnia 13.07.2006 r., sygn. akt III CZP 33/06). 

Sąd Najwyższy podjął następującą uchwałę: „Roszczenie członka 
spółdzielni mieszkaniowej o przekształcenie spółdzielczego lokator-
skiego prawa do lokalu w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 
wynikające z art. 219 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo 
spółdzielcze, podlegało dziedziczeniu, jeżeli nie było osób uprawnio-
nych na podstawie art. 221 § 1 tej ustawy”.
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VI. SKARGI DO WOJEWÓDZKICH SĄDÓW 
ADMINISTRACYJNYCH, SKARGI KASACYJNE 

DO NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO 
ORAZ PRZYSTĄPIENIA DO POSTĘPOWAŃ 

PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI I SĄDAMI 
ADMINISTRACYJNYMI

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

RPO-531275-XI/06 z dnia 18 lipca 2006 r. – skarga do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na decyzję Samo-
rządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie utrzymującą decyzję 
Prezydenta Miasta Ś. o odmowie przyznania Agnieszce K. zaliczki ali-
mentacyjnej na dziecko.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzucił zaskarżonej decyzji narusze-
nie art. 2 pkt 1 i art. 10 ust. 1a ustawy o postępowaniu wobec dłuż-
ników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej oraz naruszenie 
art. 32 ust. 1 i art. 72 ust. 2 Konstytucji RP.

Ojciec dziecka jest obywatelem Kanady, która nie jest stroną Kon-
wencji Nowojorskiej o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za grani-
cą. Ponadto Polska nie zawarła z Kanadą umowy o obrocie prawnym, 
na podstawie której istniałaby możliwość uzyskiwania i wykonywa-
nia wyroków zasądzających alimenty. Istnieje jedynie porozumienie 
o wzajemności w wykonywaniu orzeczeń alimentacyjnych, obejmujące 
10 prowincji Kanady. W związku z tym, że wierzycielka nie zna aktu-
alnego adresu zobowiązanego, nie może ona złożyć w sądzie wniosku 
o egzekucję alimentów. W ustaleniu adresu dłużnika nie mógł pomóc 
także Wydział Konsularny Ambasady RP w Toronto.

Mimo iż wierzycielka przedstawiła zaświadczenia z Wydziału Kon-
sularnego Ambasady RP w Toronto oraz z Sądu Okręgowego w Szcze-
cinie, Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło, że przesłan-
ka bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych nie została 
spełniona. Zdaniem Rzecznika skoro prawo do zaliczki alimentacyjnej 
przysługuje osobie, która w wyniku wszczętych czynności egzekucyj-
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nych nie uzyskała zaspokojenia swoich roszczeń, to tym bardziej pra-
wo to przysługuje osobie, która z uwagi na brak stosownej umowy 
konwencyjnej lub brak możliwości ustalenia adresu dłużnika w ogóle 
nie może złożyć wniosku o egzekucję roszczeń alimentacyjnych.

RPO-464129-X/04 z dnia 20 września 2006 r. – skarga do Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Rady do 
Spraw Uchodźców w części dotyczącej odmowy udzielenia cudzoziemco-
wi, obywatelowi Armenii, zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP.

Rozpatrując odwołanie Rzecznika Praw Obywatelskich Rada do 
Spraw Uchodźców nie podjęła działań zmierzających do pełnego wyja-
śnienia stanu faktycznego sprawy, co stanowi naruszenie art. 7 i art. 
77 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Organ odwoławczy pominął kwestię możliwości wezwania cudzo-
ziemca jako rezerwisty do odbycia ćwiczeń wojskowych, w przypadku 
powrotu do Armenii. Ze zgromadzonego materiału dowodowego wy-
nika, iż w Armenii osoby znajdujące się w rezerwie mogą być powo-
ływane na ćwiczenia kilkakrotnie. Fakt przynależności do Świadków 
Jehowy nie zwalnia rezerwistów z obowiązku uczestnictwa w ćwicze-
niach wojskowych, a w przypadku odmowy stosuje się administracyj-
ną karę grzywny. Zdaniem Rzecznika istotne znaczenie ma odpowiedź 
na pytanie, czy grzywna nakłada na osobę odmawiająca uczestnictwa 
w ćwiczeniach rezerwy jest jedyną przewidywaną sankcją, czy też ma 
ona na celu przymuszenie do odbycia ćwiczeń, a dalsze uchylanie się 
skutkuje karą pozbawienia wolności.

Oceniając rzeczywiste ryzyko pozbawienia cudzoziemca wolności 
w związku z odmową odbycia służby lub ćwiczeń wojskowych, organ 
prowadzący postępowanie powinien odnieść się do raportu Amnesty 
International z 2005 r. wskazującego na przypadki niehumanitarnego 
traktowania więźniów sumienia w Armenii.

Sądy administracyjne wydały następujące orzeczenia:

RPO-468321-X/04 z dnia 23 marca 2005 r. – skarga do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Katowicach w sprawie opłat za 
parkowanie pojazdów (Informacja 1-3/2005, str. 77).

Skarga oddalona (wyrok z dnia 16.05.2006 r., sygn. akt IV SA/Gl 
354/05).

RPO-503726-VI/05 z dnia 20 maja 2005 r. – skarga kasacyjna 
Rzecznika Praw Obywatelskich od wyroku Wojewódzkiego Sądu Admini-
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stracyjnego w Warszawie z dnia 28.02.2005 r. w sprawie ze skargi Pań-
stwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu na postanowie-
nie UKIE z dnia 9.08.2004 r. w przedmiocie odmowy wydania zaświad-
czenia uznającego przyznane środki pieniężne za środki pochodzące 
z bezzwrotnej pomocy zagranicznej (Informacja 4-6/2005, str. 76).

Skarga kasacyjna uwzględniona (wyrok z dnia 7.02.2006 r., sygn. 
akt I FSK 580/05).

RPO-508333-III/05 z dnia 19 lipca 2005 r. – skarga kasacyj-
na od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 
ze skargi Jacka P. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Komba-
tantów i Osób Represjonowanych, w przedmiocie odmowy przyzna-
nia uprawnień kombatanckich dziecku poczętemu, którego matka 
w okresie ciąży była więźniem obozu koncentracyjnego (Informacja 
7-9/2005, str. 70).

Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 20.07.2006 r., sygn. akt II 
OSK 986/05).

RPO-478644-V/04 z dnia 12 grudnia 2005 r. – skarga do Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Rady Gminy 
w D.K. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy (Informacja 10-12/2005, str. 89).

Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 30.05.2006 r., 
sygn. akt IV SA/Wr 23/06). W dniu 28.04.2006 r. Rzecznik cofnął 
skargę – nowa uchwała uchylająca uchwałę zaskarżoną przez RPO 
reguluje większość ze wskazanych przez Rzecznika zagadnień. W oce-
nie Rzecznika nowa uchwała także obarczona jest pewnymi wadami, 
jednak uchwałę tę zamierza zaskarżyć Wojewoda Dolnośląski.

RPO-531275-XI/06 z dnia 23 maja 2006 r. – skarga do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na decyzję Prezyden-
ta Miasta odmawiającą przyznania Agnieszce K. zaliczki alimentacyj-
nej na dziecko (Informacja 4-6/2006, str. 85).

Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 21.07.2006 r., 
sygn. akt II SA/Sz 741/06). Powodem umorzenia postępowania było 
cofnięcie skargi przez Rzecznika Praw Obywatelskich ze względu na 
funkcjonowanie w obrocie prawnym decyzji wydanej w tej sprawie 
przez organ II instancji.

RPO-527918-XI/06 z dnia 23 maja 2006 r. – przystąpienie do po-
stępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie 
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ze skargi Reginy H. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoław-
czego odmawiającą Reginie H. zaliczki alimentacyjnej na córkę (Infor-
macja 4-6/2006, str. 89).

Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 22.06.2006 r., sygn. akt II 
SA/Sz 309/06).

W okresie objętym Informacją Rzecznik Praw Obywatelskich 
wniósł sprzeciw do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
od decyzji Stołecznego Konserwatora Zabytków: 

RPO-529687-X/06 z dnia 1 sierpnia 2006 r. – w sprawie zezwo-
lenia na usunięcie 14 sztuk drzew.

Na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administra-
cyjnego w związku z art. 14 pkt 6 ustawy o Rzeczniku Praw Obywa-
telskich i art. 184 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, 
Rzecznik wniósł o stwierdzenie nieważności w/w decyzji.

Decyzją z dnia 14.12.2005 r. Stołeczny Konserwator Zabytków, 
działając z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy, zezwolił na do-
konanie usunięć 14 sztuk drzew. Decyzja została wydana na wniosek 
Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Połu-
dnie m. st. Warszawy. Jako uzasadnienie podano, że drzewa są suche 
lub zagrażają bezpieczeństwu.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, usunięcie 
drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić, z zastrze-
żeniem ust. 2, po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmi-
strza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. 
Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem, do wniosku do-
łącza się zgodę właściciela. W niniejszej sprawie podmiot występujący 
z wnioskiem o zezwolenie na usunięcie drzew był zarządcą nierucho-
mości, w związku z tym winien był przedstawić zgodę właściciela, czyli 
m.st. Warszawy. Konsekwencją takiego uregulowania jest obowiązek 
dokonania przez organ administracji weryfikacji, czy zgoda została 
wyrażona przez podmiot do tego uprawniony. Tymczasem Zastępca 
Prezydenta Miasta udzielił w dniu 27.05.2005 r. pełnomocnictwa pra-
cownikowi Urzędu Miasta, obejmujące m.in. wyrażanie posiadaczowi 
nieruchomości zgody właścicielskiej na usunięcie drzew z nierucho-
mości w trybie art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, mimo iż 
w świetle obowiązującego prawa nie był uprawniony do wydania tego 
pełnomocnictwa. Nieprawidłowości te nie zostały wychwycone w toku 
postępowania administracyjnego przez Stołecznego Konserwatora Za-
bytków.
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VII. WNIOSKI DO TRYBUNAŁU 
KONSTYTUCYJNEGO. ZGŁOSZENIA UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIACH W SPRAWIE SKARG 
KONSTYTUCYJNYCH

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

RPO-476912-IV/04 z dnia 1 sierpnia 2006 r. – w sprawie bra-
ku podstaw prawnych do żądania odszkodowania za ograniczenia 
w korzystaniu z nieruchomości położonej w odległości mniejszej niż 
50 metrów od stopy wału przeciwpowodziowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie niezgodno-
ści art. 185 ustawy z dnia 18.07.2001 r. - Prawo wodne w zakresie, 
w jakim wyłącza stosowanie przepisów o odpowiedzialności za szkody 
w sytuacji, o której mowa w przepisie art. 85 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo 
wodne, z art. 21 ust. 2 w związku z art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP.

Zgodnie z brzmieniem art. 85 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne, dla 
zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych za-
brania się m.in. wykonywania obiektów budowlanych, kopania stud-
ni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 metrów 
od stopy wału.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynął wniosek, w którym pod-
niesiono problem braku podstawy prawnej, w oparciu o którą właści-
ciel nieruchomości położonej w odległości mniejszej niż 50 metrów 
od stopy wału przeciwpowodziowego, mógłby domagać się wynagro-
dzenia (odszkodowania lub wykupu nieruchomości bądź jej części) 
z tytułu ograniczenia korzystania z nieruchomości. 

Zdaniem Rzecznika, ograniczenie korzystania z nieruchomości spo-
wodowane istnieniem zakazu wyrażonego w art. 85 ust. 1 pkt 4 Prawa 
wodnego wywołuje konsekwencje równoznaczne z ingerencją w pra-
wo właściciela do niezakłóconego korzystania z rzeczy. Stanowi zatem 
postać wywłaszczenia w rozumieniu art. 21 Konstytucji RP. Sytuacja 
ta narusza konstytucyjną zasadę słusznego odszkodowania za wy-
właszczenie, a w tym przypadku za jeden z przejawów wywłaszczenia, 
mianowicie ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości.
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RPO-522854-VI-06 z dnia 21 sierpnia 2006 r. – w sprawie mono-
polu przedsiębiorstwa państwowego w zakresie sporządzania planów 
urządzenia lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych.

Wykonywanie planów urządzenia lasów nie będących w zarządzie 
Lasów Państwowych wymaga uzyskania zezwolenia, które wydaje mi-
nister właściwy ds. środowiska. Z art. 21a ust. 1 pkt 4 ustawy o la-
sach wynika natomiast, że wykonywanie prac z zakresu sporządzania 
planów urządzenia lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych 
powierza się przedsiębiorstwu państwowemu pod nazwą Biuro Urzą-
dzania Lasu i Geodezji Leśnej. Ustawodawca ustanowił zatem w tym 
przepisie na rzecz wskazanego przedsiębiorstwa monopol w zakresie 
sporządzenia planów urządzenia lasów będących w zarządzie Lasów 
Państwowych.

Przedsiębiorcy w skargach do Rzecznika Praw Obywatelskich wska-
zują, iż przyjęte rozwiązanie narusza konstytucyjną wolność działal-
ności gospodarczej.

Celem wprowadzonych przepisów było zapewnienie wysokiej ja-
kości sporządzanych planów urządzania lasu. Zdaniem Rzecznika 
cel ten realizują przepisy regulujące udzielanie zezwoleń na prowa-
dzenie działalności w zakresie sporządzania planów urządzenia lasu 
oraz przepisy określające kompetencje ministra do spraw środowiska 
w sprawie zatwierdzenia planu urządzenia lasu. Pozbawienie podmiotów 
gospodarczych posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności 
w zakresie sporządzania planów urządzenia lasu możliwości dostępu 
do rynku usług sporządzania planów urządzenia lasów pozostających 
w zarządzie Lasów Państwowych ma charakter dyskryminacyjny.

RPO-518786-XI/05 z dnia 19 września 2006 r. – w sprawie braku 
uprawnienia do zaliczki alimentacyjnej osoby uczącej się, która uzy-
skała wyrok sądu orzekający alimenty po osiągnięciu pełnoletności.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie niezgodności 
art. 2 pkt 5 lit. c ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimenta-
cyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej w związku z art. 3 pkt 13 ustawy 
o świadczeniach rodzinnych z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji.

Art. 2 pkt 5 lit. c ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimen-
tacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej stanowi, że przez osobę upraw-
nioną do zaliczki alimentacyjnej należy rozumieć osobę uprawnioną 
do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawcze-
go, którego egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli jest osobą uczącą się 
w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych. W myśl art. 3 
pkt 13 ustawy o świadczeniach rodzinnych pojęcie „osoby uczącej się” 
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oznacza osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu 
rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na 
jej rzecz alimentów, jeżeli wyrok sądu orzekający alimenty został wy-
dany przed osiągnięciem pełnoletności przez osobę uczącą się.

W konsekwencji za osobę uczącą się nie może być uznana osoba 
pełnoletnia, która w dalszym ciągu uczy się i nie pozostaje na utrzy-
maniu rodziców w związku z zasądzeniem na jej rzecz alimentów od 
rodziców, jeżeli wyrok orzekający alimenty został wydany po osiągnię-
ciu przez nią pełnoletności. Osoba ta, w myśl obowiązujących przepi-
sów, nie będzie uprawniona do zaliczki alimentacyjnej. W skargach do 
Rzecznika Praw Obywatelskich pojawia się zarzut, że przyjęte rozwią-
zanie jest niezgodne z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa.

W sprawie wcześniej złożonego wniosku:

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

W związku z rozszerzeniem skargi konstytucyjnej przez Spół-
kę Akcyjną AD Drągowski w Warszawie, Rzecznik w piśmie z dnia 
17.07.2006 r. podtrzymuje wszystkie argumenty przedstawione 
w stanowisku z dnia 31.05.2006 r. oraz przedstawia następujące sta-
nowisko: Przepisy art. 2 § 3 w związku z art. 135 § 1 ustawy – Prawo 
o ustroju sądów powszechnych powierzające asesorowi sądowemu 
wykonywanie zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości i zezwalające 
Ministrowi Sprawiedliwości, za zgodą kolegium sądu okręgowego, na 
powierzenie asesorowi sądowemu pełnienia czynności sędziowskich 
w sądzie rejonowym na czas określony, nieprzekraczający czterech 
lat, są niezgodne z art. 45 ust. 1 w związku z art. 175 ust. 1, art. 179, 
art. 180 ust. 1 i 2, a także niezgodne z art. 32 Konstytucji RP. Postę-
powanie w pozostałym zakresie podlega umorzeniu na podstawie art. 
39 ust. 1 pkt 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym wobec zbędności 
orzekania.

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

RPO-446016-V/03 z dnia 12 października 2004 r. – w sprawie 
trybu egzekwowania opłat za nielegalny pobór paliw lub energii (Infor-
macja 10-12/2004, str. 84).
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Wniosek oddalony (wyrok z dnia 10.07.2006 r., sygn. akt K 37/04).

RPO-503543-V/05 z dnia 20 maja 2005 r. – w sprawie niższego 
ekwiwalentu mieszkaniowego dla żołnierzy zawodowych (Informacja 
4-6/2005, str. 81).

Wniosek oddalony (wyrok z dnia 27.06.2006 r., sygn. akt K 16/05). 
Wyrok został ogłoszony w Dz.U. z dnia 5.07.2006 r. Nr 119, poz. 820.

RPO-497234-XI/05 z dnia 31 sierpnia 2005 r. – w sprawie sty-
pendiów dla dzieci byłych pracowników przedsiębiorstw gospodarki 
rolnej (Informacja 7-9/2005, str. 77).

Postępowanie umorzone na skutek cofnięcia wniosku (postano-
wienie z dnia 11.09.2006 r., sygn. akt K 36/05).

RPO-512818-II/05 z dnia 8 września 2005 r. – w sprawie za-
ostrzenia sankcji karnej za przestępstwo określone w art. 148 § 2 
Kodeksu karnego (Informacja 7-9/2005, str. 78).

Postępowanie umorzone na skutek cofnięcia wniosku (postano-
wienie z dnia 21.09.2006 r., sygn. akt K 39/05).

RPO-453775-XI/03 z dnia 5 października 2005 r. – w sprawie 
braku możliwości wszczęcia przed sądem przez najbliższych członków 
rodziny osoby uzależnionej od alkoholu postępowania o zastosowa-
nie wobec tej osoby obowiązku poddania się leczeniu (Informacja 10-
-12/2005, str. 92).

Wniosek oddalony (wyrok z dnia 4.07.2006 r., sygn. akt K 43/05).

RPO-508366-II/05 z dnia 19 października 2005 r. – w sprawie 
przepisów dotyczących sum depozytowych przechowywanych przez 
sądy (Informacja 10-12/2005, str. 94).

Wniosek częściowo uwzględniony (wyrok z dnia 4.09.2006 r., 
sygn. akt U 7/05).

RPO-498410-V/05 z dnia 31 marca 2006 r. – w sprawie opłat 
za używanie lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie miesz-
kaniowym Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (Informacja 1-3/2005, 
str. 95).

Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 29.06.2006 r., sygn. akt 
U 3/06). Przepis § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 12.01.2005 r. w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych 
i opłat pośrednich traci moc obowiązującą z dniem 30.09.2006 r.
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W okresie objętym Informacją Rzecznik Praw Obywatelskich 
przystąpił do następujących skarg konstytucyjnych:

RPO-531954-IV/06 z dnia 7 lipca 2006 r. – zgłoszenie udziału 
w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki z o.o. Projek-
ty Kapitałowe dotyczącej przepisów Kodeksu postępowania cywilnego 
ograniczających egzekucję roszczeń cywilnoprawnych (sygn. akt SK 
38/06).

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił następujące stanowisko: 
„art. 831 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowa-
nia cywilnego jest niezgodny z art. 2 (zasada sprawiedliwości społecz-
nej oraz wymóg prawidłowej legislacji) oraz art. 32 (zasada równości 
wobec prawa) w związku z art. 64 ust. 2 (równa ochrona praw mająt-
kowych) Konstytucji RP”.

Zgodnie z treścią art. 831 § 1 pkt 4 kpc nie podlegają egzekucji 
wierzytelności przypadające dłużnikowi od państwowych jednostek 
organizacyjnych z tytułu dostaw, robót lub usług przed ukończeniem 
dostawy, roboty lub usługi w wysokości nie przekraczającej 75% każ-
dorazowej wypłaty, chyba że chodzi o wierzytelność pracowników 
dłużnika z tytułu pracy wykonywanej przy tychże dostawach, robo-
tach lub usługach.

Obowiązujące przepisy pozostawiają tyle swobody interpretacyjnej, 
że możliwe są dwie skrajnie różne ich wykładnie, przy czym każda 
z nich odmiennie kształtuje sferę praw majątkowych podmiotów pra-
wa. Regulacja ta nie mieści się zatem w standardach prawidłowej 
legislacji. Zaskarżony przepis pozwala na arbitralność rozstrzygnięć 
zarówno komorników, jak i sądów.

RPO-532179-VI/06 z dnia 11 lipca 2006 r. – zgłoszenie udziału 
w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Mirosława Cz. doty-
czącej określenia w ustawie obowiązków podatkowych (sygn. akt SK 
39/06).

