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I. INFORMACJA O WPŁYWIE 
I ZAŁATWIANIU WNIOSKÓW

Dane informacyjno-statystyczne
Wpływ spraw do Rzecznika Praw Obywatelskich

        

01.07–
30.09
2007

01.07–
30.09
2008

01.01–
30.09
2007

01.01–
30.09
2008

Cały okres 
funkcjonowa-
nia instytucji 

RPO (01.01.1988  
– 30.09.2008)

Wpływ ogółem 15 065 14 467 42 726 47 150 964 121

w tym nowe sprawy  7 854  6 420 22 094 21 669  601 441

Liczba odpowiedzi na 
wystąpienia Rzecznika

 4 836  5 466 14 634 15 536 322 051

W III kwartale 2008 r. w Biurze RPO przyjęto 1725 interesantów 
oraz przeprowadzono 5564 rozmowy telefoniczne, udzielając wyja-
śnień i porad. Wysłano 20 553 pisma w 12 479 prowadzonych spra-
wach, ponadto zarejestrowano 26 apeli, listów otwartych, protestów 
bez oznaczenia wnioskodawcy.

1. Rzecznik Praw Obywatelskich 
skierował:

01.01-30.09
2008

01.07-30.09
2008

– wystąpień problemowych 466 130
– wniosków do Trybunału Konstytucyjnego 

o stwierdzenie niezgodności przepisów 
z aktem wyższego rzędu 14 6

– zawiadomień do Trybunału Konstytucyj-
nego o przystąpieniu do postępowania ze 
skargi konstytucyjnej 15 7

– pytań prawnych do Sądu Najwyższego 4 2
– kasacji karnych 30 15
– skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego 

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

– skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego 1 1

– wniosków do Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego o wykładnię przepisów 1 –

– skarg do Wojewódzkich Sądów Admini-
stracyjnych 6 4

– wniosków o unieważnienie prawomocnego 
orzeczenia Kolegium ds. Wykroczeń 1 –
oraz przystąpił:

– do postępowania sądowego 9 –
– do postępowania administracyjnego 4 –

2. Sprawy rozpatrzone w III kwartale 2008 r. – 9 176
w tym:

– podjęto do prowadzenia* 3267 spraw

w tym, w ramach wystąpienia o charakterze
generalnym 258 spraw

– udzielono wyjaśnień, wskazano wnioskodawcy
przysługujące mu środki działania 5010 spraw

– przekazano wniosek wg. właściwości 126 spraw

– zwrócono się do wnioskodawcy o uzupełnienie 
wniosku 593 sprawy

– nie podjęto** 180 spraw

Sposób rozpatrzenia spraw w III kwartale  2008 r.

54,6%

9,8%

35,6%
podjęto do prowadzenia
udzielono wyjaśnień, wskazano
wnioskodawcy przysługujące 
środki działania
inne***

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

ruszenia praw obywatelskich, w sprawach tych Rzecznik prowadzi postępowanie wyjaśniające 
(art. 8 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich).

** Przekazane Rzecznikowi do wiadomości wystąpienia kierowane do innych organów, pisma ano-
nimowe i niezrozumiałej treści.

*** Pod pozycją „inne” znajdują się sprawy, w których: przekazano wniosek wg właściwości, zwróco-
no się do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku oraz nie podjęto działań.
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3. Zakończono postępowanie w 3219 podjętych sprawach.
Spośród 3219 spraw zakończonych:
1. uzyskano rozwiązanie oczekiwane przez wnioskodawcę 19,8%

ze względu na: 

– zasadność zarzutów wnioskodawcy 11,4% tj. 368 spraw

– uwzględnienie wystąpienia general-
nego RPO

8,4% tj. 272 sprawy

2. odstąpiono od dalszego prowadzenia sprawy  11,4%
ze względu na: 

– toczące się w sprawie postępowanie 
(niewyczerpany tryb)

6,9% tj. 222 sprawy

– rezygnację RPO z dalszego prowadze-
nia sprawy z przyczyn obiektywnych

4,5% tj. 143 sprawy

3.  nie uzyskano rozwiązania oczekiwanego  68,8%
przez wnioskodawcę
ze względu na:    

– niepotwierdzenie się zarzutów wnio-
skodawcy

65,8% tj. 2119 spraw

– nieuwzględnienie wystąpienia general-
nego RPO

2,9% tj. 92 sprawy

– z powodu wyczerpania przez RPO 
możliwości działania

0,1% tj. 3 sprawy

19,8%

68,8% 11,4%

uzyskano rozwiązanie oczekiwane
przez wnioskodawcę

odstąpiono od dalszego
prowadzenia sprawy

nie uzyskano rozwiązania
oczekiwanego przez
wnioskodawcę

4. Przedmiot nowych spraw (wniosków) w III kwartale 2008 r. 
(według właściwości zespołów merytorycznych):

prawo konstytucyjne i międzynarodowe 3,7% tj. 237 spraw
prawo karne 22,1% tj. 1419 spraw
prawo pracy i zabezpieczenie społeczne 16,0% tj. 1028 spraw

Zakończenie spraw podjętych
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prawo cywilne i gospodarka nierucho-
mościami

14,8% tj. 954 sprawy

prawo administracyjne i sprawy miesz-
kaniowe

10,2% tj. 653 sprawy

prawo gospodarcze, daniny publiczne 
i ochrona praw konsumenta

9,6% tj. 617 spraw

prawo karne wykonawcze 13,1% tj. 838 spraw
prawa żołnierzy i funkcjonariuszy służb 
publicznych

2,1% tj. 132 sprawy

administracja publiczna, zdrowie 
i ochrona praw cudzoziemców

7,5% tj. 482 sprawy

sprawy nieklasyfikowalne 0,9% tj. 60 spraw
łącznie 6 420 spraw

Zakres spraw dominujących w III  kwartale 2008 r.