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił następujące stanowisko: 
„art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest
niezgodny z art. 2 oraz art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 
Konstytucji RP”.

Mirosław Cz. wspólnie z małżonką dokonał w 1997 r. sprzedaży na-
leżącej do niego nieruchomości za kwotę, w której zawarty był podatek 
od towarów i usług. Skarżący złożył w tym samym roku oświadczenie 
o przeznaczeniu części przychodu ze sprzedaży na nabycie innej nie-
ruchomości. Naczelnik Urzędu Skarbowego w 2002 r. określił decyzją 
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zaległość podatkową oraz odsetki za zwłokę od tej zaległości. Skarżący 
w odwołaniu zarzucił organowi podatkowemu, że przy ustalaniu pod-
stawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie
pomniejszył przychodu z tytułu zbycia nieruchomości o podatek od 
towarów i usług.

Zaskarżony przepis nie jest sformułowany w sposób pozwalający 
jednoznacznie ustalić, co należy zaliczyć do „kosztów sprzedaży nie-
ruchomości”, które pomniejszają uzyskany przez podatnika przychód 
z tytułu jej sprzedaży. Prowadzi to do tworzenia rozszerzającej wy-
kładni przez organy stosujące przepisy podatkowe, co nie jest dopusz-
czalne w demokratycznym państwie prawa. Nieprecyzyjne sformuło-
wanie treści art. 19 ust. 1 powoduje, że organy skarbowe mogą dowol-
nie kształtować treść zobowiązań podatkowych poprzez zaliczanie do 
przychodu ze sprzedaży nieruchomości wartości podatku od towarów 
i usług zawartej w cenie, co prowadzi do wywołania zjawiska „lawiny 
podatkowej” oraz funkcjonowania podatku od towarów i usług wbrew 
swej konstrukcji.

RPO-535252-IV z dnia 11 sierpnia 2006 r. – zgłoszenie udzia-
łu w postępowaniu w sprawie  skargi konstytucyjnej Mirosława P. 
dotyczącej prawa do sądu – brak wymogu pisemnego uzasadnienia 
postanowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania 
(sygn. akt SK 48/06).

Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosił swój udział w postępowaniu 
w zakresie, w jakim skarga ta obejmuje art. 398 (9) § 2 zdanie 2 usta-
wy - Kodeks postępowania cywilnego. W pozostałym zakresie, tj. do-
tyczącym art. 398 (9) § 2 zdanie 1 ustawy – Kodeks postępowania cy-
wilnego, Rzecznik Praw Obywatelskich postanowił do przedstawionej 
skargi nie przystępować. Rzecznik Praw Obywatelskich wyraża sta-
nowisko, iż art. 398 (9) § 2 zdanie 2 ustawy – Kodeks postępowania 
cywilnego jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 45 ust. 1 i art. 31 
ust. 3 Konstytucji RP.

Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyj-
nej Mirosława P. stosując art. 398 (9) § 2 k.p.c., zgodnie z którym 
postanowienie o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania 
nie wymaga pisemnego uzasadnienia. W przekonaniu Rzecznika brak 
uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej 
narusza konstytucyjną zasadę zaufania obywateli do państwa oraz 
stanowi zbyt daleko idące ograniczenie prawa do rzetelnej procedury 
sądowej.
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RPO-534539-IV/06 z dnia 11 sierpnia 2006 r. – zgłoszenie 
udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Gerarda 
W. (sygn. akt SK 44/06) połączonej ze skargą spółki TELKONET Sp. 
z o.o. (sygn. akt SK 12/06) dotyczącej prawa do sądu - brak wymogu 
pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia skargi 
kasacyjnej do rozpoznania.

Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosił udział w tym postępowaniu 
w zakresie zaskarżonym wcześniejszą skargą tj. dotyczącym wyłącznie 
art. 398 (9) § 2 k.p.c., podtrzymując zajęte wcześniej stanowisko (Rzecz-
nik Praw Obywatelskich w dniu 13.04.2006 r. zgłosił udział w postępo-
waniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki TELKONET Sp. z o.o.).

RPO-535175-IV/06 z dnia 18 sierpnia 2006 r. – zgłoszenie 
udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki „Lo-
reco” Sp. z o.o. w zakresie, w jakim skarga ta obejmuje art. 398 (9) 
§ 2 zdanie 2 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (sygn. akt SK 
47/06).

Rzecznik Praw Obywatelskich wyraził stanowisko, iż art. 398 (9) 
§ 2 zdanie 2 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego jest niezgodny 
z art. 2 w związku z art. 45 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

RPO-535944-IV/06 z dnia 18 sierpnia 2006 r. – zgłoszenie udzia-
łu w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Anety M. w za-
kresie, w jakim skarga ta obejmuje art. 398 (9) § 2 zdanie 2 ustawy 
– Kodeks postępowania cywilnego (sygn. akt SK 55/06).

Rzecznik Praw Obywatelskich wyraził stanowisko, iż: art. 398 (9) 
§ 2 zdanie 2 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego jest niezgodny 
z art. 2 w związku z art. 45 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

RPO-537065-IV/06 z dnia 18 sierpnia 2006 r. – zgłoszenie udziału 
w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki „Altro Polska” 
Sp. z o.o. w zakresie, w jakim skarga ta obejmuje art. 398 (9) § 2 zdanie 
2 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (sygn. akt SK 59/06).

Rzecznik Praw Obywatelskich wyraził stanowisko, iż art. 398 (9) 
§ 2 zdanie 2 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego jest niezgodny 
z art. 2 w związku z art. 45 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

RPO-535401-II/06 z dnia 21 sierpnia 2006 r. – zgłoszenie udzia-
łu w postępowaniu w sprawie połączonych skarg konstytucyjnych 
Zbigniewa O. i Hanny R. w sprawie poddania oskarżonego obserwacji 
psychiatrycznej w toku postępowania karnego (sygn. akt SK 50/06).
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Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił następujące stanowisko: 
art. 203 Kodeksu postępowania karnego jest niezgodny z art. 41 ust. 
1 w związku z art. 31 ust. 1 i 3 Konstytucji RP.

Poddanie oskarżonego badaniu psychiatrycznemu połączonemu 
z obserwacją w zakładzie leczniczym stanowi pozbawienie wolności. Za-
skarżony przepis nie wskazuje, jakie przyczyny mogą zaważyć na potrze-
bie przedłużenia trwania obserwacji psychiatrycznej na czas określony, 
niezbędny do jej zakończenia. Omawiany przepis powoduje nadmierną 
uciążliwość związaną z pozbawieniem wolności w wyniku skierowania 
oskarżonego na obserwację psychiatryczną w sytuacji, gdy postępowa-
nie karne dotyczy przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego lub 
zagrożonego karami nieizolacyjnymi, względnie gdy z okoliczności spra-
wy wynika, iż nie zostanie orzeczona kara pozbawienia wolności. Warto 
zauważyć, że w przypadku tymczasowego aresztowania wprowadzono 
zakaz stosowania tego środka zapobiegawczego, jeśli czyn zagrożony jest 
karą pozbawienia wolności nie przekraczającą jednego roku.

RPO-535388-VI/06 z dnia 28 sierpnia 2006 r. – zgłoszenie udzia-
łu w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Gabriela G. do-
tyczącej przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
różnicującego sytuację prawną obywatela, w zależności od tego, czy 
źródłem jego dochodu jest orzeczenie sądowe czy ugoda sądowa (sygn. 
akt SK 51/06).

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił następujące stanowisko 
w piśmie procesowym z dnia 21.09.2006 r.: art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g) 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu
obowiązującym w 2003 r., jest niezgodny z art. 64 ust. 2 w związku 
z art. 32 ust. 1, art. 217 oraz art. 2 Konstytucji RP.

Gabriel G. otrzymał od byłego pracodawcy odszkodowanie z tytułu 
wypadku przy pracy, w wyniku którego doznał stałego uszczerbku na 
zdrowiu. Odszkodowanie zostało ustalone w ugodzie sądowej. Wypła-
cając odszkodowanie w dwóch ratach pracodawca pobrał zaliczkę na 
podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 7.000 zł, stosując 
stawkę 20%. Gabriel G. wystąpił o stwierdzenie nadpłaty w wysoko-
ści 7.000 zł. Naczelnik Urzędu Skarbowego odmówił uwzględnienia 
wniosku. Dyrektor Izby Skarbowej uchylił decyzję organu pierwszej 
instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Naczelnik 
Urzędu Skarbowego stwierdził nadpłatę w podatku dochodowym 
w kwocie 350 zł i odmówił stwierdzenia nadpłaty w wysokości 6.650 zł, 
argumentując, że odszkodowania przyznane na podstawie ugód nie 
korzystają ze zwolnienia od podatku.



Odszkodowania i kwoty otrzymane od ubezpieczycieli zwolnione są 
od podatku dochodowego od osób fizycznych. Ze zwolnienia wyłączo-
ne są na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g) ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych odszkodowania wynikające z zawartych 
umów lub ugód.

Rzecznik Praw Obywatelskich popiera stanowisko zaprezentowane 
w skardze konstytucyjnej, że wyłączenie ze zwolnienia od podatku 
odszkodowań ustalonych w ugodach sądowych w sytuacji gdy zwol-
nieniem tym objęte są odszkodowania zasądzone wyrokami sądowymi 
narusza konstytucyjną zasadę równości. Sytuacja podatników, którzy 
otrzymali odszkodowania cywilnoprawne lub jednorazowe odszkodo-
wanie z tytułu wypadku przy pracy ustalone w ugodzie sądowej jest 
mniej korzystna od sytuacji podatników, którzy otrzymali odszkodo-
wania tego samego rodzaju ustalone w wyroku sądowym.

RPO-535698-V/06 z dnia 1 września 2006 r. – zgłoszenie udziału w 
postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Stanisława K. dotyczącej 
możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego na akt organu 
Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” (sygn. akt SK 53/06).

RPO-537791-XI/06 z dnia 26 września 2006 r. – zgłoszenie 
udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Mariusza K. 
dotyczącej uznania dziecka po jego śmierci (sygn. akt SK 61/06).

Rzecznik Praw Obywatelskich przestawił następujące stanowisko: 
art. 76 ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy jest niezgodny z art. 
47 (ochrona życia prywatnego i rodzinnego) w związku z art. 31 ust. 
3 Konstytucji RP.

Zaskarżony przepis stanowi, że uznanie dziecka nie może nastąpić 
po jego śmierci, chyba że pozostawiło ono zstępnych.

Mariuszowi K. i Magdalenie S., pozostającym w związku niefor-
malnym, urodziło się martwe dziecko, córka Marianna. Kilka miesię-
cy później rodzice dziecka zawarli związek małżeński. Oboje rodzice 
chcieli, aby w aktach stanu cywilnego został odnotowany fakt urodze-
nia dziecka zgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy. Jednak Urząd Sta-
nu Cywilnego dokonał wpisu danych ojca na podstawie art. 42 ust. 2 
ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, 
jeżeli nie nastąpiło uznanie dziecka lub sądowe ustalenie ojcostwa, 
do akt urodzenia dziecka wpisuje się jako imię ojca – imię wskazane 
przez przedstawiciela ustawowego dziecka, a w braku takiego wskaza-
nia – jedno z imion zwykle w kraju używanych oraz jako nazwisko ojca 
i jego nazwisko rodowe – nazwisko matki, z odpowiednią adnotacją 
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w rubryce „Uwagi.” Kwestionując wpis dotyczący danych ojca dziecka, 
małżonkowie wystąpili do Sądu Rejonowego z wnioskiem o sprosto-
wanie aktu urodzenia. Sąd Rejonowy oddalił wniosek. Również apela-
cja wnioskodawców została oddalona przez Sąd Okręgowy.

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

 
RPO-469579-II/04 z dnia 28 maja 2004 r. – w sprawie skargi 

konstytucyjnej Jolanty W. dotyczącej ograniczonej możliwości zwro-
tu kosztów wynagrodzenia obrońcy z wyboru osobie uniewinnionej 
w sprawie z oskarżenia publicznego (Informacja 4-6/2004, str. 76).

Skarga częściowo uwzględniona (wyrok z dnia 26.07.2006 r., 
sygn. akt SK 21/04). Wyrok został ogłoszony w Dzienniku Ustaw RP 
z dnia 08.08.2006 r. Nr 141, poz. 1013.

RPO-473836-II/04 z dnia 29 czerwca 2004 r. – w sprawie połączo-
nych skarg konstytucyjnych Macieja B. i Tomasza W. dotyczących prze-
dłużania tymczasowego aresztowania (Informacja 4-6/2004, str. 77).

Skarga częściowo uwzględniona (wyrok z dnia 24.07.2006 r., 
sygn. akt SK 58/03). Wyrok został ogłoszony w Dzienniku Ustaw RP 
z dnia 08.08.2006 r. Nr 141, poz. 1009.

RPO-476418-V/04 z dnia 29 lipca 2004 r. – w sprawie premii 
gwarancyjnej (Informacja 7-9/2004, str. 64).

Skarga oddalona (wyrok z dnia 27.06.2006 r., sygn. akt SK 35/04).

RPO-507665-II/05 z dnia 28 lipca 2005 r. – w sprawie połączo-
nych skarg konstytucyjnych Jolanty W., Jadwigi C. i Reginy R.-B. 
dotyczących ograniczonej możliwości zwrotu kosztów wynagrodzenia 
obrońcy z wyboru osobie uniewinnionej w sprawie z oskarżenia pu-
blicznego (Informacja 7-9/2005, str. 79).

Skarga częściowo uwzględniona (wyrok z dnia 26.07.2006 r., 
sygn. akt SK 21/04). Wyrok został ogłoszony w Dzienniku Ustaw RP 
z dnia 08.08.2006 r. Nr 141, poz. 1013.

RPO-515240-IX/05 z dnia 15 listopada 2005 r. – w sprawie ogra-
niczenia możliwości doliczania do wysługi emerytalnej funkcjonariu-
szy służb publicznych okresu opłacania składek na ubezpieczenia po 
zakończeniu służby (Informacja 10-12/2005, str. 99).



Skarga oddalona (wyrok z dnia 3.07.2006 r., sygn. akt SK 56/05).

RPO-515612-II/05 z dnia 16 listopada 2005 r. – w sprawie skargi 
konstytucyjnej Jacka B. dotyczącej ograniczenia możliwości wznowie-
nia postępowania karnego na korzyść oskarżonego tylko do przypad-
ków, w których uznany przez Trybunał Konstytucyjny za niekonstytu-
cyjny przepis prawny stanowił podstawę skazania lub warunkowego 
umorzenia -art. 540 § 2 Kpk (Informacja 10-12/2005, str. 100).

Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 7.09.2006 r., sygn. akt SK 
60/05).
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VIII. REAKCJE NA WCZEŚNIEJSZE WYSTĄPIENIA 
RZECZNIKA

1. RPO-520361-II/05 z dnia 12 grudnia 2005 r. – w sprawie in-
formacji pojawiających się w mediach o przewożeniu przez terytorium 
Polski bądź przetrzymywaniu w Polsce członków terrorystycznej orga-
nizacji Al-Kaida (Informacja 10-12/2005, str. 64).

Koordynator ds. Służb Specjalnych (12.07.2006 r.) 
poinformował, że po ukazaniu się w dniu 3.11.2005 r. 
w amerykańskim dzienniku Washington Post artykułu 
w sprawie rzekomego przetrzymywania członków Al-Kaidy 
na terenie RP, władze polskie przedsięwzięły działania na 
rzecz wyjaśnienia przedmiotowej sprawy. W wyniku pod-
jętych czynności nie stwierdzono uchybień w tej kwestii. 
Stanowisko władz RP w kwestii rzekomych więzień CIA 
na terenie Polski zostało przedstawione przez rzecznika 
prasowego rządu w dniu 10.11.2005 r., który stwierdził, 
że „(…) rząd polski stanowczo dementuje pojawiające się 
w mediach przypuszczenia o istnieniu na terytorium RP 
tajnych więzień, w których mieliby być przetrzymywani 
cudzoziemcy podejrzewani o terroryzm. W Polsce nie ma 
takich więzień i nie ma więźniów osadzonych wbrew pra-
wu i międzynarodowym konwencjom, których Polska jest 
sygnatariuszem (…).”

2. RPO-523318-III/06 z dnia 1 marca 2006 r. – w sprawie akcji 
informacyjnej o możliwości przeliczenia emerytur i rent (Informacja 
1-3/2006, str. 52).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-
ki Społecznej (12.07.2006 r.) poinformowała odnośnie 
możliwości przeprowadzenia specjalnej akcji informacyj-
nej dla ubezpieczonych, że uzależnianie wprowadzenia 
w życie nowych regulacji po odpowiednio długim vaca-
tio legis, umożliwiającym przeprowadzenie nasilonej ak-
cji informacyjnej jest uzasadnione jedynie w przypadku 
przepisów ograniczających dotychczasowe uprawnienia 
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czy ograniczających dostęp do świadczeń. W przypadku 
zmian korzystnych z punktu widzenia świadczeniobior-
ców, takie zwlekanie z wprowadzeniem nowych przepisów 
z pewnością spotkałoby się z powszechną krytyką.W kwe-
stii „przywilejów branżowych” wyjaśniono w odpowiedzi, 
że w tym zakresie organy rentowe są związane przepisami 
ustaw rygorystycznie określających krąg osób, które są 
uprawnione do otrzymywania określonych świadczeń po 
przejściu na emeryturę lub rentę. 

3. RPO-526689-I/06 z dnia 8 marca 2006 r. – w sprawie utrudnio-
nego dostępu do opieki konsularnej dla Polaków pracujących w niektó-
rych państwach Unii Europejskiej (Informacja 1-3/2006, str. 59).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicz-
nych (07.09.2006 r.) poinformował, że zgodnie z sugestią 
Rzecznika Praw Obywatelskich Departament Konsular-
ny i Polonii zwrócił się do kierowników przedstawicielstw 
dyplomatycznych i urzędów konsularnych w krajach 
UE/EOG o przekazywanie informacji na temat warunków 
pracy, naruszania praw pracowniczych, świadczenia nie-
rzetelnych usług przez pośredników pracy oraz zakresu 
i możliwości udzielania pomocy przez urzędy konsularne. 
Informacje napływające z placówek są na bieżąco przeka-
zywane do Biura RPO.

Resort spraw zagranicznych podjął decyzję o wzmoc-
nieniu pionu konsularnego w najbardziej obciążonych 
placówkach na obszarze UE, mianowicie o utworzeniu 
dodatkowych 2 etatów ds. opieki konsularnej w Kon-
sulacie Generalnym RP w Londynie, dodatkowego etatu 
ds. opieki konsularnej i zwiększeniu ilości stanowisk po-
mocniczych w Ambasadzie RP w Dublinie oraz dodaniu 
po 1 etacie w Wydziale Konsularnym RP w Oslo i Kon-
sulacie Generalnym RP w Edynburgu. Celowe wydaje się 
ustanowienie nowych konsulatów zapewniających ob-
sługę interesantów bliżej ich miejsca zamieszkania (np. 
Manchester w Wielkiej Brytanii).

Potrzebne jest także podjęcie działań na szczeblu ogól-
nokrajowym przez kompetentne urzędy i instytucje kra-
jowe, w celu dotarcia z rzetelną informacją do rodaków 
na temat możliwości, warunków i wymogów zatrudnienia 
w poszczególnych krajach UE.
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4. RPO-527361-I/06 z dnia 14 marca 2006 r. – w sprawie stanu 
śledztw prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej wokół spra-
wy Jedwabnego (Informacja 1-3/2006, str. 61).

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej (27.07.2006 r.) 
w uzupełnieniu odpowiedzi z dnia 08.05.2006 r. poinfor-
mował, że książka pracownika Oddziałowego Biura Edu-
kacji Publicznej IPN w Białymstoku dr Krzysztofa Sycho-
wicza pt. „Ziemia łomżyńska i jej mieszkańcy w latach 
1944-1956” jest opracowaniem naukowym, wydanym 
poza obiegiem IPN i bez zaangażowania jego środków. 
W związku z tym IPN nie jest w żaden sposób związany 
z jej publikacją. Wszystkie informacje znajdujące się 
w tym opracowaniu pochodzą z materiałów archiwal-
nych oraz publikacji będących w powszechnym obiegu. 
Informacje o Pani Annie Wyrzykowskiej zostały podane 
na podstawie materiału źródłowego. Do jego przytoczenia 
nie można mieć pretensji. W innej formie mógł być poda-
ny jedynie towarzyszący mu komentarz (z czym obecnie 
zgadza się sam autor). Prezes IPN dodał, że celem auto-
ra nie było tendencyjne ukazanie osoby Pani Wyrzykow-
skiej, o której w informatorze wystawy „Kto ratuje jed-
no życie, ratuje cały świat…” pisze się tylko i wyłączenie 
w sposób pozytywny. Już po opublikowaniu materiałów 
autor dotarł do dodatkowych źródeł, w związku z czym 
gotów jest zobowiązać się do umieszczenia tej informacji 
we wznowieniu książki lub we wstępie do przygotowywa-
nej drugiej części opisującej wydarzenia z lat 1956-1970 
w tym regionie.

5. RPO-500684-IV/05 z dnia 23 marca 2006 r. – w sprawie ko-
nieczności wzmocnienia pozycji prawnej obywatela w postępowaniu 
wywłaszczeniowym (Informacja 1-3/2006, str. 65).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa 
(20.07.2006 r.) poinformował, że w sytuacji gdy inwe-
stycja celu publicznego została zrealizowana przed uzy-
skaniem decyzji wywłaszczeniowej, powstają trudności 
z uregulowaniem praw do gruntów, bowiem nie mają 
w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy o go-
spodarce nieruchomościami, a równocześnie brak jest 
odrębnych przepisów regulujących taki stan. Wówczas 
uregulowanie stosunków prawnych między właścicielem 
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gruntu a przedsiębiorstwem (inwestorem) może nastąpić 
poprzez zawarcie odpowiedniej umowy, a w sytuacji gdy 
strony nie dojdą do porozumienia, w drodze postępowa-
nia sądowego. Wzrastająca świadomość właścicieli grun-
tów co do przysługujących im praw prowadzi do wszczy-
nania coraz większej liczby procesów sądowych. Przed-
miotem takich procesów zazwyczaj są: żądanie usunięcia 
lub przesunięcia bezprawnie zainstalowanych instalacji, 
żądanie wykupu nieruchomości, żądanie odszkodowania 
za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Minister Budownictwa zwrócił się do Ministra Spra-
wiedliwości z prośbą o rozważenie potrzeby uregulowa-
nia przedstawionego zagadnienia w przepisach prawa. 
W piśmie z dnia 30.01.2006 r. Minister Sprawiedliwości 
wyraził pogląd, że poruszone zagadnienie wymaga syste-
mowego uregulowania w ramach podjętych przez Komi-
sję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego kompleksowych prac 
nad zmianami Kodeksu cywilnego. Zdaniem Ministra 
Sprawiedliwości nie ma naglącej potrzeby takiej noweli-
zacji, gdyż w aktualnym stanie prawnym problemy inwe-
stycyjne w tym zakresie są skutecznie rozwiązywane na 
postawie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościa-
mi. Regulowanie starych stanów faktycznych następuje 
na ogół skutecznie na podstawie obecnych przepisów Ko-
deksu cywilnego.

6. RPO-451191-IX/03 z dnia 7 kwietnia 2006 r. – w sprawie 
prac nad nowelizacją ustawy o Służbie Celnej (Informacja 4-6/2006, 
str. 27).

p.o. Zastępcy Szefa Służby Celnej (11.08.2006 r.) po-
informowała, że w Ministerstwie Finansów podjęto dzia-
łania zmierzające do realizacji wytycznych wskazanych 
przez Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku 
z dnia 19.10.2004 r. (sygn. akt K 1/04). Projekt usta-
wy o zmianie ustawy o Służbie Celnej został skierowany 
do konsultacji wewnątrzresortowych w departamentach 
pionu celnego w Ministerstwie Finansów, jednak propo-
nowane zapisy nie pozwalały na pełną restytucję stanu 
przed zwolnieniem funkcjonariusza celnego ze służby. 
W Departamencie Służby Celnej został utworzony Wydział 
Legislacyjny, który będzie odpowiedzialny za procedowa-
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nie nowelizacji. Projektowane rozwiązania wymagają ana-
lizy zmierzającej do pełnej ochrony interesów funkcjona-
riuszy celnych oraz zapewnienia odpowiednich środków 
w budżecie państwa. Po dokonaniu analizy zostaną za-
proponowane nowe unormowania, realizujące wytyczne 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Z chwilą skierowa-
nia projektu do uzgodnień międzyresortowych Rzecznik 
Praw Obywatelskich zostanie poinformowany o kształcie 
przyjętych rozwiązań prawnych.

7. RPO-523142-IX/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r. – w sprawie 
potrzeby zainicjowania działań legislacyjnych zmierzających do likwi-
dacji zapisu przyjętego w art. 1 ust. 1 ustawy o świadczeniu pienięż-
nym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej 
oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR, uzależnia-
jącego uzyskanie prawa do otrzymywania świadczenia deportacyjnego 
od stałego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Informacja 4-6/2006, str. 44).

Przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji 
i Spraw Wewnętrznych (07.09.2006 r.) przekazał do 
wiadomości Rzecznika Praw Obywatelskich pismo do 
Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej, w którym 
poinformował, iż zgadza się z Rzecznikiem Praw Obywa-
telskich, że potrzebne są działania legislacyjne mające na 
celu nowelizację ustawy o świadczeniu pieniężnym przy-
sługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej 
oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR.

Przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji 
i Spraw Wewnętrznych poinformował jednocześnie, że je-
śli Komisja Polityki Społecznej uzna za stosowne podjęcie 
inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie, to może liczyć na 
poparcie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

8. RPO-517546-IX/05 z dnia 10 maja 2006 r. – w sprawie prze-
pisów ograniczających policjantom prawo do obrony w postępowaniu 
dyscyplinarnym (Informacja 4-6/2006, str. 47).

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
(06.09.2006 r.) stwierdził, że inicjatywa Rzecznika Praw 
Obywatelskich w sprawie zmiany brzmienia art. 135 f 
ustawy o Policji jest zasadna i będzie uwzględniona 
w pracach legislacyjnych MSWiA.
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9. RPO-522661-II/06 z dnia 11 maja 2006 r. – w sprawie niewy-
korzystywania w praktyce możliwości dochodzenia w trybie art. 557 
Kpk roszczeń zwrotnych od osób, które swym bezprawnym działaniem 
spowodowały niesłuszne skazanie bądź tymczasowe aresztowanie (In-
formacja 4-6/2006, str. 48).

Zastępca Prokuratora Generalnego (31.07.2006 r.) 
wyjaśnił, że według informacji udzielonych Departamen-
towi Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej przez 
prokuratury apelacyjne, przyczyną odstępowania przez 
prokuratorów od wytaczania powództw regresowych 
przewidzianych w art. 557 Kpk była niemożność wyka-
zania – w prowadzonych postępowaniach wyjaśniających 
– zawinionego bezprawnego działania osób, które spowo-
dowały niesłuszne skazanie, zastosowanie środka zabez-
pieczającego bądź niewątpliwie niesłuszne tymczasowe 
aresztowanie lub zatrzymanie.

10. RPO-528450-V/06 z dnia 23 maja 2006 r. – w sprawie nie-
zgodności z Konstytucją rozwiązania dotyczącego wygaśnięcia hipote-
ki, przewidzianego w ustawie o zmianie niektórych ustaw dotyczących 
nabywania własności nieruchomości (Informacja 4-6/2006, str. 53).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa 
(07.07.2006 r.) poinformował, że projekt ustawy o zmia-
nie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektó-
rych innych ustaw został skierowany w dniu 5.06.2006 
r. do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Rady Mini-
strów. Projektowane zmiany mają na celu m.in. uwzględ-
nienie wskazanego przez Rzecznika wyroku Trybuna-
łu Konstytucyjnego z dnia 21.12.2005 r. (sygn. akt SK 
10/05). Projekt ustawy przewiduje zmianę art. 44 ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych. Zaproponowana regu-
lacja skutecznie zapobiegnie obciążaniu lokatorów nega-
tywnymi skutkami wynikającymi z art. 76 ust. 2 usta-
wy o księgach wieczystych i hipotece (możliwość żądania 
zaspokojenia całej wierzytelności od każdego właściciela 
nieruchomości powstałych w wyniku podziału), a jedno-
cześnie nie spowoduje nadmiernego zróżnicowania sytu-
acji prawnej nabywców lokali z uwagi na osobę zbywcy.

Odnośnie art. 4 ust. 9 i 10 oraz art. 5 ust. 6 i 7 usta-
wy z dnia 7.07.2005 r. o zmianie niektórych ustaw do-
tyczących nabywania własności nieruchomości, Rzecznik 
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został poinformowany, iż do Sejmu wniesiono senacki 
projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących 
przekształceń własnościowych nieruchomości. Projekt ten 
przewiduje zmianę przepisów ustawy z dnia 7.07.2005 r. 
również w zakresie wskazanym przez Rzecznika. Propo-
nowane rozwiązania lepiej zabezpieczają interesy wierzy-
cieli hipotecznych.

Należy oczekiwać, że problemy poruszone przez Rzecz-
nika zostaną rozstrzygnięte poprzez uchwalenie zmian 
ustaw zawartych w powołanych projektach. Obecnie nie 
jest uzasadnione podejmowanie odrębnej inicjatywy rzą-
dowej.

11. RPO-420816-V/02 z dnia 23 maja 2006 r. – w sprawie po-
trzeby ustawowego określenia zasad ustalania opłat za badania lu-
stracyjne w spółdzielniach (Informacja 4-6/2006, str. 53).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo-
ści (17.08.2006 r.) poinformował, że Ministerstwo Spra-
wiedliwości podjęło prace analityczne mające na celu 
ocenę potrzeby odpowiednich zmian ustawowych, a także 
ich ewentualnego zakresu. Przeprowadzono również kon-
sultacje z innymi zainteresowanymi Ministerstwami.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uznało, iż spra-
wą dyskusyjną byłoby ustawowe regulowanie szczegóło-
wych zasad ustalania kosztów lustracji w spółdzielniach. 
Ministerstwo Budownictwa stoi na stanowisku, iż wska-
zane byłoby rozważenie uzależnienia wysokości opłat za 
lustrację od ilości członków spółdzielni oraz od wielkości 
jej średniego obrotu z pewnego okresu. Rozważyć można 
także określenie maksymalnej stawki opłat za przeprowa-
dzenie lustracji oraz wprowadzenie możliwości jej przepro-
wadzania przez niezależnych lustratorów. Obecnie trwają 
dalsze prace analityczne w tym zakresie oraz konsultacje 
z innymi Ministerstwami. Po ich zakończeniu niezwłocznie 
zostanie przekazana informacja uzupełniająca.

12. RPO-529191-II/06 z dnia 1 czerwca 2006 r. – w sprawie 
działań Policji podejmowanych w związku z używaniem przez spraw-
ców przestępstw przeciwko wolności seksualnej i mieniu substancji 
chemicznych mających na celu doprowadzenie swoich ofiar do utraty
przytomności (Informacja 4-6/2006, str. 57).
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Zastępca Komendanta Głównego Policji 
(10.07.2006 r.) poinformował, że substancje chemiczne 
używane przez niektórych sprawców przestępstw prze-
ciwko wolności seksualnej i mieniu oddziaływają na 
ośrodkowy układ nerwowy dając efekty podobne do alko-
holu, ich następstwem jest okresowa niepamięć wydarzeń 
i osób w tych wydarzeniach uczestniczących. Substancje 
te w swojej czystej formie bywają bezbarwne, bezwonne, 
pozbawione smaku, cechuje je dobra rozpuszczalność, są 
niezwykle szybko i bez śladu rozkładane przez organizm. 
Pomimo oczywistych trudności Policja każdorazowo – gdy 
jest to możliwe – podejmuje próby procesowego zabez-
pieczenia śladów i dowodów, a następnie próby zebrania 
rzetelnego materiału zmierzającego do udowodnienia po-
dejrzanym zarzucanych im czynów. Na ogół do zdarzeń 
z użyciem omawianych substancji chemicznych dochodzi 
w klubach i dyskotekach, ale równie często podczas im-
prez towarzyskich w prywatnych mieszkaniach. Przewa-
żającej większości tych przestępstw towarzyszy alkohol. 
Czyny przeciwko wolności seksualnej bywają połączone 
z kradzieżami wartościowych przedmiotów osobistych 
należących do ofiar.

Policjanci są zobligowani do przestrzegania szczegól-
nych zasad w związku z czynnością przesłuchania świad-
ka będącego pokrzywdzonym niektórymi przestępstwami, 
w tym przypadku czynami przeciwko wolności seksual-
nej i obyczajności. Współczesna przestępczość przybiera 
coraz bardziej zaawansowane formy, tak więc mogą się 
zdarzyć wśród policjantów przypadki działania nieprofe-
sjonalnego, czy też z innych powodów ocenionego jako 
naganne. 

13. RPO-432948-VII/03 z dnia 6 czerwca 2006 r. – w sprawie 
warunków wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego 
aresztowania w Zakładzie Karnym w Zabrzu oraz w Areszcie Śledczym 
w Sosnowcu (Informacja 4-6/2006, str. 58).

Dyrektor Generalny Służby Więziennej 
(03.08.2006 r.) poinformował, że zły stan techniczny 
obiektów Aresztu Śledczego w Sosnowcu jest znany Cen-
tralnemu Zarządowi Służby Więziennej, jednak jego zmia-
na w trybie pilnym nie jest aktualnie możliwa. Trzeba by-



121

łoby zamknąć przejściowo tę jednostkę, wyburzyć istnie-
jącą substancję budowlaną i wybudować nową jednostkę 
penitencjarną. Takie rozwiązanie jest jednak uzależnio-
ne od stanowiska władz samorządowych Sosnowca oraz 
możliwości finansowych więziennictwa. Aktualnie działa-
nia prowadzone w Areszcie Śledczym w Sosnowcu ograni-
czają się do usuwania awarii, prowadzenia niezbędnych 
remontów konserwacyjnych i doraźnych robót zapewnia-
jących możliwie bezpieczne funkcjonowanie tej jednost-
ki. W okresie od kwietnia 2003 r. w Zakładzie Karnym 
w Zabrzu dużym wysiłkiem finansowym i organizacyjnym
przeprowadzono modernizację czterech z pięciu pawilo-
nów mieszkalnych. Przewiduje się zakończenie w 2006 r. 
remontu wszystkich oddziałów mieszkalnych.

14. RPO-530914-V/06 z dnia 8 czerwca 2006 r. – w sprawie 
problemów właścicieli budynków mieszkalnych z odzyskaniem lokali 
zasiedlonych na podstawie decyzji administracyjnych przez funkcjo-
nariuszy Policji (Informacja 4-6/2006, str. 60).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji (04.08.2006 r.) potwierdził, że ana-
liza art. 90 ustawy o Policji dokonana na tle art. 11 ustawy 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gmi-
ny i o zmianie Kodeksu cywilnego prowadzi do wniosku, 
że różnice istniejące pomiędzy regulacjami prawnymi wy-
nikającymi ze wskazanych powyżej ustaw odnoszące się 
do uprawnień właścicieli w stosunku do należących do 
nich domów oraz lokali mieszkalnych mogą uzasadniać 
wątpliwości co do ich konstytucyjności. 

15. RPO-506829-IV/05 z dnia 12 czerwca 2006 r. – w sprawie 
potrzeby zapewnienia pełniejszej ochrony osób zeznających w proce-
sach cywilnych, w zakresie utajnienia danych adresowych świadka 
(Informacja 4-6/2006, str. 62).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
(18.07.2006 r.) poinformowała, że – jeśli chodzi o tzw. 
małego świadka anonimowego, który występowałby w po-
stępowaniu cywilnym jako powód, zgodzić się można, że 
swego rodzaju ekwiwalentem ochrony wynikającej z art. 
191 § 3 k.p.k. mogą być projektowane obecnie przepi-
sy art. 135 § 2 i art. 136 § 4 k.p.c. zezwalające stronie 
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na złożenie wniosku o dokonywanie doręczeń na adres 
skrytki pocztowej. Przepisy te zostały zaprojektowane 
jednak z myślą o całkowicie innej sytuacji – dla umoż-
liwienia sądowej ochrony praw podmiotowych osobom 
nie mogącym wskazać w pozwie miejsca zamieszkania, 
głównie ze względu na bezdomność. Zgodnie z art. 191 
§ 3 k.p.k. świadek nie tyle nie podaje swojego miejsca 
zamieszkania, lecz zastrzega je wyłącznie do wiadomości 
sądu lub prokuratora. Doręczeń adresowanych do niego 
pism dokonuje się do instytucji, w której świadek jest za-
trudniony lub na inny wskazany przezeń adres.

Wprowadzenie samodzielnej instytucji zbliżonej do 
świadka incognito specjalnie na użytek postępowania cy-
wilnego należy uznać za niecelowe. Odnosząc się do pro-
pozycji Rzecznika co do korzystania z zeznań świadka zło-
żonych w postępowaniu karnym, to w świetle orzecznic-
twa Sądu Najwyższego i wypowiedzi doktryny, odczytanie 
w postępowaniu cywilnym protokołów zeznań świadka 
złożonych w postępowaniu karnym jest wprawdzie do-
puszczalne, jednak nie zastępuje dowodu z zeznań świad-
ka w rozumieniu art. 258 i następne k.p.c. Bez przepro-
wadzenia szerszych konsultacji, w tym także w środowi-
sku sędziowskim, nie sposób sformułować ostatecznych 
wniosków co do ewentualnej inicjatywy ustawodawczej.

16. RPO-533891-II/06 z dnia 16 czerwca 2006 r. – w sprawie 
odpowiedzialności karnej lekarza za czyn polegający na uszkodzeniu 
ciała lub spowodowaniu rozstroju zdrowia dziecka poczętego – art. 
157a § 1 Kodeksu karnego (Informacja 4-6/2006, str. 64).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
(27.07.2006 r.) w pełni podziela stanowisko Rzecznika 
Praw Obywatelskich, iż obowiązujący stan normatywny 
nie spełnia wymogu dostatecznej ochrony zdrowia dziec-
ka poczętego. Istniejąca luka prawna została dostrzeżona 
w trakcie prowadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwo-
ści prac nad nowelizacją Kodeksu karnego. Przygotowa-
ny w wyniku tych prac projekt ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw przewiduje 
nowelizację art. 157a Kodeksu karnego zmierzającą do 
objęcia penalizacją, w par. 2 tego artykułu, nieumyślne-
go spowodowania skutku określonego w par. 1, który za-
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wiera dotychczasową treść art. 157a. Według projektu, 
ten nieumyślny występek zagrożony byłby karą grzyw-
ny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 
roku. Projekt nowelizacji Kodeksu karnego znajduje się 
na końcowym etapie prac wewnątrzresortowych.

17. RPO-519881-III/05 z dnia 21 czerwca 2006 r. – w sprawie 
zróżnicowanych uprawnień do wypłaty nowego świadczenia emerytal-
nego (Informacja 4-6/2006, str. 70).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki 
Społecznej (17.07.2006 r.) poinformowała, że z przepisu 
art. 21 ustawy o emeryturach rentach z FUS wynika, że 
każda osoba, która w czasie uprawnień do wcześniejszej 
emerytury spełniła warunki do emerytury z innego tytułu 
(np. w związku z osiągnięciem powszechnie obowiązujące-
go wieku emerytalnego) może zgłosić wniosek o przyznanie 
drugiej emerytury z innego tytułu prawnego. Taki wniosek 
składają wyłącznie osoby, które po przyznaniu wcześniej-
szej emerytury co najmniej przez 30 miesięcy pracowały 
i podlegały ubezpieczeniu społecznemu, bo tylko wtedy ich 
nowa emerytura jest wyższa od poprzednio przyznanej.

Jeżeli nabycie prawa do nowej emerytury nastąpiło 
w czasie zatrudnienia, to podjęcie jej wypłaty jest uzależ-
nione od spełnienia warunków określonych w art. 103 
ust. 2a ustawy. Przepis ten nie zwalnia osób, które nabyły 
prawo do drugiej emerytury z obowiązku rozwiązania sto-
sunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywały 
zatrudnienie bezpośrednio przed dniem nabycia prawa 
do nowej emerytury. Jeśli nie nastąpi rozwiązanie sto-
sunku pracy, to wypłacana może być wyłącznie wcześniej 
przyznana emerytura, o ile w przypadku tego świadczenia 
były spełnione warunki art. 103 ust. 2a ustawy.

Emeryt zachowuje prawo wyboru wypłaty jednego 
z przysługujących świadczeń. Jeśli jedno ze świadczeń 
podlega zawieszeniu, ze względu na niespełnienie wa-
runku art. 103 ust. 2a, to wypłacane może być drugie 
z nich.

18. RPO-434592-III/03 z dnia 21 czerwca 2006 r. – w sprawie 
utraty uprawnień przez byłych więźniów obozów koncentracyjnych 
(Informacja 4-6/2006, str. 68).
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Przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Społecz-
nej (28.08.2006 r.) przekazał stanowisko Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej, który popiera postulaty Rzecznika 
Praw Obywatelskich dotyczące pełnego zrównania w pra-
wach z inwalidami wojennymi tych osób, które za swoją 
działalność, określoną w art. 2 ustawy o kombatantach 
oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wo-
jennych i okresu powojennego (działalność równorzędną 
z działalnością kombatancką), znalazły się w obozach 
i więzieniach nazistowskich lub komunistycznych, gdzie 
zostały inwalidami. Zdaniem Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej trudno jednak zgodzić się z propozycją zwięk-
szenia uprawnień osób, które zostały inwalidami w miej-
scach odosobnienia określonych w art. 4 (osoby, które 
podlegały represjom wojennym i okresu powojennego), 
bowiem grupa ta powinna być odróżniona od weteranów 
– inwalidów wojennych. Tym bardziej nie wydaje się za-
sadne przyznanie wdowom/wdowcom po takich osobach 
prawa do bezpłatnych leków.