22,1%

16,0% 14,8%
13,1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

prawo karne
prawo pracy i zabezpieczenie społeczne
prawo cywilne i gospodarka nieruchomościami
prawo karne wykonawcze

W Biurze działają trzy Zespoły Terenowe: we Wrocławiu (dla wo-
jewództw dolnośląskiego, lubuskiego i opolskiego), w Gdańsku (dla 
województw pomorskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko – ma-
zurskiego) i w Katowicach (dla województw śląskiego, małopolskie-
go i świętokrzyskiego), kierowane przez Pełnomocników terenowych 
Rzecznika Praw Obywatelskich. 
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W III kwartale 2008 r. do Zespołów Terenowych wpłynęło 1297 
pism, z czego 111 pism przekazano, zgodnie z właściwością, do Biu-
ra w Warszawie, a 134 pisma przyjęto z Biura w Warszawie. Nowych 
spraw wpłynęło 586. Z ogólnej liczby 1725 interesantów w Zespołach 
Terenowych przyjęto 848. Przeprowadzono 1541 rozmów telefonicz-
nych udzielając wyjaśnień i porad. Rozpatrzono 831 spraw.

Największy wpływ nowych wniosków w Zespołach Terenowych doty-
czył spraw z zakresu: 
– prawa pracy i zabezpieczenia społecznego 20,3% tj. 119 spraw
– prawa cywilnego i gospodarki 

nieruchomościami
19,6% tj. 115 spraw

– prawa karnego 15,0% tj. 88 spraw
– prawa administracyjnego i spraw 

mieszkaniowych
14,3% tj. 84sprawy

– administracji publicznej, zdrowia i ochrony 
praw cudzoziemców

11,9% tj. 70 spraw

– prawa gospodarczego, danin publicznych 
i ochrony praw konsumenta

7,8% tj. 46 spraw

W III kwartale 2008 r. w Zespołach Terenowych  
rozpatrzono 831 spraw, w tym: 
– podjęto do prowadzenia 251 spraw tj. 30,2%
– udzielono wyjaśnień, wskazano wnioskodawcy 

przysługujące mu środki działania
513 spraw tj. 61,8%

– przekazano wniosek wg właściwości 11 spraw tj. 1,3%
– zwrócono się do wnioskodawcy 

o uzupełnienie wniosku
50 spraw tj. 6,0%

– nie podjęto 6 spraw tj. 0,7%

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

1. Areszt Śledczy oraz Izba Wytrzeźwień w Po-
znaniu – badanie w ramach Krajowego Me-
chanizmu Prewencji.

15-16.07.2008 r.

2. Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach 
- badanie w ramach Krajowego Mechanizmu 
Prewencji.

21.07.2008 r.
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 3. Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach 
oraz Zakład Karny  we Wronkach – ochrona 
przestrzegania praw pacjentów.

21-23.07.2008 r.

 4. Areszt w Celu Wydalenia oraz Ośrodek Strze-
żony dla Cudzoziemców przy Bieszczadzkim 
Oddziale Straży Granicznej w Przemyślu – 
badanie przestrzegania praw cudzoziemców.

29-31.07.2008 r.

 5. Szpital Psychiatryczny w Żurawicy oraz Spe-
cjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Jarosławiu – badanie prze-
strzegania praw pacjentów.

29-31.07.2008 r.

 6. Komenda Miejska Policji w Sopocie - bada-
nie w ramach Krajowego Mechanizmu Pre-
wencji.

05.08.2008 r.

 7. Areszt Śledczy w Gdańsku, Pomieszczenia 
dla zatrzymanych w Komendzie Miejskiej Po-
licji w Gdyni oraz Młodzieżowy Ośrodek Wy-
chowawczy w Malborku - badanie w ramach 
Krajowego Mechanizmu Prewencji.

06-07.08.2008 r.

 8. 6 Brygada Desantowo Szturmowa w Krako-
wie – badanie przestrzegania praw żołnierzy.

06-07.08.2008 r.

 9. Areszt Śledczy w Łodzi - badanie w ramach 
Krajowego Mechanizmu Prewencji.

11-13.08.2008 r.

10. Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej, Regionalny 
Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie 
oraz Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychia-
trycznego w Olsztynie – badanie przestrze-
gania praw pacjentów.

20-22.08.2008 r.

11. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Wło-
cławku, Areszt Śledczy w Toruniu oraz Po-
mieszczenia dla osób zatrzymanych w Ko-
mendzie Powiatowej Policji w Nowym Mieście 
Lubawskim – badanie w ramach Krajowego 
Mechanizmu Prewencji.

25-27.08.2008 r.

12. Areszt Śledczy i Zakład Poprawczy w Bia-
łymstoku oraz Policyjna Izba Zatrzymań 
przy KP Policji w Wysokiem Mazowieckiem - 
badanie w ramach Krajowego Mechanizmu 
Prewencji.

09-12.09.2008 r.
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13. Ośrodek dla Cudzoziemców Ubiegających 
się o Nadanie Statusu Uchodźcy lub Azylu 
w Katowicach – badanie stanu przestrzega-
nia praw cudzoziemców.

11.09.2008 r.

14. Spotkanie Pełnomocnika Terenowego Rzecz-
nika Praw Obywatelskich w Katowicach 
z Prezydentem miasta Kielce, Wojewodą Świę-
tokrzyskim oraz Marszałkiem Województwa 
Świętokrzyskiego.    

12.09.2008 r.

15. Zakład Karny w Kaliszu - badanie w ramach 
Krajowego Mechanizmu Prewencji.

15-17.09.2008 r.