19. RPO-532879-III/06 z dnia 21 czerwca 2006 r. – w sprawie 
nierównego traktowania osób podlegających represjom z tytułu de-
portacji do pracy przymusowej do III Rzeszy w porównaniu z osobami, 
które podlegały represjom stalinowskim na zesłaniu w ZSRR (Infor-
macja 4-6/2006, str. 67).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Poli-
tyki Społecznej (16.08.2006 r.) przyznała, iż obecnie 
mamy do czynienia ze zjawiskiem pewnego zachwiania 
proporcji w traktowaniu osób, które podlegały zbliżonym 
represjom. Trzeba jednak pamiętać, że represje doznawa-
ne w ZSRR były znacznie bardziej dolegliwe – trwały prze-
ciętnie dłużej, osoby deportowane przebywały w znacznie 
trudniejszych warunkach klimatycznych i socjalno-byto-
wych, wreszcie, w przeciwieństwie do części robotników 
przymusowych, osoby te nie otrzymały jakichkolwiek 
świadczeń w okresie PRL. Ponadto grupa robotników 
przymusowych deportowanych do III Rzeszy stała się 
beneficjentami świadczeń wypłacanych przez Fundację 
„Polsko-Niemieckie Pojednanie”.

Wzrastająca liczba i ogromne zróżnicowanie grup, któ-
re występują z roszczeniem z tytułu represji okresu wojny 
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i lat powojennych wskazują na konieczność potraktowa-
nia tej kwestii w sposób kompleksowy. Przeprowadzenie 
analizy zgłaszanych roszczeń pozwoli zaproponować roz-
wiązania prawne możliwe do podjęcia zarówno ze wzglę-
du na koszty ich realizacji, jak i skutki społeczne. Mini-
sterstwo Pracy i Polityki Społecznej podjęło prace w tym 
zakresie wspólnie z Urzędem ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych. W tym celu powołany został Zespół 
ds. przygotowania założeń ustawy regulującej sprawę za-
dośćuczynienia ofiarom wojny i osobom będącym ofiara-
mi represji okresu powojennego.

W poruszonej przez Rzecznika kwestii Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej proponuje zachować obowią-
zujący stan prawny, tym bardziej, że zrównanie w pra-
wach osób pobierających świadczenia z tytułu pracy 
przymusowej w III Rzeszy z osobami deportowanymi do 
ZSRR kosztowałoby budżet państwa kilkaset milionów 
złotych rocznie.

20. RPO-529649-X/06 z dnia 21 czerwca 2006 r. – w sprawie 
ochrony praw pacjentów poszkodowanych przy udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych - kontynuacja wystąpienia z dnia 12.04.2006 r. (Infor-
macja 4-6/2006, str. 66).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
(26.07.2006 r.) poinformował, że głównymi przyczyna-
mi błędów medycznych są brak wiedzy lub umiejętności 
po stronie osób udzielających świadczeń zdrowotnych, 
a więc brak zapewnienia odpowiedniej jakości udziela-
nych świadczeń zdrowotnych. Podstawowe znaczenie 
w tym względzie powinien mieć system kształcenia osób 
wykonujących zawody medyczne i doskonalenia ich umie-
jętności. Analiza jakości w ochronie zdrowia jest głównym 
zadaniem Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie 
Zdrowia będącym jednostką podległą i nadzorowaną 
przez Ministra Zdrowia.

W wystąpieniu Rzecznika wskazano, że zmiany wyma-
ga sposób postępowania wobec osób, które poniosły szko-
dę przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Z pewnością 
realizację tych postulatów zapewniłaby odpowiedzialność 
na zasadzie ryzyka. Ta jednak, ze względów wskazanych 
w odpowiedzi z dnia 29.05.2006 r., nie jest obecnie moż-
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liwa do wprowadzenia. Ministerstwo Zdrowia za pośred-
nictwem Biura Praw Pacjenta pomaga pacjentom poprzez 
informowanie o przysługujących im prawach oraz umoż-
liwienie kontaktu z prawnikami i konsultantami medycz-
nymi.

W kwestii zagwarantowania pacjentowi, który doznał 
uszczerbku na zdrowiu kontynuacji leczenia należy mieć 
na względzie przepisy ustawy o zakładach opieki zdro-
wotnej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, a także ustaw 
regulujących wykonywanie poszczególnych zawodów me-
dycznych. Odmowa udzielenia świadczenia zdrowotnego 
w przypadkach nagłych, a także nieuzasadniona odmowa 
udzielania świadczenia zdrowotnego pacjentowi, któremu 
ono przysługuje w określonej przepisami kolejności, jest 
czynem zabronionym podlegającym karze. Wydaje się, iż 
w tej materii nie jest konieczne podejmowanie działań le-
gislacyjnych, a jedynie prowadzenie działalności szkole-
niowej i analitycznej.

21. RPO-534441-X/06 z dnia 21 czerwca 2006 r. – w sprawie 
dostępu do leków i leczenia osób chorych na mukowiscydozę – konty-
nuacja wystąpienia RPO-492614-XIII/04 z dnia 30.12.2004 r. (Infor-
macja 4-6/2006, str. 67).

Minister Zdrowia (17.07.2006 r.) poinformował, że 
NFZ finansuje ze środków publicznych dostęp tej grupy 
pacjentów do rehabilitacji leczniczej, w tym tlenoterapii.

W roku bieżącym rozpoczęto badania przesiewowe no-
worodków w kierunku mukowizcydozy. Do 2008 r. pro-
gram badań powinien objąć całą populację noworodków. 
W Polsce ta choroba jest zbyt późno wykrywana – średnio 
około 3,5 roku życia, przez co praktycznie niemożliwe jest 
zastosowanie profilaktyki i właściwego leczenia.

Odnośnie możliwości refundacji w ramach ubezpiecze-
nia zdrowotnego leku (szczepionki) „Aerugen” poinformo-
wano, że lek ten nie posiada pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu w Polsce. Leki niewpisane do Rejestru Produk-
tów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Teryto-
rium RP i sprowadzone z zagranicy w trybie określonym 
w ustawie Prawo farmaceutyczne mogą być wydane pa-
cjentowi po wniesieniu opłaty ryczałtowej, jeżeli koniecz-
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ność ich refundacji została potwierdzona przez Prezesa 
NFZ. Mukowiscydoza nie została określona w obowiązu-
jących przepisach jako jednostka chorobowa podlegają-
ca obowiązkowym szczepieniom ochronnym. W sprawie 
indywidualnej opisanej w wystąpieniu Rzecznika, Sąd 
Rejonowy w Poznaniu zobowiązał NFZ do sfinansowania
ze środków publicznych zakupu jedynie dwóch ampułek 
leku dla dziecka chorego na mukowiscydozę, które zo-
stały zakupione przez NFZ w 2005 r. Sąd nie uwzględnił 
żądania prawnego rodziców dziecka odnośnie praw do sfi-
nansowania ze środków publicznych kosztów szczepion-
ki, aż do osiągnięcia pełnoletności przez dziecko.

22. RPO-515967-VII/05 z dnia 21 czerwca 2006 r. – w spra-
wie przeludnienia zakładów karnych i aresztów śledczych (Informacja 
4-6/2006, str. 66).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
(20.07.2006 r.) poinformowała, że problemem przelud-
nienia jednostek penitencjarnych Służba Więzienna zaję-
ła się już w 2000 r., gdy po raz pierwszy od kilkunastu lat 
ogólna liczba osób pozbawionych wolności przekroczyła 
pojemność zakładów karnych i aresztów śledczych.

W dniu 01.12.2005 r. Minister Sprawiedliwości powo-
łał Zespół Nr 9 do spraw reformy więziennictwa, złożony 
z przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości i Central-
nego Zarządu Służby Więziennej. Rezultatem działania 
zespołu jest plan poprawy sytuacji w jednostkach peni-
tencjarnych poprzez ograniczenie ich przeludnienia w la-
tach 2006-2009. Zakłada on powiększenie bazy zakwate-
rowania dla osadzonych w ciągu najbliższych czterech lat 
o około 26 tys. miejsc. Więziennictwo na koniec 2009 r. 
będzie dysponować około 97 tys. miejsc zgodnie z normą 
3 m2 powierzchni celi przypadającej na jednego osadzone-
go. Cel ten będzie osiągnięty poprzez realizację inwestycji 
w przyjętym przez rząd w dniu 14.02.2006 r. „Programie 
pozyskania 17.000 miejsc w jednostkach organizacyjnych 
więziennictwa w latach 2006-2009”, adaptację obiektów 
przekazanych więziennictwu przez wojsko, nieujętych 
w tym programie, oraz wykorzystanie partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego do budowy, rozbudowy i zarządzania 
jednostkami penitencjarnymi.
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Ograniczeniu przeludnienia w więzieniach mają służyć 
także działania legislacyjne np. wprowadzenie wykony-
wania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym 
w systemie dozoru elektronicznego i stosowania kar 
weekendowych, czy urealnienie wykonywania kary ogra-
niczenia wolności.

23. RPO-532424-IX/06 z dnia 21 czerwca 2006 r. – w sprawie 
przestrzegania praw obywatelskich funkcjonariuszy Komendy Miej-
skiej Policji w Jeleniej Górze (Informacja 4-6/2006, str. 69).

Komendant Główny Policji (03.08.2006 r.) zgodził się 
z przedstawioną przez Rzecznika interpretacją przepisów 
dotyczących trybu zawieszania policjantów w czynno-
ściach służbowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szcze-
gółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby po-
licjantów policjant zobowiązany jest do niezwłocznego 
poinformowania pisemnym raportem drogą służbową 
przełożonego właściwego w sprawach osobowych o wsz-
częciu i zakończeniu postępowania karnego lub karnego 
skarbowego przeciwko niemu, małżonkowi lub dzieciom 
pozostającym na jego utrzymaniu. Po otrzymaniu od pod-
władnego raportu przełożony powinien zweryfikować in-
formacje w prokuraturze. Innym źródłem uzyskania przez 
przełożonego wiedzy o wszczęciu przeciwko policjantowi 
postępowania karnego i przedstawieniu mu zarzutu po-
pełnienia przestępstwa jest przesłanie przez prokuratora 
informacji w tej sprawie, na podstawie art. 21 § 2 k.p.k.

Do podjęcia decyzji o przedłużeniu okresu zawieszenia 
do czasu ukończenia postępowania karnego uprawniony 
jest właściwy przełożony. Przepisy nie wskazują okolicz-
ności, które należy uwzględniać przy ocenie danej sprawy 
oraz kwalifikowania jej jako szczególnie uzasadnionego 
przypadku. Stanowisko zaprezentowane przez Komen-
danta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze zostało podzie-
lone przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocła-
wiu w toku badania zasadności złożonych odwołań.

Decyzje dotyczące zawieszonych funkcjonariuszy Ko-
mendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze podejmowane 
były w oparciu o obowiązujące przepisy prawne. Komen-
dant Główny Policji nie ma prawnych możliwości podej-
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mowania decyzji w przedmiocie uchylenia zawieszenia 
policjantów pełniących służbę w komendach powiato-
wych (miejskich) Policji.

24. RPO-532889-IX/06 z dnia 21 czerwca 2006 r. – w sprawie 
problemów stwierdzonych w czasie wizyty Rzecznika Praw Obywatel-
skich w 3 Brygadzie Zmechanizowanej Legionów w Lublinie (Informa-
cja 4-6/2006, str. 69).

Minister Obrony Narodowej (22.08.2006 r.) poinfor-
mował, że zgodnie z „Programem Rozwoju Sił Zbrojnych 
RP w latach 2005-2010” i „Planem rozwoju Wojsk Lą-
dowych w latach 2005-2010” realizowane są przedsię-
wzięcia procesu transformacji mające na celu osiągnię-
cie wymogów nowoczesności i zdolności operacyjnych 
jednostek Wojsk Lądowych. Pierwszy etap reorganizacji 
brygady rozpoczęto w 2006 r., następne będą realizowa-
ne w kolejnych latach. Jest to proces rozłożony w latach 
i z zapewnieniem „zagospodarowania” żołnierzy zawodo-
wych. W tym kontekście obawy wynikające z konieczno-
ści zwalniania wielu żołnierzy zawodowych są nieuzasad-
nione. Do dnia 29.06.2006 r. zagospodarowano i wyzna-
czono wszystkich żołnierzy zawodowych na stanowiska. 
Wyjątek stanowi sześciu żołnierzy (chorążych). Podstawę 
działalności w zakresie rozwoju Wojsk Lądowych stano-
wił będzie „Program Rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach 
2007-2012” nad którym prace planistyczne nie zostały 
jeszcze zakończone.

Określony w „Karcie Opisu Stanowiska Służbowego” 
zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku nie wy-
czerpuje wszystkich zadań realizowanych przez osobę wy-
znaczoną na dane stanowisko. W Karcie zawarto jedynie 
główne obowiązki, które zostają przetransponowane do 
opinii służbowej. Pełny zakres obowiązków na zajmowa-
nym stanowisku służbowym zawarty jest w dokumencie 
„Zakres obowiązków służbowych/pracy/”. Każda osoba 
z chwilą wyznaczenia na dane stanowisko służbowe ma 
obowiązek zapoznania się z tym dokumentem. Rzecznik 
otrzymał również wyjaśnienia dotyczące stanu technicz-
nego kuchni i stołówek żołnierskich w wizytowanej jed-
nostce.
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25. RPO-514137-IX/05 z dnia 26 czerwca 2006 r. – w spra-
wie praktyki przerywania postępowań kwalifikacyjnych do służby 
w Policji – kontynuacja wystąpienia z dnia 11.05.2006 r. (Informacja 
4-6/2006, str. 71).

Komendant Główny Policji (13.07.2006 r.) ponow-
nie dokonał analizy § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23.01.2006 r. 
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Po-
licji i zgodził się z interpretacją tego przepisu przedstawio-
ną w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich. W przy-
padku nowelizacji rozporządzenia regulującego procedurę 
rekrutacji do służby w Policji, Komendant Główny Policji 
zobowiązał się podjąć działania zmierzające do derogacji 
ust. 2 w § 9 wspomnianego rozporządzenia. Ponadto zobo-
wiązał się ukierunkować prace, w przypadku nowelizacji 
tego przepisu, zmierzające do określenia zamkniętego ka-
talogu sytuacji skutkujących zakończeniem postępowania 
kwalifikacyjnego, określonych w § 9 ust. 1 pkt 2, tak aby 
każdy z kandydatów, wobec których zakończono postępo-
wanie kwalifikacyjne z wynikiem negatywnym, uzyskał in-
formację zwrotną o przyczynie tego stanu rzeczy.

26. RPO-440136-III/03 z dnia 29 czerwca 2006 r. – w sprawie 
zróżnicowanego terminu przedawnienia w odniesieniu do należności 
z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz dochodzenia zwrotu 
nadpłaconych składek (Informacja 4-6/2006, str. 71).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki 
Społecznej (18.07.2006 r.) poinformowała, że podziela 
wątpliwości Rzecznika i przychyla się do idei wprowadze-
nia - przynajmniej zbliżonych – zasad przedawnienia na-
leżności płatników z tytułu nienależnie opłaconych przez 
nich składek, z zasadami przedawnienia należności Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek.

Po ponad trzyletnim okresie obowiązywania aktualnego 
brzmienia art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych wydaje się, iż modyfikacji (pewnemu uela-
stycznieniu) mógłby podlegać nie tyle termin przedawnie-
nia nienależnie opłaconych przez płatników składek, lecz 
termin przedawnienia należności FUS z tytułu składek.

Propozycje ewentualnych nowych rozwiązań legisla-
cyjnych w tym obszarze ze strony Ministerstwa Pracy 
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i Polityki Społecznej będą musiały uwzględniać specyfikę 
należności z tytułu składek, które decydują o sytuacji fi-
nansowej ubezpieczonego na starość, stąd też muszą być 
szczególnie chronione.
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IX. OŚWIADCZENIA I APELE RZECZNIKA PRAW 
OBYWATELSKICH

Oświadczenie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie 
obozów pracy we Włoszech (20 lipca 2006 r.)

Obejmując w lutym br. funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich już 
na wstępie uznałem, iż jednym z głównych moich priorytetów powin-
no być zaktywizowanie wszelkich form pomocy dla obywateli polskich 
emigrujących z kraju i podejmujących lub poszukujących zatrud-
nienia w krajach Europy Zachodniej. Zarówno w tych krajach, które 
otworzyły swoje rynki pracy już od 01.05.2004 r. – daty wstąpienia 
Polski do Unii Europejskiej, jak Wielka Brytania czy Irlandia. Jak 
również tych, gdzie praca wykonywana przez Polaków objęta różnego 
rodzaju restrykcjami wynikającymi z okresów przejściowych polskie-
go członkostwa w UE, przyjmuje najczęściej nielegalny charakter.

Ujawnione w ostatnich dniach przez polską i włoską policję wy-
darzenia zbyt dobitnie potwierdzają moją diagnozę, iż jest to nie tyl-
ko problem coraz bardziej palący i wymagający natychmiastowych 
i dogłębnych rozwiązań systemowych, ale że jest to kwestia wciąż 
w niedostatecznym stopniu zauważana i podejmowana przez władze 
państwowe.

Słuchając relacji medialnych z wydarzeń w Orta Nova trudno nie 
być zaszokowanym. Opisywany proceder pojawił się po raz kolejny 
w tym samym miejscu i był zorganizowany w identyczny sposób. Tak-
że Biuro Rzecznika, po doniesieniach prasowych, badało identyczną 
sprawę wyzysku Polaków w rejonie miasta Foggia, w październiku 
2005 r. Zostaliśmy wówczas zapewnieni o prowadzonych kontrolach 
tego terenu przez polską placówkę dyplomatyczną, jak i pełnym zain-
teresowaniu tą sprawą Komendy Głównej Policji.

Niewątpliwy sukces uwolnienia polskich „zakładników” z miejsc 
nielegalnego ich zatrudnienia, nie może przesłaniać słabości i nie-
adekwatności całościowych działań władz polskich dla ochrony praw 
obywateli wyjeżdżających za granicę. Podkreślić tu pragnę słowo „oby-
wateli”, gdyż osoby te mają prawo do korzystania z uprawnienia przy-
znanego im Konstytucją w art. 36 – „Podczas pobytu za granicą oby-
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watel polski ma prawo do opieki ze strony Rzeczypospolitej Polskiej” 
i na tej podstawie mają prawo domagać się, aby instytucje państwowe 
o ich prawa zadbały we właściwy sposób.

W chwili obecnej najważniejszym jest udzielenie wszelkiej moż-
liwej pomocy uwolnionym pracownikom, zarówno we Włoszech jak 
i po ich powrocie do kraju, zaś sprawcy tych bulwersujących i kry-
minalnych działań powinni zostać ukarani. Biuro Rzecznika z uwa-
gą będzie śledzić przebieg prowadzonego śledztwa w tej sprawie, 
w tym również dociekać od odpowiednich organów, czy w Orta Nova 
nie działają nowe grupy przestępcze w zakresie tożsamych kategorii 
przestępstw.

Zamierzam zwrócić się do Komendanta Głównego Policji o informa-
cje o podejmowanych i projektowanych działaniach polskich organów 
ścigania, także we współpracy z policjami innych państw i policyjny-
mi strukturami europejskimi, oraz o przedstawienie rzeczywistych re-
zultatów tych czynności i wydanych rozstrzygnięć. Jak wskazywałem 
w swoich wcześniejszych pismach do Komendanta Głównego Policji, 
współpraca międzynarodowa w tego typu sprawach jest sprawa klu-
czową. Ze swej strony pragnę zadeklarować gotowość do udzielenia 
przez Biuro Rzecznika wszelkiej ewentualnej pomocy prawnej ofiarom
wydarzeń w Orta Nova.

W ostatnich miesiącach podjąłem wiele działań - można o tym prze-
czytać na stronach internetowych RPO - na rzecz usystematyzowania 
pomocy dla Polaków pracujących za granicą i wyjeżdżających w celu 
znalezienia zatrudnienia. Moi pracownicy prowadzą różnego rodzaju 
badania tego zjawiska na terenie całego kraju, a osoby działające na 
moją prośbę podjęły się analizy jego aspektów prawnych w poszcze-
gólnych krajach Unii Europejskiej.

Jeszcze w marcu występowałem do Ministra Spraw Zagranicz-
nych o zwiększenie nakładów na pomoc konsularną i prawną w pań-
stwach, w których najczęściej dochodzi do incydentów w sprawach 
pracowniczych i do których wyemigrowało w poszukiwaniu zatrud-
nienia najwięcej Polaków. I wobec braku, jak dotychczas odpowiedzi, 
zamierzam uczynić to ponownie. Jestem coraz mocniej przekonany, 
iż koniecznym jest ustanowienie stanowisk specjalnych „oficerów 
łącznikowych” Rzeczypospolitej przy ministerstwach ds. zatrudnienia 
w państwach starej Unii, w których zatrudniani są licznie Polacy, ce-
lem przeciwdziałania na miejscu patologicznym zjawiskom wyzysku 
naszych obywateli.
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W sprawie obozów pracy we Włoszech Rzecznik Praw Obywatel-
skich skierował ponadto następujące wystąpienia: 

RPO-513263-VIII/06 z dnia 25 lipca 2006 r. do Ombudsmana Regio-
nu Puglia we Włoszech, 

RPO-537181-II/06 z dnia 1 sierpnia 2006 r. do Komendanta Głów-
nego Policji oraz Prokuratora Krajowego, a także z dnia 8 września 
2006 r. do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz z dnia 
19 września 2006 r. do Ministra Sprawiedliwości. 

Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO-540726-I/06) 
z dnia 23 sierpnia 2006 r. – w sprawie wypowiedzi Pełnomocnika 
Rządu Republiki Federalnej Niemiec ds. Praw Człowieka, relacjo-
nowanej w „Der Spiegel”.

Rzecznik Praw Obywatelskich zapoznał się z wypowiedzią Pełnomoc-
nika Rządu Republiki Federalnej Niemiec ds. Praw Człowieka relacjo-
nowaną w „Der Spiegel” Nr 34 z tego roku, w której wyraził „głębokie za-
niepokojenie” sytuacją praw człowieka w Polsce. Cytowana wypowiedź 
miała pojawić się w nawiązaniu do – wedle określenia gazety – „ostrych 
ataków” w Polsce na berlińską wystawę „Wymuszone drogi”.

Według wspomnianej relacji Pełnomocnik Rządu Republiki Federal-
nej Niemiec ds. Praw Człowieka miał twierdzić, „że jest w posiadaniu 
wiarygodnych raportów, wedle których Polacy wspierający wystawę 
– zarówno gminy jak i osoby fizyczne – poddawani są „wielkiej presji” 
i że dziennikarze podobno boją się pisać w sposób zróżnicowany o tej 
wystawie oraz że w Polsce zagrożona jest wolność słowa i demonstra-
cji, o czym mają także świadczyć inne raporty dotyczące na przykład 
zakazu demonstracji homoseksualistów. Rzecznik Praw Obywatel-
skich prosi o udostępnienie mu wspomnianych raportów.

Pełnomocnik Rządu Republiki Federalnej Niemiec ds. Praw 
Człowieka (12.09.2006 r.) zapewnił, że w zakresie ochrony praw czło-
wieka, a w tym przede wszystkim wolności prasy i wyrażania poglą-
dów, ma te same intencje, co polski Rzecznik Praw Obywatelskich. 
Odnosząc się do swojej wypowiedzi dla „Der Spiegel” poinformował, że 
dotyczyła ona tendencji w Polsce, idących – jego zdaniem – w niewła-
ściwym kierunku. Jako przykład podał kwestię zakazu organizowania 
demonstracji homoseksualistów oraz sposób relacjonowania berliń-
skiej wystawy poświeconej wypędzeniom.

Pełnomocnik Rządu Republiki Federalnej Niemiec ds. Praw Czło-
wieka stwierdził, że niezależnie od konkretnej postawy wobec homo-
seksualizmu nie można usprawiedliwić zakazu organizowania de-
monstracji homoseksualistów. To samo dotyczy przeciwników i zwo-
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lenników wystawy pt. „Wymuszone drogi”, poświęconej wypędzeniom. 
Również tutaj nie chodzi o treść wystawy, lecz o sposób, w jaki opinia 
publiczna jest informowana. Stwierdził także, iż jego wypowiedź odno-
siła się również do presji, która była wywierana przez polskie władze 
na instytucje i osoby prywatne, aby zażądały one zwrotu eksponatów 
(w załączeniu zostały przekazane artykuły z Frankfurter Allgemeine 
Zeitung i Süddeutsche Zeitung, poruszające tę kwestię).

Informacja o działalniach Rzecznika Praw Obywatelskich 
(RPO-541790-VIII/06 z dnia 29 września 2006 r.) mających na 
celu poprawę bezpieczeństwa obywateli polskich wyjeżdżających 
do pracy za granicą, przedstawione w odpowiedzi na wystąpienie 
Marszałka Sejmu RP.

Problem nieprzestrzegania praw polskich pracowników przez pra-
codawców zagranicznych został zasygnalizowany przez Rzecznika 
Europejskiemu RPO, Komisarzowi Praw Człowieka Rady Europy, Ko-
misarzowi UE ds. Zatrudnienia, Spraw Socjalnych i Wyrównywania 
Szans oraz Wiceprzewodniczącemu Parlamentu Europejskiego.

Rzecznik Praw Obywatelskich nawiązał stałą współpracę m.in. z Mi-
nistrem Spraw Zagranicznych i wieloma ambasadami RP, Ministrem 
Pracy i Polityki Społecznej, Państwową Inspekcją Pracy, Oddziałami 
Kontroli Legalności Zatrudnienia (Urzędy Wojewódzkie), niektórymi 
Wojewódzkimi Urzędami Pracy, Powiatowymi Urzędami Pracy, In-
stytutem Psychosomatycznym w Warszawie, Centralnym Instytutem 
Ochrony Pracy oraz Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych.

W dniach 22.03.2006 r. oraz 17.07.2006 r. Rzecznik Praw Obywa-
telskich zorganizował konferencje o charakterze roboczym, na których 
dyskutowano o problemach migracji zarobkowej obywateli polskich. 
W trakcie obrad Rzecznik przedstawił propozycję powołania instytucji 
polskich „oficerów łącznikowych” przy ministerstwach ds. zatrudnie-
nia w państwach „starej Unii”, w których zatrudniani są licznie Polacy. 
Zaproponował ponadto wprowadzenie bonów umożliwiających refun-
dowanie pomocy prawnej i sporządzenie katalogu firm prawniczych
oraz tłumaczy świadczących usługi Polakom poza granicami kraju.

Rzecznik zwrócił się do Marszałka Sejmu RP z prośbą o wszelkie 
sugestie, idee i opinie, które pomogłyby uczynić bezpieczniejszymi wy-
jazdy Polaków do pracy za granicą.





CZĘŚĆ 2
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WYBÓR SPRAW INDYWIDUALNYCH

RPO-528651-II/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się p. Mariusz N., żaląc 

się na sposób zakończenia postępowania prowadzonego przez Proku-
raturę Rejonową w T. w sprawie zaistniałego w dniu 29 marca 2005 r. 
w miejscowości Z. wypadku drogowego, w trakcie którego kierujący 
motocyklem marki Honda wyżej wymieniony zderzył się z samocho-
dem marki Opel Kadet, na skutek czego kierujący motocyklem doznał 
obrażeń ciała, które naruszyły prawidłowe czynności narządów jego 
ciała na okres powyżej 7 dni tj. o czyn z art. 177 § 1 Kk.

Prokurator Rejonowy w T. postanowieniem z dnia 28 czerwca 2005 r. 
umorzył powyższe postępowanie przygotowawcze wobec braku danych 
dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa, 
a przedmiotową decyzję merytoryczną utrzymał w mocy postanowie-
niem z dnia 7 października 2005 r. Sąd Rejonowy w T.

Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Prokuratora Ape-
lacyjnego w G. poprzedzone dokonaną analizą akt przedmiotowego 
postępowania wskazujące na przedwczesne zakończenie powyższej 
sprawy, bez wyjaśnienia wszystkich istotnych kwestii, w tym przyczyn 
i przebiegu zaistniałego zdarzenia oraz bez przesłuchania wszystkich 
niezbędnych świadków skutkowało wydaniem polecenia Prokurato-
rowi Okręgowemu w G. spowodowania uzupełnienia powyższego po-
stępowania w trybie art. 327 § 3 Kpk. o wskazane przez Rzecznika 
czynności procesowe.

RPO-518742-II/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Krystian M. kwestio-

nując zasadność prawomocnego postanowienia Prokuratora Prokuratury 
Rejonowej w K. z dnia 6 grudnia 2004 roku o umorzeniu postępowania 
przygotowawczego w sprawie dotyczącej ukrywania dokumentu w postaci 
listu poleconego przez pracowników Towarzystwa Ubezpieczeniowego na 
szkodę wymienionego pokrzywdzonego – tj. o czyn z art. 276 Kk.

Powyższe postanowienie umorzono stwierdzając, iż opisane zdarze-
nie nie zawiera znamion czynu zabronionego. Podczas postępowania 
odwoławczego decyzja prokuratora została utrzymana w mocy posta-
nowieniem Sądu Rejonowego w K. z dnia 11 kwietnia 2005 roku.
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Akta wspomnianej sprawy zostały zbadane przez Rzecznika, a ich 
analiza wykazała uchybienia i nieprawidłowości postępowania dowo-
dowego.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, postanowienie o umorzeniu 
przedmiotowego śledztwa zostało wydane przedwcześnie, bowiem Pro-
kurator nie w pełni wykorzystał dostępne i możliwe do przeprowadzenia 
środki dowodowe. Nadto niedokładnie i zbyt mało wnikliwie oceniono 
dotychczas zebrany materiał dowodowy, co w efekcie rzutowało na treść 
merytorycznego rozstrzygnięcia. Uwagi Rzecznika Praw Obywatelskich 
wobec wspomnianego postępowania przygotowawczego sprowadzały się 
do faktu nie udokumentowania istotnych dla śledztwa danych dotyczą-
cych statusu Pana Krzysztofa M. w strukturach Towarzystwa Ubezpie-
czeniowego, a także nie wyjaśnienia zasad i praktyki dystrybucji imien-
nej korespondencji wpływającej dla pracowników wspomnianego Towa-
rzystwa Ubezpieczeń i osób będących jego agentami.

Ponadto zaniechano procesowego udokumentowania i ustalenia, 
czy pokrzywdzony po uzyskaniu informacji o nadejściu przesyłki po-
leconej na jego nazwisko, podjął i z jakimi skutkami próbę jej ode-
brania z Oddziału Regionalnego, co mogło mieć kluczowe znaczenie 
dla oceny zaistnienia znamion czynu zabronionego określonego w art. 
276 Kk; Towarzystwa Ubezpieczeniowego, oraz zaniechania przesłu-
chania kilku świadków (szczegółowo wymienionych w pisemnym wy-
stąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich), których personalia były 
ustalone w toku postępowania przygotowawczego.

W konsekwencji, zdaniem Rzecznika, umorzenie śledztwa w opisa-
nych warunkach jako przedwczesne było chybione, gdyż nie pozwalało 
na autorytatywne stwierdzenie braku znamion czynu zabronionego.

Według Rzecznika dostrzeżone mankamenty postępowania unie-
możliwiały właściwą, prawidłową i kompleksową ocenę analizowanej 
sprawy i nie dawały podstaw do jego zakończenia w przyjęty sposób.

W tej sytuacji Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prokura-
tora Apelacyjnego w K. z wnioskiem o zbadanie akt postępowania, 
w ramach nadzoru służbowego, pod kątem oceny zasadności decyzji 
Prokuratora z dnia 6 grudnia 2004 roku – o umorzeniu śledztwa oraz 
rozważeniu możliwości podjęcia na nowo umorzonego postępowania 
przygotowawczego, w trybie art. 327 § 1 Kpk, po uprzednim ewentual-
nym dokonaniu niezbędnych czynności dowodowych, o jakich mowa 
w § 3 art. 327 Kpk.

W dniu 18 lipca 2006 roku do wiadomości Rzecznika Praw Oby-
watelskich wpłynęła informacja z Prokuratury Apelacyjnej w K. 
Z jej treści wynika, że podzielając w pełni zasadność uwag zawartych 
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w wystąpieniu Rzecznika, polecono Prokuratorowi Okręgowemu w K. 
spowodowanie podjęcia na nowo – w trybie art. 327 § 1 Kpk – wspo-
mnianego wyżej prawomocnie umorzonego śledztwa i przeprowadze-
nie w jego toku dalszych czynności dowodowych oraz ponownej oceny 
zaistniałego zdarzenia w kontekście znamion art. 276 Kk.

RPO-519636-II/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Rafał N. kwe-

stionując zasadność prawomocnego postanowienia Prokuratora Pro-
kuratury Rejonowej w K. z dnia 25 maja 2005 roku o umorzeniu po-
stępowania przygotowawczego w sprawie dotyczącej zgonu jego żony 
– Aleksandry N. w dniu 1 września 2004 r., – tj. o czyn z art. 155 Kk. 
Zdaniem wnioskodawcy wymieniona zmarła po odbytym w wyniku 
cięcia cesarskiego porodzie na skutek błędów medycznych i diagno-
stycznych opiekujących się nią lekarzy.

Powyższe postępowanie umorzono stwierdzając, że nie popełnio-
no przestępstwa. Decyzja procesowa Prokuratury utrzymana została 
przez Sąd Rejonowy w K. w dniu 17 sierpnia 2005 roku.

W sprawie tej, po zbadaniu materiałów dowodowych Rzecznik skie-
rował pisemne wystąpienie do Prokuratury Apelacyjnej w G., wskazu-
jąc na nieprawidłowości postępowania przygotowawczego.

Rzecznik zwrócił uwagę, iż podczas śledztwa pokrzywdzony złożył 
konkretne wnioski dowodowe, których formalnie, w sposób przewi-
dziany procedurą nie oddalono i nie zrealizowano. Nadto pomimo za-
sięgnięcia opinii biegłych lekarzy, nie wyjaśniono istniejących wątpli-
wości i niejasności w zakresie ujawnionej u pacjentki przed cesarskim 
cięciem niedokrwistości oraz zaburzeń krzepnięcia krwi i ich wpływu 
na zwiększone ryzyko krwotoku podczas operacji. Nie weryfikowano
również istniejących rozbieżności dowodowych, co do faktu i czasu 
odpłynięcia zielonych wód płodowych u pokrzywdzonej, które mogły 
mieć istotne znaczenie i wpływ na końcową opinię i wnioski biegłych.

Poza tym Rzecznik zauważył, iż podczas postępowania przygoto-
wawczego dowodowo nie zabezpieczono pełnej dokumentacji medycz-
nej. Zwrócono również uwagę, iż ze względu na obowiązującą lekarzy 
tajemnicę lekarską, zgodnie z art. 180 § 2 Kpk, przesłuchania lekarzy 
winny być poprzedzone uzyskaniem stosownych decyzji sądu.

W tej sytuacji Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prokura-
tora Apelacyjnego w G. z wnioskiem o zbadanie akt postępowania, 
w ramach nadzoru służbowego, pod kątem oceny zasadności decy-
zji Prokuratora z dnia 25 maja 2005 r. – o umorzeniu śledztwa oraz 
rozważeniu możliwości podjęcia na nowo umorzonego postępowania 
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przygotowawczego, w trybie art. 327 § 1 Kpk, po uprzednim ewentual-
nym dokonaniu niezbędnych czynności dowodowych, o jakich mowa 
w § 3 art. 327 Kpk.

Dnia 17 lipca 2006 roku do Rzecznika Praw Obywatelskich wpły-
nęła informacja z Prokuratury Apelacyjnej w G. Z jej treści wynika, że 
podzielając w pełni poglądy zawarte w wystąpieniu Rzecznika, pole-
cono Prokuraturze Okręgowej w G. spowodowanie podjęcia na nowo 
– w trybie art. 327 § 1 Kpk – wspomnianego wyżej prawomocnie umo-
rzonego śledztwa i jego dalsze kontynuowanie.

RPO-515481-II/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Tadeusz D. 

z prośbą o wniesienie na jego korzyść kasacji od wyroku Sądu Rejono-
wego w G. z dnia 1 czerwca 2005 r.

Po dokonaniu analizy akt powstała wątpliwość, czy prawomocność 
wyroku w tej sprawie nie została stwierdzona przedwcześnie.

Otóż stwierdzono, iż po doręczeniu obwinionemu wyroku zaocz-
nego, przy zachowaniu terminu, Tadeusz D. złożył do sądu pismo 
z prośbą o doręczenie mu wyroku „do apelacji”. Pismu temu nie nada-
no dalszego biegu, a po upływie terminu do złożenia wniosku o uza-
sadnienie wyroku, stwierdzona została prawomocność wyroku.

W piśmie skierowanym do Prezesa Sądu Rejonowego w G. wska-
zano, iż zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich w kontekście prze-
pisów art. 118 § 1 Kpk w zw. z art. 38 Kpw, sformułowana przez ob-
winionego prośba jest wnioskiem o sporządzenie i doręczenie wyroku 
z uzasadnieniem, zaś sposób sformułowania pisma może być spowo-
dowany charakterem schorzeń obwinionego, o których to schorze-
niach informacja znajdowała się w aktach sprawy.

Prezes Sądu Rejonowego w piśmie z dnia 10 lipca 2006 r. podzielił 
argumentację Rzecznika Praw Obywatelskich. Poinformował, iż zarzą-
dzeniem Przewodniczącego Wydziału Karnego zostało uchylone zarzą-
dzenie dotyczące stwierdzenia prawomocności wyroku, wstrzymane 
zostało jego wykonanie, a akta zostały doręczone sędziemu celem spo-
rządzenia uzasadnienia.

Powyższa sprawa w dalszym ciągu pozostaje w zainteresowaniu 
Rzecznika.

RPO-510082-II/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Tomasz S. ża-

ląc się na nieprawidłowe – w jego ocenie – umorzenie postępowania 
w sprawie nadzorowanej przez Prokuraturę Rejonową w B.
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Analiza akt powyższego postępowania, przeprowadzona przez 
Rzecznika Praw Obywatelskich, nasunęła następujące spostrzeżenia 
i wnioski.

Postępowanie w przedmiotowej sprawie prowadzone było w kierun-
ku popełnienia przestępstwa z art. 165 § 2 Kk tj. nieumyślnego spo-
wodowania niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób powodu-
jąc zagrożenie epidemiologiczne.

Początkowo postępowanie zostało umorzone, wobec braku znamion 
czynu zabronionego. Jednakże Prokurator Prokuratury Okręgowej 
uchylił powyższe postanowienie, wskazując jakie okoliczności należy 
jeszcze w toku postępowania ustalić oraz jakie czynności są niezbęd-
ne dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania.

Następnie przeprowadzono w sprawie szereg istotnych czynno-
ści, uzupełniono materiał dowodowy m.in. o opinię biegłych lekarzy. 
Postępowanie zakończono wydając postanowienie o umorzeniu po-
stępowania wobec braku znamion czynu zabronionego. Przedmioto-
we postanowienie, w wyniku zażalenia pokrzywdzonych, podlegało 
kontroli sądowej. Sąd Rejonowy w B., nie uwzględnił zażalenia po-
krzywdzonych i zaskarżone postanowienie Prokuratury Rejonowej 
w B. – utrzymał w mocy.

W ocenie Rzecznika, niewątpliwie w toku postępowania dokona-
no szeregu bardzo istotnych czynności. Jednakże, wnikliwa analiza 
akt budziła pewne wątpliwości co do rzetelności przeprowadzonych 
czynności oraz co do zasadności zakończenia postępowania na tym 
etapie.

Biegli z Akademii Medycznej w B. w swojej opinii wskazali, iż w ich 
ocenie w Zakładzie Karnym w K. doszło do spowodowania zagroże-
nia epidemiologicznego w wyniku wtórnego zarażenia pokarmowego. 
Natomiast źródłem zakażenia był człowiek chory lub nosiciel. W dal-
szej części opinii, biegli stwierdzili, iż w kwestii wymogów sanitarnych 
związanych z prawidłową kontrolą procesu żywienia podzielają opinię 
wynikającą z kontroli przeprowadzonej przez Powiatową Stację Sani-
tarno – Epidemiologiczną, która wykazała liczne, opisane szczegółowo 
zaniedbania higieniczne.

Przedmiotowa opinia została przeprowadzona dość wnikliwie, jed-
nakże, wydaje się, iż jest ona niepełna. W postanowieniu o zasięgnię-
ciu opinii Prokurator wskazał, iż prosi o stwierdzenie czy stwierdzone 
u chorych objawy chorobowe pozostają w związku przyczynowym z za-
nieczyszczeniem posiłków podawanych w zakładzie karnym i co było 
przyczyną tego zanieczyszczenia, w szczególności czy zostały spełnio-
ne wymogi związane z tymże procesem. Samo potwierdzenie w opinii, 
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iż biegli potwierdzają opinię wynikającą z kontroli przeprowadzonej 
przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, wydaje się być 
niewystarczające. Dla ustalenia, czy w przedmiotowej sprawie doszło 
do czynu z art. 165 § 2 Kk, niezbędnym jest ustalenie związku przy-
czynowego pomiędzy zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym, 
a licznymi zaniedbaniami higienicznymi. Opinia nie daje odpowiedzi 
na pytanie, czy gdyby przestrzegano zasad związanych z prawidłowym 
pod względem higienicznym przygotowywaniem posiłków (do zarażenia 
doszło prawdopodobnie w czasie wszystkich podawanych posiłków) to 
czy pomimo, iż osoby pracujące tego dnia w kuchni były nosicielami 
lub chorymi, doszłoby do zarażenia na taką skalę? Pytanie to jest 
niezwykle istotne zwłaszcza w świetle zeznań pracownika Powiatowej 
Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w B., z którego wynika, że ze 
względu na powszechność gronkowca nie wykonuje się badań na jego 
nosicielstwo. Wydaje się zatem, iż istotnym zabezpieczeniem przed 
zarażeniem stanowią zasady przestrzegania higieny. Dlatego też waż-
nym w przedmiotowej sprawie jest ustalenie, czy właśnie stwierdzone 
przez PSSE zaniedbania nie doprowadziły do wtórnego zarażenia.