16. 5 Pułk Inżynieryjny, Wojewódzki Sztab Woj-
skowy oraz Wojskowa Komenda Uzupełnień 
w Szczecinie, Komenda Powiatowa Policji 
w Pyrzycach oraz Komenda Powiatowa Po-
licji w Stargardzie Szczecińskim -  badanie 
stanu przestrzegania praw żołnierzy i funk-
cjonariuszy.

16-19.09.2008 r.

17. Areszt Śledczy w Łodzi – badanie przestrze-
gania praw funkcjonariuszy.

22-23.09.2008 r.

18. Areszt Śledczy w Krasnymstawie, pomiesz-
czenia dla Osób Zatrzymanych KPP w Łuko-
wie oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 
w Puławach – badanie przestrzegania praw 
osób zatrzymanych. 

23-25.09.2008 r.

19. Areszt w Celu Wydalenia, Ośrodek Strzeżony 
dla Cudzoziemców oraz Ośrodek dla Cudzo-
ziemców Ubiegających się o Nadanie Statu-
su  Uchodźcy lub Azylu w Białymstoku – ba-
danie przestrzegania praw cudzoziemców. 

25-26.09.2008 r.

oraz uczestniczyli w następujących sympozjach, seminariach 
i konferencjach:

1. Konferencja zorganizowana przez Uniwersy-
tet Warszawski i Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej nt. „Mobilność na polskim rynku 
pracy za i przeciw, konsekwencje ekonomicz-
ne i społeczne.” Warszawa.

01.07.2008 r.
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 2. Konferencja zorganizowana przez Monitor 
Olimpijski nt. „Chiny miesiąc przed Olimpia-
dą: oczekiwania i rzeczywistość.” Warszawa. 

08.07.2008 r.

 3. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w uro-
czystym apelu z okazji 65. rocznicy tragedii 
polskiego Wołynia. Warszawa.  

11.07.2008 r.

 4. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w semi-
narium zorganizowanym przez Biuro Bezpie-
czeństwa Narodowego oraz Akademię Obrony 
Narodowej pt. „Strategiczny Przegląd Bezpie-
czeństwa Narodowego – droga do bezpieczeń-
stwa Polski.” 

17.07.2008 r.

 5. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w uro-
czystości wręczenia aktów powołania do peł-
nienia urzędu na stanowisku sędziego. War-
szawa.

18.07.2008 r.

 6. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w uro-
czystych obchodach 64. rocznicy Powstania 
Warszawskiego.

01.08.2008 r.

 7. Konferencja zorganizowana przez Forum Dar-
czyńców oraz Fundację Współpracy Polsko 
– Niemieckiej pt. „Fundacje we współczesnej 
Europie.” Warszawa.

12.09.2008 r.

 8. Konferencja zorganizowana w Biurze Rzeczni-
ka Praw Obywatelskich w związku  z prezen-
tacją raportu prof. Josepha Carby-Halla nt. 
„Sytuacja migrantów ekonomicznych z Polski 
i innych krajów A8 w państwach członkow-
skich Unii Europejskiej.”

17.09.2008 r.

 9. XVIII Ogólnopolski Zjazd Katedr Teorii Filozo-
fii Prawa „Dyskrecjonalność w prawie.” War-
szawa.

22-24.09.2008 r.

10. Konferencja zorganizowana przez Polskie Sto-
warzyszenie Ubezpieczenia Społecznego nt. 
„Procedury w ubezpieczeniach emerytalnym 
i rentowym.” Gniezno.

25-26.09.2008 r.
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Współpraca międzynarodowa:

1. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w se-
minarium nt. migracji zarobkowej w Unii Eu-
ropejskiej. Bruksela.

15.09.2008 r.

2. Udział Zastępcy Rzecznika Praw Obywatel-
skich w konferencji ombudsmanów z państw 
Grupy Wyszehradzkiej. Bratysława.

16-18.09.2008 r.

3. Wizyta w Biurze RPO prof. Jo Carby-Halla, 
Dyrektora Międzynarodowego Centrum Ba-
dań Prawnych nad Legislacją Uniwersytetu 
w Hull.

17.09.2008 r.

4. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich 
w otwarciu Centrum Informacji Społecznej 
i Prawnej w Dublinie oraz spotkaniu w pol-
skim Konsulacie Generalnym w Londynie 
nt. sytuacji polskich obywateli pracujących 
w Wielkiej Brytanii. 

23-26.09.2008 r.

5. Udział Zastępcy Rzecznika w konferencji nt. 
„20-lecia konstytucji obywatelskiej: podsta-
wowe prawa obywatelskie oraz ich granice.” 
Forianapolis i Blumenau (Brazylia).  

26-29.09.2008 r.

6. Konferencja nt. „2. Szczyt Równości”. Paryż. 29-30.09.2008 r.
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II. WYSTĄPIENIA O CHARAKTERZE GENERALNYM

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

1. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RPO-574854-IV/07) z dnia 
2 lipca 2008 r. – w sprawie udzielania pomocy finansowej młodym 
rolnikom ze środków Unii Europejskiej. 

Do Rzecznika napływają liczne wnioski od osób, którym odmówio-
no przyznania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie 
startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013, ze względu na wyczerpanie się zarezer-
wowanej na ten cel puli środków finansowych. Warunki przyznania 
pomocy w ramach Programu reguluje rozporządzenie Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegóło-
wych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 
działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

W obecnym stanie prawnym można ponownie wystąpić o przyzna-
nie pomocy w ramach wskazanego programu m.in. w przypadku wy-
czerpania puli środków finansowych zarezerwowanych w programie 
jedynie w sytuacji, gdy nie rozpoczęło się i nie prowadziło działalno-
ści rolniczej. Wyjątek przewiduje § 7 rozporządzenia, który dopusz-
cza przyznanie pomocy osobie, która przed dniem złożenia wniosku 
o przyznanie pomocy rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej 
w gospodarstwie rolnym nabytym w drodze spadku lub darowizny po 
spełnieniu określonych dodatkowych wymagań. 