W ocenie Rzecznika, dla ustalenia tego związku przyczynowego, 
rozważenia wymagało powołanie zespołu biegłych składającego się 
z lekarzy jak i specjalistów z Inspektoratu Sanitarnego.

Ponadto Rzecznik zauważył, iż w toku postępowania nie ustalono 
kto krytycznego dnia był osobą odpowiedzialną za proces żywieniowy 
i bhp w Zakładzie Karnym w K. Ustalenie tego faktu wydaje się być 
istotne dla prawidłowego uzupełnienia materiału dowodowego zleco-
nego przez Prokuratora Okręgowego w zakresie prawidłowego ustale-
nia czy pracownicy Służby Więziennej w Zakładzie Karnym w K. odpo-
wiedzialni za proces żywieniowy i bhp, dopełnili swoich obowiązków.

Powyższe zastrzeżenia Rzecznik przekazał Prokuratorowi Okręgo-
wemu w B.

W odpowiedzi Prokurator Okręgowy w B. przychylił się w całej roz-
ciągłości do uwag Rzecznika i zlecił uzupełnienie materiału dowodo-
wego w trybie art. 327 § 3 Kpk.

RPO-520352-II/05
Do Rzecznika zwrócił się z wnioskiem o pomoc Pan Marek N. skarżąc 

się na nieprawidłowe – w jego ocenie – przeprowadzone postępowanie do-
tyczące przywłaszczenia rzeczy oraz dokumentów do niego należących. 
Postępowanie w tej sprawie zostało umorzone wobec stwierdzenia braku 
danych dostatecznie uzasadniających popełnienie przestępstwa.
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Po zapoznaniu się z aktami przedmiotowego postępowania Rzecz-
nik zwrócił się z wnioskiem do Prokuratury Apelacyjnej w B. o zba-
danie akt postępowania w ramach nadzoru i rozważenie możliwości 
uzupełnienia materiału dowodowego o dodatkowe czynności mające 
na celu potwierdzenie wersji wskazanej przez pokrzywdzonego m.in. 
poprzez dokonanie dodatkowego przeszukania oraz zweryfikowania
zeznań złożonych przez osobę wskazaną przez Marka N. jako sprawca 
czynu, gdyż zaistniały istotne rozbieżności w jej zeznaniach.

Prokurator Apelacyjny w pełni podzielił uwagi Rzecznika – stwier-
dził, że nie wyczerpano faktycznie wszystkich możliwości dowo-
dowych, a Prokurator Okręgowy ocenił zażalenie pokrzywdzonego 
w sposób niedostatecznie wnikliwy. W konsekwencji zlecił uzupełnie-
nie materiału dowodowego w trybie art. 327 § 3 Kpk.

RPO-474442-II/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się Pani Krystyna Sz. 

kwestionując zasadność prawomocnego postanowienia Prokuratora 
Prokuratury Rejonowej w Z. z dnia 28 stycznia 2004 roku o umo-
rzeniu postępowania przygotowawczego w sprawie dotyczącej spowo-
dowania u niej ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci ciężkiego 
kalectwa – tj. o czyn z art. 156 § 1 pkt 2 Kk (na skutek powikłań 
pooperacyjnych zaszła konieczność usunięcia wymienionej pacjentce 
lewej nerki).

Przeprowadzone przez Rzecznika badanie akt tej sprawy ujawniło 
szereg uchybień postępowania przygotowawczego. W konsekwencji 
skierowano pisemne wystąpienie do Prokuratora Apelacyjnego w L. 
w którym wskazano uwagi Rzecznika Praw Obywatelskich. Dnia 21 
marca 2005 roku Prokuratura Apelacyjna w L. powiadomiła Rzeczni-
ka, iż podzielając poglądy zawarte w wystąpieniu, polecono Prokura-
torowi Rejonowemu w Z. podjęcie na nowo prawomocnie umorzonego 
śledztwa w powyższej sprawie.

W istocie dnia 4 kwietnia 2005 roku podjęto na nowo prawomoc-
nie umorzone w tej sprawie śledztwo nadając mu nową sygnaturę, 
a następnie wykonano szereg czynności procesowych, w tym uzyska-
no uzupełniającą opinię Zakładu Medycyny Sądowej w P., po czym 
postępowanie powyższe ponownie zostało umorzone postanowieniem 
prokuratora wspomnianej Prokuratury Rejonowej z dnia 30 września 
2005 roku. Podstawę umorzenia oparto o przepis art. 17 § 1 pkt 2 Kpk 
uznając, iż w niniejszym przypadku brak jest ustawowych znamion 
czynu zabronionego. Decyzja taka utrzymana została przez Sąd Rejo-
nowy w Z. w dniu 16 stycznia 2006 roku.
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W tych warunkach ponownie Rzecznik zwrócił się o akta omawia-
nego postępowania.

Pomimo wykonania szeregu czynności procesowych, w ocenie 
Rzecznika Praw Obywatelskich, w dalszym ciągu nie osiągnięto celu 
zakreślonego regułą art. 297 § 1 Kpk, bowiem nie uzyskano pełnej 
odpowiedzi na pytania do biegłych. Tym samym w dalszym ciągu, 
w myśl generalnej zasady prawdy materialnej wyrażonej normą art. 2 
§ 2 Kpk, nie wyjaśniono istotnych wątpliwości wskazywanych również 
przez pokrzywdzoną – Panią Krystynę Sz. Tymczasem owe niejasne 
okoliczności sprawy mogły świadczyć o zaistnieniu błędów postę-
powania leczniczego wobec Krystyny Sz., której w efekcie powikłań 
usunięto nerkę. Ujawnione mankamenty śledztwa były powodem ko-
lejnego wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich do Prokuratury 
Apelacyjnej w L.

W wystąpieniu podkreślono, iż w postępowaniu karnym dotyczą-
cym – jak w niniejszym przypadku – oceny prawidłowości udzielenia 
świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny i lekarzy, na któ-
rych jako gwarantach pacjenta (art. 2 Kk) spoczywa szczególny obo-
wiązek prawny zapobiegania negatywnym dla życia i zdrowia pacjenta 
skutkom, właściwa weryfikacja istotnych wątpliwości ma ogromne 
znaczenie. Tak więc pełne wyjaśnienie opisywanej sprawy oraz wy-
kluczenie możliwości zaistnienia przestępstwa ściganego z oskarżenia 
publicznego jest także istotne dla decyzji o ewentualnym ponownym 
podjęciu na nowo umorzonego postępowania w trybie przewidzianym 
art. 327 § 1 Kpk.

Przede wszystkim wskazano, że uzupełniająca opinia biegłych z Ka-
tedry i Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w P. w ogóle 
nie odniosła się do trafnego i słusznie podkreślonego w postanowieniu 
o zasięgnięcie uzupełniającej opinii pytania prokuratora.

Powołani biegli, w zakresie oceny badania USG nerek Krystyny 
Sz. z dnia 4 grudnia 2001 roku, ograniczyli się do przytoczenia za-
pisu ujawnionego w historii choroby pokrzywdzonej – tj. USG nerek 
bez zmian. Natomiast sformułowane pytanie wyraźnie i jednoznacz-
nie określało zakres zadania biegłych – chodziło bowiem o to, czy 
w rzeczywistości obraz badania USG nerek pacjentki w dniu 4 grudnia 
2001 r. wskazywał już na zmiany w układzie moczowym. Brak tej zna-
czącej oraz istotnej dla sprawy odpowiedzi umknął uwadze prokura-
torów i sądu. Nie wiadomo zatem, czy biegli weryfikowali poprawność 
zapisu w historii choroby Krystyny Sz. z rzeczywistym obrazem tego 
badania. Tymczasem pokrzywdzona już 4 lutego 2004 roku w swo-
im zażaleniu kwestionowała zapisy lekarskie w tej części, dodatkowo 
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podnosząc, iż do dokumentacji medycznej nie dołączono wyniku tego 
badania USG. Również w zażaleniu z dnia 8 października 2005 roku 
na umorzenie śledztwa wskazywała, że badanie USG z dnia 4 grudnia 
2001 r. wykryło nieprawidłowości w lewej nerce, po czym nie zalecono 
jej żadnych badań profilaktycznych i leczniczych, aby nie dopuścić do 
rozwinięcia się wodonercza lewej nerki. Postępowanie takie pokrzyw-
dzona utożsamiała z ewidentnym zaniedbaniem i błędem lekarzy.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich brak jednoznacznej weryfi-
kacji powyższej kwestii sprawiał, iż obecnie nie można odmówić słusz-
ności rozumowania pokrzywdzonej, bowiem jeśli źle zinterpretowano 
wynik badań USG z dnia 4.12.2001 roku, a następnie w wyniku takie-
go błędu nie podjęto właściwego badania, co doprowadziło do ujemnego 
skutku w postaci konieczności usunięcia nerki, to w grę może wchodzić 
odpowiedzialność karna lekarzy z art. 160 § 2 Kk i art. 156 § 2 Kk.

Sygnalizując ów najistotniejszy problem, iż w tej sytuacji decyzja 
o umorzeniu przedmiotowego śledztwa była przedwczesna i nietrafna. 
W sprawie koniecznym było gruntowne i całościowe przeanalizowanie 
dotychczasowych wniosków biegłych, a następnie uzyskanie uzupeł-
nionej i odnoszącej się do wszystkich pytań prokuratora opinii bie-
głych. Nadto Rzecznik podkreślił, że potrzeba pilnego oraz rzetelnego 
wyjaśnienia, czy w niniejszym przypadku nie doszło do zaistnienia 
wskazanych wyżej czynów zabronionych – ściganych z oskarżenia 
publicznego, determinuje dodatkowo upływający czas i zbliżający się 
okres przedawnienia karalności przestępstw.

W dniu 16 czerwca 2006 roku do wiadomości Rzecznika wpłynę-
ło pismo z Prokuratury Apelacyjnej w L. informujące, że podzielając 
argumenty Rzecznika, zdecydowano zlecić przeprowadzenie dodatko-
wych czynności dowodowych, w trybie art. 327 § 3 Kpk, celem uzupeł-
nienia zgromadzonego dotychczas materiału dowodowego oraz ustale-
nia, czy pozwolą one na podjęcie na nowo umorzonego postępowania. 
W zakresie tym wydano stosowne polecenia podległej Prokuraturze.

RPO-532066-III/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się Pani Teresa W. 

z prośbą o pomoc w ustaleniu prawidłowej podstawy wymiaru wcze-
śniejszej emerytury i wyrównania należności od daty przyznania 
świadczenia tj. od 15 września 2004 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Dyrektora Oddziału 
ZUS w Z.W., z prośbą o spowodowanie ponownego zbadania tej spra-
wy i ustosunkowanie się do zarzutów podnoszonych przez zaintere-
sowaną.
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Interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich doprowadziła do po-
myślnego załatwienia sprawy.

Z wyjaśnień Dyrektora Oddziału ZUS wynika bowiem, że po po-
nownym przeanalizowaniu akt sprawy, ujawniono nieprawidłowości 
w ustaleniu wysokości emerytury i dokonano ponownego jej przelicze-
nia z zastosowaniem kwoty bazowej obowiązującej w dacie wniosku 
o przyznanie emerytury. W wyniku tych obliczeń, emerytura uległa 
zwiększeniu, a należne wyrównanie za okres od 15  września 2004 r. 
zostanie Pani Teresie W. wypłacone wraz z odsetkami i przekazane 
z emeryturą za miesiąc lipiec 2006 r.

RPO-527631-III/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się pan Czesław B. ze 

skargą na Oddział ZUS w P., który – jego zdaniem – bezprawnie zo-
bowiązał go do zwrotu wypłaconego zasiłku chorobowego za okres od 
5 maja do 9 października 1999 r.

W związku z tymi zarzutami Rzecznik wystąpił do Dyrektora Biura 
Świadczeń Krótkoterminowych Centrali ZUS o spowodowanie zbada-
nia sprawy w trybie nadzoru.

Dyrektor Biura Świadczeń Krótkoterminowych ZUS poinformowała 
Rzecznika, że mimo iż w sprawie zapadł niekorzystny dla zaintere-
sowanego wyrok Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Spo-
łecznych, Dyrektor Oddziału biorąc pod uwagę jego trudną sytuację 
finansową podjął decyzję o odstąpieniu od żądania zwrotu nienależnie 
pobranego zasiłku chorobowego.

RPO-528943-III/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się z prośbą o pomoc Pan 

Witold R., który mimo złożenia wymaganych przez Urząd do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych dokumentów w sprawie 
przyznania uprawnień kombatanckich z tytułu osadzenia w obozie 
karnym w Dz. nie otrzymał rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie.

Rzecznik skierował w tej sprawie w dniu 3 kwietnia 2006 r., pi-
smo do Departamentu Orzecznictwa Urzędu do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych. W dniu 2 kwietnia 2006 r. otrzymał in-
formacje o toczącym się postępowaniu odwoławczym, w związku ze 
złożeniem przez zainteresowanego wniosku o ponowne rozpatrzenie 
decyzji z dnia 11 sierpnia 2005 r. o odmowie przyznania uprawnień 
kombatanckich.

Po kolejnym piśmie w tej sprawie, w dniu 14 czerwca 2006 r., zo-
stała przekazana Rzecznikowi odpowiedź z Departamentu Orzecznic-
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twa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w po-
wyższej sprawie.

Wynika z niej, iż decyzją z dnia 12 czerwca 2006 r. Kierownik Urzę-
du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uchylił decy-
zję własną z dnia 11  sierpnia 2005 r. i przyznał Panu Witoldowi R. 
uprawnienia kombatanckie na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 
1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2002 r. nr 42, poz. 
371 ze zm.), jako osobie podlegającej represjom wojennym przeby-
wającej w lutym 1941 r. w miejscu odosobnienia, w którym warun-
ki pobytu nie różniły się od warunków w obozach koncentracyjnych, 
a osoby tam osadzone pozostawały w dyspozycji hitlerowskich władz 
bezpieczeństwa.

RPO-529893-III/06
Na skutek interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich w Centrali 

KRUS w W. Pani Stefanii Ł. została przyznana renta z tytułu niezdol-
ności do pracy w gospodarstwie rolnym. Wypłata reny nastąpi z chwi-
lą wyłączenia z kręgu osób uprawnionych do renty rodzinnej.

Dotychczas Pani Ł. wraz z niepełnosprawną córką była uprawniona 
do renty rodzinnej pracowniczej po zmarłym mężu. Renta rodzinna 
była pobierana od 1979 roku.

W okresie pobierania renty rodzinnej na siebie, Pani Stefania Ł. po-
winna była zostać z mocy ustawy wyłączona od 1989 r. z ubezpiecze-
nia społecznego rolników (zaprzestać opłacania składek). Na skutek 
własnego niedoinformowania jak również niewykrycia tej nieprawidło-
wości przez organ rentowy – Pani Stefania Ł. cały czas opłacała (choć 
nie powinna) składkę na ubezpieczenie społeczne rolników.

W 2002 roku zaczęła starania o rentę z tytułu niezdolności do pracy.
Po wykryciu tej nieprawidłowości w 2002 r. KRUS wyłączył Panią 

Stefanię Ł. z ubezpieczenia rolniczego za okres wsteczny, a co za tym 
idzie odmówił prawa do renty (albowiem w tej sytuacji niezdolność do 
pracy nie powstała w okresie ubezpieczenia tylko znacznie później).

W wieku 57 lat Pani Stefania Ł. znalazła się w sytuacji, gdy razem 
z dorosłą, niepełnosprawną córką pobierały wspólnie jedną rentę ro-
dzinną. Po ponad 25 latach opłacania składki rolniczej w dobrej wierze, 
została pozbawiona możliwości uzyskania własnego świadczenia rento-
wego. Gospodarstwo rolne zostało wcześniej przekazane na syna – więc 
nie było już tytułu do ponownego objęcia ubezpieczeniem rolniczym.

Rzecznik wystąpił do KRUS o rentę dla Pani Stefanii Ł. przyzna-
waną w drodze decyzji wyjątkowej Prezesa KRUS. Decyzja z dnia 
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27 czerwca 2006 r. Prezes KRUS przyznał zainteresowanej rentę 
w kwocie 597,46 zł. miesięcznie.

RPO-526134-III/06
Do Rzecznika zwróciła się Pani Anna R. w sprawie ustalania wy-

sokości emerytury w miejsce dotychczas pobieranego świadczenia 
przedemerytalnego. Z informacji zawartych w piśmie zainteresowa-
nej wynikało, że postępowanie sądowe w sprawie ustalenia wysokości 
emerytury zostało umorzone przez Sąd Okręgowy Sąd Pracy i Ubez-
pieczeń Społecznych, gdyż zainteresowana cofnęła odwołania, po tym 
jak organ rentowy ustalił wysokość emerytury zgodnie z jej roszcze-
niem (decyzja z dnia 13 lipca 2004 r.). Jednakże następną decyzją 
z dnia 15 lutego 2005 r. organ rentowy „skorygował” wysokość emery-
tury ustalony w decyzji z 13  lipca 2004 r.

Pismem z dnia 27 marca 2006 r. Rzecznik Praw Obywatelskich 
zwrócił się o zbadanie sprawy do Departamentu Świadczeń Emerytal-
no-Rentowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W odpowiedzi udzielonej pismem z dnia 26 czerwca 2006 r. organ 
rentowy skorygował zgodnie z roszczeniem zainteresowanej ustaloną 
błędnie kwotę świadczenia emerytalnego. Wypłatę emerytury w prawi-
dłowej wysokości organ rentowy podejmie począwszy od lipca 2006 r. 
Jednocześnie przekazane zostaną należne za okres od 21 kwietnia 
2004 r. do 30 czerwca 2006 r. wyrównanie wraz z odsetkami.

RPO-520430-III/05
Na skutek interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich w Centrali 

KRUS w W. Pani Janina S. uzyskała prawo do pobierania emerytury 
pracowniczej w zbiegu z emeryturą rolniczą (1 i 1/2 świadczenia).

Pani S. w 1981 r. wraz z mężem przekazała swoje 12 hektarowe 
gospodarstwo rolne na rzecz Skarbu Państwa. Posiadała 15-letni staż 
pracy w tym gospodarstwie. Nie miała jeszcze wieku emerytalnego 
(ur. 1944 r.) więc otrzymała od organu rentowego decyzję warunkową 
z dnia 27 marca 1981 r., stwierdzającą, że po osiągnięciu wieku eme-
rytalnego otrzyma emeryturę.

Podjęła pracę poza rolnictwem i wypracowała pracownicze świad-
czenie emerytalne. Gdy osiągnęła wiek emerytalny zwróciła się do od-
działu KRUS o podjęcie emerytury rolniczej. Organ rentowy odmówił 
jej prawa do tego świadczenia powołując się na art. 108 ustawy z dnia 
20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników w związku 
z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27  października 1977 r. o zaopatrze-
niu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin 
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(Dz.U. Nr 32 poz. 140). Art. 2 ust. 1 pkt 2 istotnie stwierdzał, że eme-
rytura rolnicza przysługuje rolnikowi, który prowadził gospodarstwo 
rolne przez 20 lat – kobieta, 25 – lat mężczyzna w tym nieprzerwanie 
przez ostatnie 5 lat przed przekazaniem. Pani Janina S. legitymowała 
się tylko 15-letnim stażem pracy w gospodarstwie. Od decyzji odmow-
nej z dnia 3 grudnia 2003 r. Pani Janina S. odwołała się do Sądu 
Okręgowego w O., lecz ten wyrokiem z dnia 12 lutego 2004 r. oddalił 
odwołanie.

Rozpatrując sprawę zarówno organ rentowy, jak sąd nie wzięły pod 
uwagę przepisu, że osoba która przekazała gospodarstwo rolne pań-
stwu, nie musi spełniać warunku 20-letniego okresu pracy w tym 
gospodarstwie, albowiem wystarczy 5 letni okres (art. 2 ust. 2 ustawy 
z dnia 27 października 1977 r.).

Centrala KRUS poinformowała Rzecznika pismem z dnia 12 lipca 
2006 r., że decyzją z dnia 7 lipca 2006 r. przyznano Pani Janinie S. 
prawo do emerytury rolniczej, którą może pobierać w zbiegu z świad-
czeniem emerytalnym pracowniczym (1 i 1/2 świadczenia). Skarżącej 
zostanie wypłacone również wyrównanie za okres dwóch lat od dnia 
osiągnięcia wieku 60 lat (25 czerwiec 2004 r.).