Większość osób ubiegających się o przyznanie pomocy należy do ka-
tegorii wyłączonej przez rozporządzenie z możliwości ponownego wystą-
pienia z wnioskiem. W opinii Rzecznika możliwość ponownego złożenia 
wniosku powinna być rozszerzona na wszystkie osoby, którym odmó-
wiono przyznania pomocy z powodu wyczerpania puli środków przezna-
czonych w danym roku na realizację programu. Należałoby również roz-
ważyć, w przypadku pozostawienia dotychczasowych kryteriów, system 
losowego rozdzielania pomocy na podstawie złożonych w danym okresie 
wniosków. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w sprawie. 



17

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(28.07.2008r.) wyjaśnił, że analiza poziomu wykorzystania funduszy 
unijnych w ramach programu „Ułatwianie startu młodym rolnikom” 
wykazuje, iż środki na premie dla rolników przeznaczone na 2008 r. 
są stale dostępne. Poziom wykorzystania limitu na 2008 r. wynosi 
obecnie ok. 45% w skali kraju, przy czym jest on dość zróżnicowany 
w zależności od województwa. W województwie kujawsko-pomorskim, 
w którym program cieszy się największym zainteresowaniem, poziom 
wykorzystania limitu osiąga wartość ok. 65 %, podczas gdy w woje-
wództwie małopolskim łączna kwota, na którą opiewają złożone wnio-
ski stanowi jedynie 17 % puli środków dostępnych w tym wojewódz-
twie. Zaplanowany na lata 2007-2013 budżet działania równoważy się 
z szacunkową liczbą potencjalnych beneficjentów. Pozwala to sądzić, 
że środków na wspomnianą działalność nie zabraknie. W związku 
z tym, powodem nieotrzymania wsparcia przez osoby ubiegające się 
o premię było najprawdopodobniej niespełnienie ustanowionych kry-
teriów do otrzymania wspomnianych środków.

2. Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (RPO-
507916-VII/05) z dnia 2 lipca 2008 r. – w sprawie zgodności z Kon-
stytucją rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
26 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmo-
wania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym 
ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii. 

Rzecznik przekazał uwagi dotyczące powyższego rozporządzenia, 
wydanego na podstawie art. 81 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
o postępowaniu w sprawach nieletnich. Rozporządzenie MENiS regu-
luje jedynie materię kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalnia-
nia i pobytu nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych 
i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii stosowanych jako środek 
wychowawczy, pomijając problematykę realizacji orzeczeń sądowych 
o zastosowaniu tych placówek jako środków tymczasowych. Z tych 
względów rozporządzenie budzi zasadnicze wątpliwości Rzecznika co 
do zgodności z art. 72 ust. 1 oraz art. 92 ust. 1 zd. 1 i art. 2 Konstytucji. 
Obecna konstrukcja rozporządzenia sprawia, że orzeczone przez sąd 
środki tymczasowe w postaci umieszczenia nieletniego w m.o.w. lub 
m.o.s. nie są realizowane lub też sądy próbują tymczasowo umieścić 
nieletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w placów-
kach oświatowych-nieresocjalizacyjnych, co należy ocenić zarówno 
jako pogwałcenie praw samego nieletniego, jak i prawa wychowanków 
tych placówek do ochrony przed demoralizacją. Nie można przyjąć, że 
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osiągnięty został cel wydania rozporządzenia, jakim jest w świetle art. 
92 ust. l zd. l Konstytucji wykonanie ustawy. Oznacza to, iż nie została 
zrealizowana konstytucyjna zasada, że rozporządzenia są wydawa-
ne na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie 
i w celu jej wykonania. Tym samym naruszone zostały zasady przy-
zwoitej legislacji, właściwej dla demokratycznego państwa prawnego. 
Obowiązujący w tym zakresie stan prawny wymaga zmiany.

3. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Przewod-
niczącego Senackiej Komisji Praw Człowieka i Praworządności, 
Przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw 
Człowieka (RPO-591811-I/08) z dnia 2 lipca 2008 r. – w sprawie 
braku mechanizmów kontroli prawidłowości klasyfikacji utajnionych 
dokumentów. 