RPO-520635-III/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się Pani Magdalena R. 

w sprawie zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne 
w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą za okres od grud-
nia 1999 r. do września 2001 r., a ponadto składek na ubezpieczenie 
zdrowotne za okres od stycznia 2001 r. do września 2001 r. oraz na 
Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowni-
czych za okres od kwietnia 2000 r. do września 2001 r.

W piśmie do Rzecznika zainteresowana szczegółowo przedstawia 
swoją sytuację osobistą wskazując, że w spornym okresie przebywała 
na urlopie macierzyńskim, a następnie wychowawczym. Z nadesła-
nych przez zainteresowaną dokumentów wynika, że organ rentowy 
przeprowadził kontrolę prawidłowości dokonywania rozliczeń przez 
zainteresowaną w związku z działalnością gospodarczą. W postę-
powaniu kontrolnym, które zostało wszczęte w czerwcu 2001 r. nie 
stwierdzono nieprawidłowości. Dopiero w 2005 r., badając wniosek 
zainteresowanej o ustalenie kapitału początkowego, organ rentowy 
zobowiązał zainteresowaną do opłacenia zaległych składek.

Decyzją z dnia 13 września 2005 r., podtrzymaną decyzją z 19 paź-
dziernika 2005 r. organ rentowy odmówił umorzenia zaległości z tytu-
łu składek wraz z odsetkami, wskazując jednocześnie, że postępowa-



152

nie kontrolne w 2001 r. nie dotyczyło kwestii ustalenia wysokości za-
dłużenia, lecz prawidłowości i terminowości składanych dokumentów 
rozliczeniowych i zgłoszeniowych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych Departamentu Realizacji Dochodów o ponowne zbadanie 
sprawy zaległości w opłacanych składkach, w szczególności zasadno-
ści naliczenia odsetek, biorąc pod uwagę przeprowadzoną u zaintere-
sowanej kontrolę w 2001 r., która nie stwierdzała nieprawidłowości.

W odpowiedzi udzielonej pismem z dnia 12 maja i 13 lipca 2006 r. 
organ rentowy wyjaśnił, że po ponownym zbadaniu sprawy wyznaczo-
no nowy termin na opłacenie składek do 30 czerwca 2006 r. Zaintere-
sowana dokonała wpłaty na pokrycie należnych składek w wyznaczo-
nym terminie, w związku z powyższym składki zostały naliczone bez 
odsetek za zwłokę.

RPO-533595-VI/06
W dniu 30 maja 2006 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił 

się Pan Ignacy W., zamieszkały w M., ze skargą na Towarzystwo Ubez-
pieczeń w Ł.

Jak stwierdził zainteresowany, w październiku 2005 r. uległ wy-
padkowi na terenie gospodarstwa rolnego. W styczniu 2006 r. złożył 
do Przedstawicielstwa Towarzystwa Ubezpieczeń w P. tzw. zgłoszenie 
szkody; następnie został poinformowany, że jego wniosek został prze-
kazany do dalszego prowadzenia do Centrum Likwidacji Szkód w/wy-
mienionego zakładu ubezpieczeniowego w P.

Ponieważ Pan Ignacy W. do końca lutego 2006 r. nie otrzymał żad-
nej informacji dotyczącej biegu postępowania w opisanej sprawie, 
złożył skargę do Prezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń w Ł. Co 
prawda, w połowie marca 2006 r. otrzymał informację, że jego skarga 
została uznana za zasadną, jednakże w dalszym ciągu brak było decy-
zji dotyczącej przyjęcia, bądź odmowy przyjęcia odpowiedzialności za 
wypadek na terenie gospodarstwa rolnego. Nie może być tolerowana 
sytuacja, iż zakład ubezpieczeniowy nie stosuje się do wynikających 
z kodeksu cywilnego oraz z ogólnych warunków umów terminów za-
kończenia postępowania likwidacyjnego.

W sprawie powyższej Rzecznik przeprowadził postępowanie wy-
jaśniające – zwracając się do Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń. 
W dniu 6 lipca 2006 r. do Rzecznika wpłynęła odpowiedź w/wymie-
nionego zakładu ubezpieczeniowego, w której podzielono zarzuty do-
tyczące nieterminowej likwidacji szkody oraz postanowiono uznać 
odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeń za wypadek na terenie 
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gospodarstwa rolnego. O podjętej w tej kwestii decyzji skarżący się 
został powiadomiony odrębnym pismem.

RPO-517682-VI/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Stanisław B., 

który w 2004 roku uzyskał dochód z tytułu zatrudnienia na statku 
armatora zagranicznego. Podatek od dochodu uzyskanego w wyni-
ku zatrudnienia na statkach owego armatora należących do Między-
narodowego Rejestru Statków przez osoby zamieszkałe na stałe poza 
granicami kraju armatora jest objęty „ulgą” polegającą na tym, że po-
datek ten nie jest pobierany, przez co wynagrodzenie stanowi dochód 
„netto” – nieopodatkowany.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w P. w pisemnej interpretacji stwier-
dził, że mimo osiągnięcia wyłącznie tych dochodów Pan Stanisław B. 
był zobowiązany do złożenia zeznania za 2004 r. i wykazania w nim 
dochodów z pracy u armatora.

Rzecznik przedstawił sprawę Ministrowi Finansów. Powołując się 
na przepisy art. 14 ust. 3 i art. 28 ust. 3 Konwencji między Rzeczpo-
spolitą Polską a krajem owego armatora w sprawie unikania podwój-
nego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania 
w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warsza-
wie dnia 6 grudnia 2001 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 43, poz. 368) stwierdził, 
że stanowisko organu podatkowego jest niezrozumiałe, w sytuacji gdy 
na podstawie tych przepisów podatek dochodowy zapłacony w Polsce 
przez polskich marynarzy zatrudnionych na statkach tych armatorów 
stał się – po wejściu w życie Konwencji – nadpłatą podlegającą zwro-
towi, zaś Minister Finansów w urzędowej interpretacji zapewnił, że 
po wejściu w życie Konwencji dochód marynarza, którego miejscem 
zamieszkania jest Polska, a który będzie uzyskiwał dochody wyłącznie 
z pracy najemnej na statkach tych armatorów będzie wolny w Polsce 
od podatku dochodowego od osób fizycznych, niezależnie czy w kraju 
armatora podatek zostanie zapłacony czy też nie zostanie zapłacony. 
Rzecznik zwrócił się do Ministra Finansów o zbadanie sprawy i wyja-
śnienie, czy wnioskodawca był obowiązany złożyć w Polsce zeznanie 
za 2004 r. i zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych.

Minister Finansów uznał za nietrafne stanowisko Naczelnika Urzę-
du Skarbowego w P. Rozpoznając odwołanie wnioskodawcy Naczelnik 
uznał odwołanie za zasługujące na uwzględnienie w całości i uchy-
lił decyzję określającą wobec Pana Stanisława B. wysokość podatku 
oraz umorzył postępowanie w sprawie uznając, że wnioskodawca nie 
miał obowiązku złożenia zeznania za 2004 r. i zapłaty podatku, bo-
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wiem dochód osiągnięty z pracy wykonywanej w tym kraju nie podle-
ga opodatkowaniu w Polsce. Wnioskodawca otrzymał zwrot nadpłaty 
powstałej tytułem nienależnie pobranego podatku dochodowego od 
osób fizycznych za 2004 r.

RPO-524155-VI/06
W dniu 23 stycznia 2006 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich zwró-

cił się Pan Jerzy K., zamieszkały w K. z prośbą o pomoc w związku 
z nałożeniem nań, przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny tzw. 
opłaty karnej za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpie-
czenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania pojazdu.

Skarżący się jest dotknięty ciężkim kalectwem – amputowano mu 
obie nogi, na wysokości ud, w związku z zapaleniem naczyń w prze-
biegu choroby Buergera, nadto cierpi na niedowład obu rąk; ma przy-
znaną pierwszą grupę inwalidzką i wymaga stałej opieki innej osoby.

Zaistniała sytuacja została spowodowana poprzez wprowadzenie 
go w błąd przez nabywcę samochodu – który dokonując jego zakupu 
zobowiązał się do załatwienia wszelkich związanych z transakcją for-
malności (w tym do demontażu urządzenia przystosowującego pojazd 
do kierowania nim przez inwalidę). Niestety, żadnej z tych formal-
ności nie dopełnił, nie przerejestrował również samochodu na swoje 
nazwisko ani go nie ubezpieczył – w związku z którym to faktem UFG 
dochodzi opłaty karnej za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy 
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – ale nie od 
nabywcy pojazdu, lecz od Pana Jerzego K.

W dniu 28 lutego 2006 r. Rzecznik zwrócił się do Ubezpieczeniowe-
go Funduszu Gwarancyjnego – z prośbą o nadesłanie informacji, czy 
mając na względzie okoliczności tej sprawy (tj. ciężkie kalectwo skar-
żącego się oraz fakt, że został on oszukany przez sprzedawcę pojaz-
du) nie istniałaby możliwość umorzenia nałożonej na Pana Jerzego K. 
opłaty karnej.

W dniu 12 kwietnia 2006 r. do Rzecznika wpłynęła informacja, że 
w związku z ujawnieniem nowych okoliczności sprawy postępowanie 
zostało zawieszone. Następnie, w dniu 14 lipca 2006 r. UFG poinfor-
mował Rzecznika Praw Obywatelskich, że w dniu 7 lipca 2006 r. pod-
jęto decyzję o umorzeniu wierzytelności z tytułu opłaty karnej za nie-
spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdu.

RPO-522168-VII/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga Pana Edwarda T. 

przebywającego w Zakładzie Karnym w W. Ze skargi wynikało, iż osa-



155

dzony nie został zaprowiantowany na czas transportu, wskazując 
jednocześnie jako winnych tego zaniedbania administrację Aresztu 
Śledczego w W.

O zbadanie zarzutu Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do 
Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w W. Jak poinformował Dy-
rektor, zgodnie z § 25 ust. 3 pkt 5 instrukcji nr 7/2003 Dyrektora Ge-
neralnego Służby Więziennej z dnia 9 września 2003 roku w sprawie 
transportowania skazanych to na jednostce penitencjarnej wysyłają-
cej osadzonego na konsultację spoczywa obowiązek powiadomienia 
o liczbie osób przewożonych na konsultację wraz z transportem 
oraz informacjami, o których mowa w § 15 ust. 3 lit. a, to jest cyt. 
„... liczbie dni konsultacji, liczbie norm wyżywienia ...”. Tych informa-
cji zabrakło w awizie transportowym. Abstrahując od tego Dyrektor 
wyjaśnia, iż gdyby dowódca konwoju (funkcjonariusz Zakładu Karne-
go w W.) odbierając w dniu 3.11.2005 roku osadzonego Edwarda T. 
poinformował dowódcę zmiany Aresztu Śledczego w W., że nie dyspo-
nuje dla niego suchym prowiantem, takowy by otrzymał.

Przedstawiając powyższe argumenty Rzecznik zwrócił się do Dy-
rektora Okręgowego Służby Więziennej w W. o jego stanowisko w tej 
sprawie. W piśmie z dn. 20.06.2006 r. Dyrektor Okręgowy Służby 
Więziennej w W. informuje, iż z uwagi na odległość i czas pracy kie-
rowcy, konwój ten zaplanowany został na 2 dni z noclegiem w Areszcie 
Śledczym w W. W związku z powyższym oczywiste było, iż konsultacja 
specjalistyczna osadzonego nie zakończy się powrotem tego samego 
dnia do Zakładu Karnego w W.

Mając ten fakt na uwadze osadzony winien otrzymać tyle norm wyży-
wienia ile trwał transport na konsultacje do Szpitala Aresztu Śledczego.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Dyrektor Okręgowy Służby 
Więziennej w W. uznał skargę pana Edwarda T. za zasadną.

Podobnie zasadność przedmiotowej skargi ocenił Rzecznik Praw 
Obywatelskich.

RPO-530267-VII/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się skazany Tomasz D., 

przebywający w Zakładzie Karnym w G. Żalił się on na nieuwzględ-
nienie przez administrację tego Zakładu zalecenia zakwaterowania go 
w mniejszej liczebnie celi mieszkalnej, wydanego 24 stycznia 2006 r.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w B., do którego zwrócono 
się o zbadanie zawartego we wniosku zarzutu stwierdził, że zapis do-
konany w dokumentacji medycznej nie miał charakteru bezwzględne-
go zalecenia, a tylko propozycji, jak również przyznał, że początkowo 
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nie był on znany działowi penitencjarnemu. To sprawiło, że żalący 
został umieszczony w innej celi mieszkalnej dopiero w kwietniu.

Rzecznik Praw Obywatelskich uznał zawarty we wniosku zarzut za 
uzasadniony, ponieważ od wizyty skazanego u lekarza do powzięcia 
przez wychowawcę wiadomości o propozycji lekarza psychiatry upły-
nęło ponad dwa miesiące. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w B. 
zwrócił uwagę Dyrektorowi Zakładu Karnego w G. na konieczność za-
pewnienia sprawnego przebiegu informacji, w omawianym wypadku 
między pracownikami służby zdrowia i działu penitencjarnego.

RPO-517093-VII/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Marcin P., który 

żalił się na zastosowanie przez administrację Aresztu Śledczego w W. 
nadmiernych i nieuzasadnionych środków bezpieczeństwa podczas 
konwojowania go w związku z udzieleniem przepustki losowej na po-
grzeb matki.

W wyniku podjętych czynności ustalono, że Pan Marcin P. jest oso-
bą pierwszy raz karaną, wymierzona mu kara wynosi 1 rok i sześć 
miesięcy. Karę tę odbywa w zakładzie karnym typu zamkniętego. Nie 
toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w innej sprawie, nie 
został on uznany za tzw. więźnia niebezpiecznego.

W dniu 8 listopada 2005 r. sędzia penitencjarny udzielił Panu Mar-
cinowi P. zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego w asyście funk-
cjonariuszy Służby Więziennej. Skazany wyraził zgodę na uczestnicze-
nie w uroczystości pogrzebowej w takiej formie.

Rzecznik Praw Obywatelskich stanął na stanowisku, że sposób re-
alizacji konwoju powinien być każdorazowo ustalony z uwzględnie-
niem proporcjonalności zastosowanych środków bezpieczeństwa do 
zagrożenia stwarzanego przez osobę konwojowaną, a w tym szczegól-
nym przypadku uwzględniać też charakter uroczystości, w której ska-
zany miał uczestniczyć. Środki bezpieczeństwa powinny zatem być 
użyte tak, aby nie powodować nadmiernej i nieuzasadnionej dolegli-
wości dla osadzonego.

Po przeanalizowaniu całości zgromadzonych materiałów Rzecznik 
uznał, że środki bezpieczeństwa zastosowane podczas konwojowania 
na pogrzeb (asysta czterech uzbrojonych funkcjonariuszy Służby Wię-
ziennej, funkcjonariuszy Policji, założenie kajdan na ręce i nogi) nie 
były współmierne do prawdopodobnego zagrożenia bezpieczeństwa 
konwoju z jego strony. Pogląd Rzecznika podzielił też Centralny Za-
rząd Służby Więziennej. Powiadomił on Rzecznika, że kwestie związane 
z udzielaniem zezwoleń na opuszczenie zakładu karnego, w tym tak-
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że dotyczące sposobu konwojowania, będą poddane analizie i szcze-
gółowo omówione na naradzie instruktażowo-szkoleniowej. Rzecznik 
zwrócił się ponadto do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej 
w W. o spowodowanie uwzględnienia wniosków wynikających z anali-
zy tego przypadku przy podejmowaniu przez administrację podległych 
mu jednostek decyzji co do sposobu realizacji konwojów.

RPO-526972-VII/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Krzysztof S., przeby-

wający w Areszcie Śledczym w B. Żalił się on – jako nieużywający wyrobów 
tytoniowych – na umieszczenie w styczniu 2006 r. (od 13 do 26) w celi 
mieszkalnej wspólnie z osobami używającymi wyrobów tytoniowych.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w B., do którego Rzecznik 
zwrócił się o zbadanie sprawy przyznał, że istotnie w styczniu 2006 r. 
doszło do umieszczenia Pana Krzysztofa S. w celi mieszkalnej wspól-
nie z osobami używającymi wyroby tytoniowe. Dyrektor wyjaśnił, 
że do nieprawidłowości doszło z powodu trudności w odpowiednim 
rozmieszczeniu osób pozbawionych wolności wynikającymi z utrzy-
mującego się w Areszcie przeludnienia. Dyrektor Aresztu został zobo-
wiązany do podjęcia działań, których celem jest niedopuszczenie do 
podobnych wypadków w przyszłości.

RPO-533762-VII/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się tymczasowo areszto-

wany Pan Krzysztof G., przebywający w Zakładzie Karnym w W. Żalił 
się on, że uniemożliwia mu się korzystanie z posług religijnych.

Na prośbę Rzecznika Praw Obywatelskich skargę osadzonego zbadał 
Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w K. i uznał ją za zasadną.

Z nadesłanych Rzecznikowi w tej sprawie informacji wynika, że ad-
ministracja Zakładu Karnego w W. błędnie interpretowała przepisy 
dotyczące korzystania przez tymczasowo aresztowanych z posług re-
ligijnych, uzależniając udzielenie posługi od wyrażenia zgody organu 
dysponującego.

W art. 217 § 6 Kodeksu karnego wykonawczego stanowi się, iż organ, 
do dyspozycji którego pozostaje tymczasowo aresztowany, może ograni-
czyć lub określić sposób korzystania przez tymczasowo aresztowanego 
z prawa do kontaktowania się z duchownymi świadczącymi posługi reli-
gijne lub innymi osobami, jeżeli wymaga tego konieczność zapewnienia 
prawidłowego toku postępowania karnego. W przypadku Krzysztofa G. 
organ dysponujący nie skorzystał z tego przepisu, a zatem nie było pod-
staw do stosowania wobec niego ograniczeń we wskazanym zakresie.
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Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w K. powiadomił Rzecznika, 
że zostały podjęte kroki w celu zapewnienia respektowania w Zakła-
dzie Karnym w W. prawa tymczasowo aresztowanych do korzystania 
z posług religijnych.

RPO-531748-VII/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga Pana Marka Cz. 

przebywającego w Areszcie Śledczym w Z.G. W piśmie zainteresowany 
wskazywał, iż jego korespondencja trafia do niego otwarta podczas gdy
cenzurowania, nadzoru i zatrzymania dokonuje organ dysponujący.

O zbadanie sprawy Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Dy-
rektora Okręgowej Służby Więziennej w P.

W piśmie z dnia 27.06.2006 r. Dyrektor informuje, iż skargę opa-
trzoną tą samą datą i tej samej treści zainteresowany skierował rów-
nież do Dyrektora Aresztu Śledczego w Z.G.

W powyższej sprawie przeprowadzone zostało postępowanie wy-
jaśniające, w wyniku którego skargę Dyrektor Aresztu Śledczego 
w Z. G. uznał za uzasadnioną, bowiem wychowawca istotnie w dniu 
25.04.2006 r. otworzył 3 listy adresowane do zainteresowanego, które 
wcześniej były już cenzurowane przez organ dysponujący.

Mając powyższe na uwadze Rzecznik Praw Obywatelskich również 
uznał skargę Pana Marka Cz. za zasadną.

RPO-514083-VII/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Andrzej B. przeby-

wający w Zakładzie Karnym w S. Piszący – skazany za przestępstwo po-
pełnione na tle seksualnym, chciał uzyskać informacje na temat możli-
wości objęcia jego osoby terapią zaburzeń preferencji seksualnych.

W sprawie piszącego Rzecznik zwrócił się ze stosownym zapytaniem 
do dyrektora jednostki, w której przebywa. W nadesłanej odpowiedzi, 
Dyrektor Zakładu Karnego w S. poinformował Rzecznika o zasadzie 
obejmowania skazanych z rozpoznanymi zaburzeniami preferencji 
seksualnych właściwą terapią w dwuletnim okresie poprzedzającym 
zakończenie wykonywania kary. Dodał jednakże, iż w przypadku pi-
szącego złożono już wniosek o objęcie go terapią. W chwili obecnej 
oczekuje on na przyjęcie do Zakładu Karnego w Rz., gdzie prowadzone 
są takie terapie zaburzeń preferencji seksualnych.

RPO-522304-VII/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga osadzone-

go Pana Andrzeja K., przebywającego wówczas w Areszcie Śledczym 
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w W. Wśród licznych zarzutów wobec jednostki penitencjarnej zna-
lazł się także zarzut, iż osoba, która chciałaby skorzystać z widzenia 
w trybie art. 105a § 4 Kodeksu karnego wykonawczego powinna sta-
wić się w jednostce na rozmowę z Dyrektorem.

Do zarzutu tego odniósł się Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej 
w W. cytując art. 105a § 4 Kkw i wskazując na wymagany w tym prze-
pisie warunek zgody Dyrektora Zakładu Karnego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się ponownie do Dyrektora 
wskazując, iż przywołane regulacje nie budzą wątpliwości, natomiast 
wątpliwości budzić może tryb ustalania zgody na widzenie. Rzecznik 
wystąpił z pytaniem czy poprzedzające zgodę Dyrektora widzenie musi 
się odbyć na terenie Aresztu Śledczego w W. czy nie wystarczy np. 
korespondencyjnie, telefonicznie czy też faxowe ustalenie pokrewień-
stwa między zainteresowanymi, a co za tym idzie wydanie zgody na 
widzenie bądź jej brak.