Rzecznik nawiązał w wystąpieniu do wielokrotnie poruszanej 
sprawy odmowy udostępnienia na jego wniosek przez Pełnomocnika 
Rady Ministrów ds. Opracowania Programu Zapobiegania Nieprawi-
dłowościom w Instytucjach Publicznych opracowania dotyczącego 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego (tzw. „raport Pitery”). Obecnie 
brakuje przepisów proceduralnych pozwalających na sądowo-ad-
ministracyjną kontrolę klasyfikacji informacji jako informacji nie-
jawnych. W zasadzie, wobec braku sądowej kontroli utajniania do-
kumentów, w praktyce to uprawniony urzędnik decyduje o tym, czy 
dana informacja jest informacją publiczną czy też niejawną. Często 
dochodzi do sytuacji, w których osoba uprawniona do nadania klau-
zuli tajności odmawia przyznania takiej klauzuli, czy też nadaje ją 
wiadomościom, które takiej ochrony nie wymagają albo dochodzi do 
zawyżenia lub zaniżenia klauzuli tajności. Po drugie, w ustawodaw-
stwie brak przepisów penalizujących zachowania polegające na ogra-
niczaniu obywatelskiego prawa dostępu do informacji publicznej 
poprzez nadawanie klauzuli tajności wiadomościom, które ochrony 
takiej nie wymagają. W związku z tym postuluje się wprowadzenie 
regulacji karno-materialnych ustanawiających odpowiedzialność 
karną za tego typu czyny. Inną istotną kwestią jest brak obowiązku 
okresowej weryfikacji materiałów posiadających klauzulę tajności, 
w celu ustalenia, czy nadal spełnione są przesłanki traktowania da-
nej informacji jako niejawnej. Nawiązując do treści art. 25 ustawy 
z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, Rzecz-
nik postuluje wprowadzenie okresowego obowiązku weryfikacji ma-
teriałów niejawnych.  W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się 
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o rozważenie podjęcia stosownej inicjatywy ustawodawczej we wska-
zanym wyżej zakresie.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji (04.08.2008r.) podkreślił w odpowiedzi, iż osoba zajmują-
ca stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich niejako z tytułu samego 
pełnienia funkcji ma prawo dostępu do informacji niejawnych, także 
tych, które stanowią tajemnicę państwową (tj. oznaczonych klauzulą 
„tajne” lub „ściśle tajne”). Ustawa o ochronie informacji niejawnych 
nie zawiera przepisów proceduralnych umożliwiających dokonanie 
sądowo-administracyjnej kontroli klasyfikacji informacji jako infor-
macji niejawnych. Każda nieprawidłowość w klasyfikacji (zaniżenie 
lub zawyżenie o jedną klauzulę) uprawnia jednak do uruchomienia 
procedury sygnalizacyjnej przewidzianej w art. 21 ust. 5 ustawy. Od-
niesienie się do propozycji wprowadzenia do ustawy o ochronie in-
formacji niejawnych przepisów umożliwiających dokonywanie przez 
sądy administracyjne kontroli klasyfikacji informacji niejawnych wy-
maga przeprowadzenia analizy przewidzianych w ustawie o ochronie 
informacji niejawnych zasad regulujących nadawanie klauzuli tajno-
ści. W tym zakresie merytorycznie kompetentne są Agencja Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego oraz Służba Kontrwywiadu Wojskowego. 

Podmiotem właściwym merytorycznie do oceny zasadności wpro-
wadzenia postulowanej w wystąpieniu regulacji ustanawiającej odpo-
wiedzialność karną za nadawanie klauzuli tajności informacjom, któ-
re nie wymagają takiej ochrony jest Minister Sprawiedliwości, a tak-
że ABW i Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Odnosząc się do uwagi 
o braku mechanizmu okresowej weryfikacji utajnionych już informa-
cji, wskazano w odpowiedzi, że na gruncie obowiązujących przepisów 
możliwa jest weryfikacja informacji niejawnych zarówno w kwestii 
ewentualnej zmiany klauzuli tajności, jak i jej zniesienia. Osoba upo-
ważniona do podpisania dokumentu lub oznaczenia innego niż doku-
ment materiału ma nie tylko uprawnienie do przyznawania klauzuli 
tajności, ale także do jej znoszenia lub zmieniania.

4. Ministra Sprawiedliwości (RPO-587706-IV/08) z dnia 3 lipca 
2008 r. – w sprawie doręczeń pism sądowych w postępowaniu cywil-
nym na adres skrytki pocztowej. 

Zgodnie z postulatami Rzecznika, w dniu 9 maja 2007 r. uchwalo-
no ustawę o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz 
niektórych innych ustaw, na mocy której zostało zmienione brzmienie 
art. 135 k.p.c. W powołanym artykule wprowadzono § 2, który stano-
wi, iż „Na wniosek strony doręczenie może być dokonane na wskaza-
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ny przez nią adres skrytki pocztowej. W tym wypadku pismo sądowe 
przesłane pocztą składa się w placówce pocztowej operatora publicz-
nego, umieszczając zawiadomienie o tym w skrytce pocztowej adresa-
ta”. Powyższa zmiana weszła w życie dnia 7 października 2007 r., jed-
nak przepis ten nie jest stosowany. Dzieje się tak dlatego, że rozporzą-
dzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie 
szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postę-
powaniu cywilnym, nie reguluje doręczeń pism sądowych w postępo-
waniu sądowym na wskazany przez stronę adres skrytki pocztowej. 
Nie ma przepisów określających czas przechowywania awiza w skryt-
ce pocztowej, ani stosownych regulacji w przedmiocie zwrotu prze-
syłki sądowej na wypadek jej nieodebrania przez adresata. Obecny 
kształt regulacji zawartych w rozporządzeniu, z uwagi na niedosto-
sowanie do wymagań ustawowych, wymaga zmiany. Tym bardziej, iż 
do Rzecznika wpływają coraz częstsze skargi obywateli, wskazujące 
na fakt, iż sądy rozpoznające sprawy cywilne odmawiają dokonywania 
doręczeń na wskazaną skrytkę pocztową. Należałoby rozważyć wpro-
wadzenie regulacji, zgodnie z którą kwestia okresu przechowywania 
awiza w skrytce pocztowej oraz sama procedura zwrotu przesyłki są-
dowej, na wypadek nieodebrania jej przez adresata, nie będzie już bu-
dzić wątpliwości. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (24.07. 
2008 r.) poinformował, iż wejście w życie ustawy z dnia 9 maja 2007 r. 
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych 
innych ustaw, w szczególności dodanie § 2 do art. 135 k.p.c.,  spowo-
dowało konieczność dostosowania do zmienionego stanu prawnego 
treści rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 
1999 r. w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych 
przez pocztę w postępowaniu cywilnym. W Ministerstwie Sprawiedli-
wości opracowano projekt nowelizacji tego rozporządzenia, który na 
początku sierpnia bieżącego roku zostanie skierowany do uzgodnień 
międzyresortowych. Obecnie projektowane rozporządzenie zostało 
poddane konsultacjom społecznym. 

5. Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego (RPO-563533-V/ 
/07) z dnia 3 lipca 2008 r. – w sprawie uregulowań prawnych obo-
wiązujących w zakresie zwrotu akt po prawomocnym uchyleniu 
(stwierdzeniu nieważności) przez sąd administracyjny zaskarżonej 
decyzji organu drugiej instancji oraz poprzedzającej ją decyzji orga-
nu pierwszej instancji.
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W trakcie badania sprawy indywidualnej wyłonił się problem doty-
czący braku środków prawnych, za pomocą których strona mogłaby 
doprowadzić do rozstrzygnięcia jej indywidualnej sprawy w postępo-
waniu administracyjnym w sytuacji, gdy w razie prawomocnego uchy-
lenia przez sąd administracyjny decyzji organów obu instancji, organ 
administracji publicznej drugiej instancji, któremu sąd zwrócił akta, 
zwleka z ich przekazaniem organowi pierwszej instancji właściwemu 
do rozpatrzenia sprawy. 

W ocenie Rzecznika przedstawiony problem jest wynikiem wadli-
wych uregulowań prawnych. Zgodnie z § 29 zarządzenia Nr 11 Prezesa 
NSA z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości 
w sądach administracyjnych, po prawomocnym zakończeniu postę-
powania wszczętego na podstawie skargi, akta organów administra-
cji publicznej obu instancji zwraca się niezwłocznie organowi, który 
je nadesłał, doręczając odpis orzeczenia sądu z uzasadnieniem jeżeli 
było sporządzone, i ze stwierdzeniem prawomocności. 

Należałoby rozważyć, czy przyjęte w opisanym przepisie uregulo-
wanie kwestii zwrotu akt po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy 
i uchyleniu (stwierdzeniu nieważności) decyzji organów administra-
cji publicznej obu instancji, nie prowadzi do naruszenia standardów 
konstytucyjnych wynikających w szczególności z art. 45 ust. 1 Kon-
stytucji. W razie bowiem zwłoki organu administracji publicznej, któ-
remu sąd administracyjny zwrócił akta, w przesłaniu tych akt organo-
wi pierwszej instancji, strona nie dysponuje środkami prawnymi, przy 
użyciu których mogłaby doprowadzić do ponownego rozpoznania jej 
sprawy. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w sprawie 
oraz ewentualnie podjęcie stosownych zmian legislacyjnych. 

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego (16.07.2008r.) nie 
zgodził się ze stanowiskiem Rzecznika, iż  § 29 zarządzenia Nr 11 Pre-
zesa NSA z dnia 27 listopada 2003 r. można zarzucić niekonstytu-
cyjność. Prezes NSA podkreślił, iż należy uwzględnić okoliczność, że 
na przekazane przez organ odwoławczy wojewódzkiemu sądowi admi-
nistracyjnemu wraz ze skargą i odpowiedzią na skargę akta admini-
stracyjne (art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o po-
stępowaniu przed sądami administracyjnymi) składają się akta obu 
instancji, a sąd nie jest uprawniony do ich podziału. Dysponentem 
przekazanych akt administracyjnych, co do ich zawartości jest strona 
postępowania sądowego – organ drugiej instancji, a sąd administra-
cyjny jedynie wydaje wyrok na ich podstawie, chyba że organ nie wy-
konał obowiązku, o którym mowa w art. 54 § 2  Prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi.  
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Prezes NSA podkreślił, iż poruszony przez Rzecznika problem nie 
dotyczy wadliwych przepisów regulujących pracę sądów administra-
cyjnych, tylko złej pracy organów administracji publicznej drugiej 
instancji, które zwlekają z przekazaniem akt administracyjnych or-
ganowi pierwszej instancji, jako organowi właściwemu do rozpatrze-
nia sprawy. Rozwiązania problemu należy upatrywać w ewentualnej 
modyfikacji procedur administracyjnych w zakresie środków dyscy-
plinujących tok czynności postępowania administracyjnego po pra-
womocnym wyroku uchylającym decyzje organów obu instancji, tak 
by umożliwiało to wniesienie skargi na bezczynność organu wstrzy-
mującego tok postępowania. 

6. Ministra Infrastruktury (RPO-560918-IV/07) z dnia 3 lipca 
2008 r. – w sprawie potrzeby zmiany obowiązujących przepisów do-
tyczących ponoszenia przez właściciela nieruchomości kosztów eks-
pertyzy budowlanej w sytuacji, gdy ekspertyza potwierdza prawidłowy 
stan obiektu budowlanego, zaś zawiadomienie o niewłaściwym stanie 
obiektu zostało wniesione przez osoby trzecie. 

Do Rzecznika wpływają skargi właścicieli nieruchomości dotyczące 
ponoszenia kosztów ekspertyz, których obowiązek wykonania został 
nałożony przez organy nadzoru budowlanego na podstawie art. 81c 
ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w sytuacji, gdy 
ekspertyza potwierdza prawidłowy stan obiektu budowlanego, zaś za-
wiadomienie o niewłaściwym stanie obiektu zostało wniesione przez 
osoby trzecie. Zdaniem Rzecznika obecnie obowiązujące przepisy we 
wskazanym zakresie powinny zostać zmienione tak, aby w sytuacji, 
gdy ekspertyza potwierdza prawidłowy stan obiektu budowlanego, 
jej koszt ponosiłaby osoba, która zawiadomiła organ nadzoru budow-
lanego o okolicznościach, które spowodowały nałożenie obowiązku 
sporządzenia ekspertyzy na właściciela nieruchomości, zaś rozstrzy-
gnięcie w tym zakresie powinien wydawać organ administracji, który 
nałożył obowiązek sporządzenia ekspertyzy. Zmiana przedmiotowego 
rozwiązania prawnego, poza względami słuszności i sprawiedliwości, 
mogłaby spowodować zmniejszenie wpływu nieprawdziwych zawiado-
mień o niewłaściwym stanie obiektu budowlanego, które nierzadko 
są składane z powodu konfliktów sąsiedzkich lub rodzinnych. Rzecz-
nik zwrócił się o rozważenie podjęcia inicjatywy zmiany przepisów we 
wskazanym zakresie. 