W odpowiedzi z dnia 27.04.2006 r. Dyrektor wskazał, iż przyjęta 
przez administrację Aresztu Śledczego w W. jest zasada udzielania 
skazanym widzeń z osobami nie będącymi członkami rodzin lub in-
nymi osobami bliskimi po przeprowadzeniu bezpośredniej rozmowy 
takiej osoby z dyrektorem jednostki penitencjarnej lub wychowawcą.

Postępowanie takie budzi określone zastrzeżenia. W przedstawio-
nym przez Pana Andrzeja K. przypadku zainteresowany widzeniem 
miał przebyć ok. 500 km, ażeby odbyć rozmowę z Dyrektorem, która 
niekoniecznie zakończyłaby się zgodą na widzenie.

Mając na uwadze powyższe Rzecznik wystąpił do Centralnego Za-
rządu Służby Więziennej w W. o stanowisko w tej sprawie.

Rzecznik wskazywał, iż bezsporne jest, iż decyzję w kwestii widze-
nia w trybie art. 105a § 4 Kkw podejmuje Dyrektor.

Bezsporne jest także, iż widzenie musi poprzedzić właściwe rozpo-
znanie osoby, z którą chciałby się spotkać osadzony.

Zastrzeżenia budzi natomiast przyjęty w Areszcie Śledczym w W. 
tryb udzielania widzeń, o których mowa w art. 105a § 4 Kkw. Rzecz-
nik zaznaczał, iż dane osoby nie będącej członkiem rodziny lub innej 
osoby bliskiej można ustalić korespondencyjnie, telefonicznie czy też 
faxowo. Rozmowa, o której mowa w piśmie Dyrektora pozwala ustalić 
jedynie wizerunek osoby bliskiej (co nie może mieć żadnego wpływu 
na przedmiotową decyzję Dyrektora ZK), natomiast pozostałe dane 
można ustalić w trybie zaproponowanym przez Rzecznika.

W odpowiedzi Centralny Zarząd Służby Więziennej wskazał, iż 
konstrukcja art. 105a § 4 Kkw nie nakłada na osobę zainteresowaną 
widzeniem obowiązku osobistego stawiennictwa w siedzibie zakładu 
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karnego, poprzedzającego ewentualne wyrażenie zgody na widzenie. 
Zauważyć także trzeba, że dla potrzeb związanych z wyrażeniem (bądź 
nie wyrażeniem) zgody na widzenie, dyrektor zakładu karnego powi-
nien podjąć wszelkie, dopuszczalne prawem czynności, mające na 
celu ustalenie danych niezbędnych do podjęcia przedmiotowej decy-
zji, oraz dokonanie oceny ewentualnego wpływu wychowawczego tej 
osoby na skazanego. Zdaniem Biura Prawnego Centralnego Zarzą-
du Służby Więziennej w W., osobista rozmowa osoby ubiegającej się 
o widzenie może być jednym ze sposobów ustalania wspomnianych 
danych lub dokonania oceny wpływu wychowawczego. Zastrzec jed-
nak trzeba, że obowiązkiem dyrektora zakładu karnego jest taki dobór 
sposobu ustalania przedmiotowych danych, aby nie spowodował on 
konieczności ponoszenia dodatkowych, nieuzasadnionych kosztów, 
czy też nadmiernych utrudnień, co dotyczyć może m.in. konieczności 
dojazdu do zakładu karnego z odległej miejscowości w dniu poprze-
dzającym widzenie, ewentualnej utraty zarobku i to bez pewności, że 
widzenie zostanie udzielone. Zdaniem Biura Prawnego za nieprawi-
dłową należy uznać praktykę, zgodnie z którą uzależnia się wyraże-
nie zgody na widzenie w trybie art. 105a § 4 Kkw od obligatoryjne-
go, wcześniejszego stawiennictwa osoby zainteresowanej widzeniem 
w siedzibie zakładu karnego.

Mając na uwadze poczynione w sprawie ustalenia, Rzecznik Praw 
Obywatelskich uznał skargę Pana Andrzeja K. w tej części za zasadną 
stwierdzając, iż w sposób nieprawidłowy ograniczono mu możliwość 
korzystania z art. 105a § 4 Kkw, podczas pobytu w Areszcie Śledczym 
w W. co do widzeń z Panem Kazimierzem K.

RPO-522774-VII/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga osadzonego 

Pana Krzysztofa P., przebywającego w Areszcie Śledczym w Ś. W pi-
śmie zainteresowany skarżył się na niezgodne z prawem postępowa-
nie administracji jednostki, która odesłała paczkę żywnościową, na 
którą osadzony posiadał wymaganą zgodę.

O zbadanie przedmiotowego zarzutu Rzecznik Praw Obywatelskich 
zwrócił się do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w W.

W piśmie z dnia 8.02.2006 r. Dyrektor wyjaśnił, iż w dniu 30.12.2005 
r. nie przyjęto paczki dla osadzonego, gdyż nie było na niej informacji 
dotyczącej zawartości paczki.

Rzecznik Praw Obywatelskich nie podzielając zaprezentowanego sta-
nowiska i przytoczonej argumentacji, zwrócił się ponownie pismem z dn. 
13.04.2006 r. do Dyrektora o przeanalizowanie własnego stanowiska.
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Powszechnie obowiązujące przepisy prawa (w tym prawo poczto-
we i przepisy wykonawcze do tej ustawy) nie wprowadzają obowiązku 
oznaczania paczki określając, iż jest to paczka żywnościowa.

Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Aresztu Śledczego w Ś. z dnia 
3 września 2003 roku w sprawie ustalenia porządku wewnętrznego Aresz-
tu Śledczego w Ś. także takiego obowiązku nie wprowadza. Zapis porządku 
wewnętrznego wskazuje jedynie, iż „do każdej paczki musi być dołączony 
spis zawartości paczki wraz z danymi osoby podającej oraz odbierającej” 
(por. zapis pkt 2, zdaniem 2 – XVII. Sposób przyjmowania i wydawania 
paczek – zarządzenia). Użyty w tym uregulowaniu zapis „dołączony” nie 
może być utożsamiany z koniecznością sporządzania tego spisu na pacz-
ce. Wątpliwości Rzecznika budzi także dalsze sformułowanie tej regulacji, 
które może sugerować, iż chodzi o przekazanie paczki w sposób bezpośred-
ni do jednostki, używa bowiem pojęć osoby podającej oraz odbierającej, 
a nie osoby przesyłającej czy przekazującej.

Przywołana w odpowiedzi do Rzecznika instrukcja Dyrekto-
ra Generalnego Służby Więziennej w sprawie trybu otrzymania pa-
czek z żywnością przez skazanych, tymczasowo aresztowanych 
i ukaranych w § 10 ust. 1 pkt 1 wskazuje, iż Dyrektor jednostki or-
ganizacyjnej w porządku wewnętrznym określa wymogi dotyczące pa-
czek z żywnością, w szczególności, że wewnątrz paczki powinien być 
umieszczony spis jej zawartości.

W przypadku zaistnienia wątpliwości co do zawartości paczki, nale-
żało w obecności adresata paczki otworzyć ją i sprawdzić jej zawartość, 
tym bardziej, iż Pan Krzysztof P. posiadał zgodę na dodatkową paczkę 
żywnościową, co sugerowało jej zawartość. Brak informacji na zewnątrz 
co do zawartości paczki, nie było w ocenie Rzecznika wystarczającą 
przesłanką do jej nie przyjęcia.

Zaprezentowane argumenty spowodowały zmianę stanowiska Dy-
rektora w tej mierze w ten sposób, iż uznano argumenty przedstawio-
ne przez Rzecznika za zasadne.

Ponadto uznano, że zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Aresztu 
Śledczego w Ś. w sprawie ustalenia porządku wewnętrznego wyma-
ga znowelizowania oraz zawarcia w nim treści wyraźnie regulujących 
sposób oznaczania paczek, zarówno żywnościowych jak i higieniczno 
– odzieżowych, przekazywanych do jednostki bezpośrednio przez oso-
by je podające, jak i również przesyłanych i dostarczanych do aresztu 
przez uprawnione instytucje jak np. poczta lub firmy kurierskie.

Przyjęto zasadę, że paczki dostarczane do jednostki nie zawierające 
oznaczenia ich zawartości są do jednostki przyjmowane i kontrolowa-
ne w obecności osób je podających. W przypadku stwierdzenia przed-
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miotów niedozwolonych są one przekazywane osobie podającej paczkę. 
Osoba podająca paczkę bezpośrednio jest informowana czy osadzony, 
który jest odbiorcą paczki, jest uprawniony do jej otrzymania.

Ustalono również, że w przypadku paczek przesyłanych i przeka-
zywanych za pośrednictwem uprawnionych instytucji, są one przyj-
mowane do aresztu, ich kontrola odbywa się w obecności osób, dla 
których paczka jest przeznaczona. Po stwierdzeniu braku podstaw do 
wydania paczki osadzonemu – decyzję w sprawie dalszego sposobu 
postępowania z zawartością paczki podejmuje Dyrektor jednostki.

Mając na uwadze przedstawione argumenty, a ponadto fakt, iż ża-
den z wyżej wymienionych przepisów (także żaden z zapisów zarzą-
dzenia) nie statuował wówczas, tj. 30.12.2005 r. wprost obowiązku 
oznaczania paczki żywnościowej na zewnątrz, przeto decyzję o nie 
przekazaniu paczki Panu Krzysztofowi P. Rzecznik Praw Obywatel-
skich uznał za nieprawidłową.

RPO-530763-VIII/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła anonimowa skarga 

pracowników fabryki mebli zawierająca informacje o nieprawidłowo-
ściach w  funkcjonowaniu zakładu, w tym o nagminnym naruszaniu 
przez pracodawcę przepisów prawa pracy. Rzecznik wystąpił do Pań-
stwowej Inspekcji Pracy z prośbą o przeprowadzenie kontroli w zakła-
dzie pracy i zbadanie zarzutów podniesionych w skardze.

Wywołana pismem Rzecznika z dnia 4 maja 2006 r. interwencja 
okazała się celowa i skuteczna. Kontrola potwierdziła zarzuty skar-
żących w zakresie nieterminowego wypłacania pracownikom wyna-
grodzenia za pracę, nie zapewnienia należnej im odzieży roboczej na 
stanowiskach, opóźnienia w odprowadzaniu składki na ubezpieczenie 
społeczne i inne nieprawidłowości.

Inspektor pracy skierował do pracodawcy środki prawne będące 
w dyspozycji PIP, w tym m.in. nakaz płatniczy dotyczący wypłacania 
pracownikom wynagrodzenia za czas przestoju oraz nakaz dotyczący 
wyposażenia uprawnionych pracowników w odzież roboczą. Ponadto 
w związku ze stwierdzeniem naruszenia praw pracowniczych – wsz-
częto wobec winnych postępowanie wykroczeniowe.

Dzięki kontroli przeprowadzonej przez inspekcję pracy spełniono 
oczekiwania wnoszących skargę do Rzecznika.

RPO-533671-IX/06
W jednej z gazet ukazała się publikacja poruszająca metody postę-

powania z podwładnymi Komendanta Żandarmerii Wojskowej. Jeden 
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z podniesionych zarzutów dotyczył badania podległych żołnierzy za-
wodowych na poligrafie (potocznie zwanym wykrywaczem kłamstw) 
w prywatnych sprawach, które dotyczyły między innymi telefonów do 
żony Komendanta, informujące ją o jego rzekomych romansach. Na 
początku czerwca Rzecznik podjął sprawę i zwrócił się do Komendan-
ta Głównego ŻW o udzielenie odpowiedzi, czy opisane w gazecie przy-
padki rzeczywiście miały miejsce, a także podanie podstawy prawnej 
prowadzonych badań.

W udzielonej Rzecznikowi odpowiedzi Komendant Główny Żandar-
merii Wojskowej potwierdził, iż takie fakty miały rzeczywiście miejsce 
i prowadzone były badania na poligrafie niektórych żołnierzy zawo-
dowych. Dokonywano tego jednak wyłącznie za zgodą zainteresowa-
nych. Ponieważ jednak prowadzenie tego rodzaju badań spowodowało 
interwencję Rzecznika, polecił ich zaprzestania. Jednocześnie wystą-
pił do Ministra Obrony Narodowej o podjęcie działań legislacyjnych 
umożliwiających w przyszłości poddawanie takim badaniom żołnierzy 
Żandarmerii Wojskowej.

RPO-531855-X/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga Pani Zofii U.,

w której podniosła, że składając wniosek o wymianę dowodu osobiste-
go została poinformowana przez pracownika Urzędu Miejskiego w S., 
że w nowym dokumencie tożsamości, jako miejsce jej urodzenia nie 
będzie wpisana miejscowość M., w której Pani U. przyszła na świat. 
Według wyjaśnień urzędnika, powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, 
iż Miejscowość M. uległa likwidacji w wyniku przejęcia na potrzeby 
poligonu wojskowego i obecnie nie figuruje w spisie miejscowości. 
Skarżąca zwróciła jednak uwagę, iż w odpisach jej aktu urodzenia 
oraz aktu małżeństwa, w rubryce „miejsce urodzenia” wpisana jest 
miejscowość M.

W związku z powyższym, Rzecznik Praw Obywatelskich skierował 
wystąpienie do Burmistrza S., w którym zwrócił się z prośbą o zba-
danie przedmiotowej sprawy oraz poinformowanie, czy w akcie uro-
dzenia oraz akcie małżeństwa Pani U., wpisano w formie wzmian-
ki dodatkowej informacje o zmianie nazwy miejsca urodzenia w/w, 
a jeśli tak, to na podstawie jakiego dokumentu. Rzecznik poprosił 
także o wyjaśnienie, jaką miejscowość zamierza wpisać organ wydają-
cy dowód osobisty jako miejsce urodzenia Pani U., skoro ta, w której 
przyszła na świat, już nie istnieje.

W odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika, Burmistrz S. poinformo-
wał, że w nowym dowodzie osobistym Pani U., jako miejsce jej urodze-
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nia zostanie wpisana miejscowość M., zgodnie z danymi wynikającymi 
z aktów stanu cywilnego.

RPO-528898-XII/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynął, w marcu 2006 r., list 

mieszkanki W. Pani Elżbiety U., dotyczący bezskuteczności jej wielo-
letnich starań o przydział lokalu socjalnego z zasobów mieszkanio-
wych miasta W.

Jak wynikało z treści korespondencji, Pani Elżbieta U. jest matką 
samotnie wychowującą dzieci, z których jedno jest niepełnosprawne. 
Po rozwodzie została zmuszona przez byłego małżonka do opuszczenia 
wraz z dziećmi dotychczas zajmowanego mieszkania, obecnie jej rodzi-
na mieszka w wynajmowanym lokalu, żyjąc na krawędzi ubóstwa.

Z uwagi na fakt, że do listu nie była dołączona żadna dokumenta-
cja, z której wynikałoby jaki jest aktualnie stan realizacji złożonego 
przez Panią Elżbietę U. wniosku o przydział lokalu socjalnego z zaso-
bów miasta W. Rzecznik zwrócił się z zapytaniem w tej sprawie oraz 
prośbą o rozważenie możliwości przyjścia z pomocą zainteresowanej, 
do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta 
W. Odpowiadając na to pismo, zastępca Prezydenta Miasta W. poin-
formował Rzecznika, iż sprawa została załatwiona pozytywnie. Pani 
Elżbieta U. w dniu 24 maja 2006 r. otrzymała przydział lokalu miesz-
kalnego.

RPO-518181-XII/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich, w listopadzie 2005 r., zwrócił 

się z prośbą o pomoc Pan Stanisław M., starający się bezskutecznie 
o umieszczenie na liście osób oczekujących na przydział lokalu komu-
nalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Ł.

Wnioskodawca aktualnie jest osobą pozbawioną wolności, jednakże 
do czasu aresztowania, w sierpniu 2004 r., był mieszkańcem Gminy 
Ł. Komisja Mieszkaniowa przy Urzędzie Miejskim w Ł. żądała jednak 
od Pana M. określenia terminu opuszczenia przez niego zakładu kar-
nego, uzależniając od tego możliwość ponownego wystąpienia z wnio-
skiem o najem lokalu komunalnego z zasobów Gminy.

Postawienie przez Komisję Mieszkaniową takiego warunku, nie-
możliwego do spełnienia z uwagi na toczące się w sprawie karnej po-
stępowanie odwoławcze, budziło sprzeciw zainteresowanego. Uznając 
jego zasadność Rzecznik w grudniu 2005 r. – zwrócił się do Z-cy Bur-
mistrza Miasta Ł. z prośbą o rozważenie możliwości ponownego prze-
analizowania sytuacji mieszkaniowej wnioskodawcy.
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W odpowiedzi przekazanej w lutym 2006 r. – Panu Stanisławowi 
M. przez Urząd Miejski w Ł., a skierowanej również do wiadomości 
Rzecznika, podkreślono że zgodnie z § 3 pkt 1 uchwały Rady Miejskiej 
w Ł. z dnia 15  lutego 2003 r. lokale mieszkalne stanowiące mieszka-
niowy zasób gminy są wynajmowane wyłącznie członkom wspólnoty 
samorządowej gminy Ł. zameldowanym na jej terenie na pobyt stały. 
Natomiast z uwagi na fakt, iż Pan M. nie posiada na dzień dzisiejszy 
stałego miejsca zameldowania, Komisja Mieszkaniowa miałaby pro-
blem z określeniem, czy spełnia on kryteria obowiązującej uchwały. 
Zaproponowano też wnioskodawcy osobiste zapoznanie się z treścią 
ww. uchwały w Urzędzie Miejskim, po opuszczeniu zakładu karnego.

Z tymi wyjaśnieniami po raz kolejny nie zgodził się zainteresowa-
ny, kierując następną skargę do Rzecznika. Z kolei Rzecznik w pi-
śmie do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ł. – w kwietniu 2006 
r. wskazał m.in., że uzależnienie wynajęcia lokalu z mieszkaniowego 
zasobu gminy od zameldowania na pobyt stały, w sposób istotny na-
rusza prawo materialne, a szczególnie art. 7 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminy. Prosząc o nadesłanie stanowiska gminy 
w sprawie zgodności z obowiązującym prawem § 3 pkt 1 uchwały Rady 
Miejskiej w Ł. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu gminy Ł., dotyczącego zameldowania 
na stałe na terenie gminy, Rzecznik zwrócił się również z prośbą o po-
nowne rozpatrzenie wniosku i dokumentacji przedłożonej przez Pana 
Stanisława M.

Z odpowiedzi nadesłanej – w czerwcu 2006 r. – przez Przewodni-
czącego Rady Miejskiej w Ł., wynika, że Burmistrz Miasta podziela 
stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich i podjął działania w celu 
usunięcia z uchwały Rady Miejskiej zapisu uniemożliwiającego ubie-
ganie się o najem lokalu osobom nie zameldowanym na terenie gminy 
Ł. Z chwilą otrzymania stosownego projektu uchwały Rada Miejska 
w Ł. niezwłocznie podejmie procedurę uchwałodawczą.

Ponadto poinformowano, że Burmistrz Ł. zobowiązał się do ponow-
nego rozpatrzenia sprawy Pana Stanisława M. o umieszczenie go na 
liście osób oczekujących na przydział lokalu komunalnego z zasobów 
mieszkaniowych gminy.

RPO-523242-XIX/06
Dnia 2 lutego 2006 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich zgłosili się 

Państwo Maria i Andrzej K.
Z pisma Petentów oraz załączonej dokumentacji wynikało, że mimo 

licznych próśb Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. 
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w G. odmawia zawarcia z członkami wspólnoty mieszkaniowej, której 
Petenci są członkami, indywidualnej umowy o zaopatrzenie w wodę.

Wobec czego Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się z prośbą 
o złożenie wyjaśnień w sprawie oraz rozważenie możliwości przewi-
dzianej w art. 6 pkt 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 
z 2001 r. nr 72 poz. 747 ze zm.) poprzez zawarcie umów o indywidualne 
rozliczenie użytkowników lokali z tytułu zaopatrzenia w wodę budynku 
wielolokalowego i odprowadzania z niego ścieków, mimo nie spełnienia 
warunków przewidzianych w ust. 6 wyżej cytowanej ustawy.

Na skutek interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się 
spotkanie z członkami wspólnoty mieszkaniowej, przedstawicielami 
Gminy Miasta G. oraz PWiK Sp. z o.o. w G. Z uwagi na nieosiągnięcie 
na spotkaniu porozumienia w tej sprawie, Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji w G. w piśmie z dnia 20 lipca 2006 r. podjęło decy-
zję o skorzystaniu z możliwości wskazanej wcześniej przez Rzecznika 
Praw Obywatelskich i zobowiązało się do zawarcia indywidualnych 
umów z członkami wspólnoty mieszkaniowej.
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