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (19.08.2008r.) w od-
powiedzi na wystąpienie Rzecznika, przekazane przez Ministerstwo 
Infrastruktury, poinformował, że nie popiera propozycji obciążania 
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kosztami ocen bądź ekspertyz osoby zawiadamiającej o niewłaściwym 
stanie technicznym obiektu budowlanego, w przypadku gdy sporzą-
dzone opracowanie potwierdziłoby prawidłowy stan techniczny. Nało-
żenie obowiązku sporządzenia oceny bądź ekspertyzy nie następuje 
na polecenie osoby zawiadamiającej o nieprawidłowościach, lecz jest 
wynikiem dokonanej przez inspektora nadzoru budowlanego własnej 
oceny stanu faktycznego obiektu. Zawiadamiający o nieprawidłowo-
ściach nie ma żadnego wpływu na podejmowanie rozstrzygnięć przez 
organ nadzoru budowlanego w tym zakresie. Jednocześnie poinfor-
mował, iż uwagi Rzecznika w sprawie zmian przepisów Prawa budow-
lanego zostaną przekazane do Ministerstwa Infrastruktury, gdzie to-
czą się obecnie prace nad nowelizacją tej ustawy. 

7. Komendanta Głównego Policji (RPO-590804-II/08) z dnia 
3 lipca 2008 r. – w sprawie procederu wykorzystywania dzieci do że-
bractwa. 

Z sygnałów, które docierają do Rzecznika wynika, że w szczególnie 
ruchliwych punktach większych miast pojawiają się osoby dorosłe 
z małymi dziećmi, w tym niejednokrotnie z niemowlętami, żebrzą-
ce wśród przechodniów. Uwagę zwraca fakt, że w wielu wypadkach 
osoba dorosła pozostaje niezmiennie ta sama, zmieniają się jednak 
dzieci. Może to świadczyć o tym, że nie istnieją między „opiekunem” 
a dzieckiem związki rodzinne, a małoletni nie są jedynie krzywdzeni 
poprzez wykorzystywanie ich do żebrania, ale mogą być również ofia-
rami przestępstwa handlu ludźmi. Niepokojące są doniesienia świad-
czące o braku reakcji funkcjonariuszy Policji patrolujących miejsca, 
w których w sposób regularny występuje opisana sytuacja. Rzecznik 
otrzymuje również sygnały, że w przypadku zgłoszenia telefonicznego 
na numer alarmowy 112, nie są podejmowane działania zmierzają-
ce do udzielenia pomocy dziecku. Ewentualna interwencja ogranicza 
się do przegonienia żebrzących. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie 
oceny przygotowania i reakcji funkcjonariuszy Policji na opisane zja-
wisko, ze szczególnym uwzględnieniem procedur obejmujących pro-
blematykę handlu ludźmi. 

Zastępca Komendanta Głównego Policji (24.07.2008 r.) poinfor-
mował, iż Policja inicjuje i podejmuje działania zmierzające do ujaw-
niania zjawiska bezdomności i towarzyszących temu zagrożeń spo-
łecznych. Policja realizuje te zadania poprzez prowadzenie rozpozna-
nia w zakresie ujawniania osób samotnych i niezaradnych życiowo, 
nasilone kontrole miejsc przebywania i gromadzenia się osób bezdom-
nych i uprawiających żebractwo, jak również wykrywanie przestępstw 
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i wykroczeń z tym związanych. Policja podejmuje działania mające na 
celu rozpoznanie skali i form żebractwa na terenie poszczególnych 
województw oraz podejmuje czynności zmierzające do przeciwdziała-
nia temu zjawisku. Działania te prowadzone są przy współpracy ze 
strażą gminną (miejską), Strażą Ochrony Kolei i pracownikami pomo-
cy społecznej. 

W październiku 2002 r. w Komendzie Głównej Policji opracowano 
„Procedury postępowania Policji wobec osób bezdomnych i żebrzą-
cych”, które zostały przekazane do wszystkich komend wojewódzkich 
(Stołecznej) Policji. Określono również zasady postępowania policjan-
tów z osobami żebrzącymi. Sprecyzowano w oparciu o ustawę z dnia 
26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, 
szczegółowe algorytmy podejmowania interwencji przez policjantów 
w przypadku ujawnienia małoletniego trudniącego się żebractwem. 

W zakresie realizacji zadań na rzecz osób żebrzących, bezdom-
nych i innych wymagających opieki i pomocy, Policja utrzymuje ścisłą 
współpracę z instytucjami państwowymi, organizacjami samorządo-
wymi i pozarządowymi. Działania Policji prowadzone są także w kie-
runku rozpoznania grup przestępczych, które angażują się w proceder 
żebractwa, wykorzystując do tego celu małoletnich. W odpowiedzi po-
informowano Rzecznika również o działaniach w celu zmiany zarzą-
dzenia nr 159 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 lutego 2007 r. 
w sprawie planowania i sprawozdawczości w Policji, które obecnie nie 
wyodrębnia danych o żebractwie. 

  
8. Prezesa Agencji Rynku Rolnego (RPO-586451-IV/08) z dnia 

3 lipca 2008 r. – w sprawie pogarszającej się sytuacji ekonomicznej 
rolników - producentów mięsa wieprzowego.

Do Rzecznika napłynęły informacje o pogarszającej się sytuacji 
ekonomicznej rolników - producentów mięsa wieprzowego w związku 
z niestabilną sytuacją cen w tym sektorze rynku rolnego. W szcze-
gólności w wystąpieniu do Rzecznika podniesiony został problem 
utrzymujących się niskich cen zakupu żywca wieprzowego, które 
uniemożliwiają producentom rolnym specjalizującym się w hodowli 
żywca wieprzowego utrzymanie rentowności gospodarstwa w sytu-
acji zaciągniętych wcześniej kredytów bankowych. Rzecznik zwrócił 
się o wyjaśnienie, czy w zaistniałej sytuacji istnieją podstawy do sko-
rzystania przez Agencję z możliwości interwencyjnego zakupu mięsa 
wieprzowego.

Prezes Agencji Rynku Rolnego (14.07.2008 r.) poinformował, że 
zakupy interwencyjne wieprzowiny w UE w praktyce nie są stosowa-
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ne (w ostatnich 30 latach miały one miejsce tylko trzykrotnie). Obec-
nie podstawowym instrumentem interwencyjnym stosowanym przez 
Komisję Europejską na rynku wieprzowiny są dopłaty do prywatne-
go przechowywania. W 2007 r. na podstawie rozporządzenia (WE) 
Nr 1267/2007 z 26 października 2007 r. Komisja Europejska uru-
chomiła, m.in. na wniosek Polski, mechanizm dopłat do prywatnego 
przechowywania mięsa. W Polsce mechanizmem tym objęto 6,1 tys. 
ton mięsa. Dodatkowo rozporządzeniem (WE) Nr 1410/2007 z dnia 
29 listopada 2007 r. Komisja Europejska wprowadziła refundacje do 
wywozu nieprzetworzonego mięsa wieprzowego. W związku z powyż-
szym w najbliższym czasie nie wydaje się, aby było możliwe podjęcie, 
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, dodatkowych działań stabilizują-
cych rynek wieprzowiny.

9. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RPO-555871-IV/07) z dnia 
3 lipca 2008 r. – w sprawie przepisów rozporządzenia zawężających 
krąg rolników uprawionych do dopłat zwierzęcych.

W związku z odpowiedzią z dnia 19 marca 2008 r. udzieloną Rzecz-
nikowi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie przepi-
sów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 mar-
ca 2007 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniają-
cą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania tej płatności, 
Rzecznik zwrócił się do Ministra z ponowną prośbą o reasumpcję sta-
nowiska w tej kwestii. Przedmiotem wystąpienia Rzecznika z dnia 11 
stycznia 2008 r. nie był problem wykonalności decyzji wspólnotowych 
oraz nadrzędności prawa wspólnotowego nad prawem krajowym, lecz 
kwestia naruszenia konstytucyjnych zasad wydawania rozporządzeń 
na podstawie upoważnienia ustawowego. W ocenie Rzecznika moż-
liwe jest jednoczesne wykonanie obowiązków nałożonych decyzją 
wspólnotową oraz wydanie rozporządzenia nieprzekraczającego upo-
ważnienia zawartego w ustawie. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(20.08.2008 r.) poinformował, iż podtrzymuje swoje stanowisko przed-
stawione w odpowiedziach z dnia 27 września 2007 r. oraz z dnia 
19 marca 2008 r. na wcześniejsze wystąpienia Rzecznika w przedmio-
towej sprawie. Ponadto poinformował, iż w dniu 15 marca 2008 r. we-
szła w życie ustawa z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o płat-
nościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej. Zgodnie z obowią-
zującymi przepisami minister właściwy do spraw rolnictwa, wydając 
rozporządzenie na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. a w/w ustawy, 
może uzależnić objęcie danego rodzaju roślin płatnościami uzupeł-
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niającymi od liczby zwierząt danego gatunku posiadanych przez rol-
nika w danym okresie lub w danym dniu lub od przyznania rolnikowi 
określonej płatności obszarowej w danym okresie lub od danej po-
wierzchni gruntów rolnych. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wykonując upoważnienie z art. 
17 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz art. 24c ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. 
o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, wydał 
rozporządzenie w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzu-
pełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przekazywania płat-
ności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Rozporządzenie 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2007 r. utraciło 
moc z dniem 15 marca 2008 r. 

10. Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego (RPO-
548015-II/06) z dnia 4 lipca 2008 r. – w sprawie wyników analizy 
wpływu i sposobu rozpatrzenia wniosków o kompensatę przysługują-
cą ofiarom przestępstw. 

Postulat Rzecznika zawarty we wcześniejszym wystąpieniu z dnia 
20 grudnia 2007 r., aby przepisy ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o pań-
stwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw 
umyślnych, zgodne były z art. 18 ust. 2 dyrektywy Rady Unii Euro-
pejskiej z dnia 29 kwietnia 2004 r. nr 2004/80/WE, został spełniony. 
W sposób korzystny dla pokrzywdzonych przestępstwem, przepisy 
ustawy odnoszą się obecnie do przestępstw popełnionych od dnia 1 
lipca 2005 r. Jednocześnie pozostały nierozwiązane inne postulaty 
Rzecznika, w tym m.in. kwestia zwiększenia wysokości kwoty kom-
pensaty. Minister Sprawiedliwości zapowiedział analizę postulatów, 
ale do tej pory nie przekazał Rzecznikowi informacji o wynikach tej 
pracy oraz o podjętej decyzji. W związku z powyższym Rzecznik zwró-
cił się o przekazanie informacji na temat wyników przeprowadzonej 
analizy.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (07.08.2008 r.), 
poinformował, iż Ministerstwo Sprawiedliwości przeprowadziło ana-
lizę ilościową wpływu wniosków o przyznanie kompensaty, wyda-
nych orzeczeń oraz wielkości zasądzonych kwot za lata 2006-2007. 
Z przeprowadzonych badań statystycznych wynika, że zastosowanie 
przepisów ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom 
niektórych przestępstw umyślnych w praktyce jest niewielkie. Nie-
wątpliwie jedną z przyczyn niewielkiego wpływu do sądów wniosków 
o kompensatę i ilości przyznanych kompensat są przesłanki ustawo-
we ograniczające liczbę pokrzywdzonych uprawnionych do uzyskania 
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tego świadczenia. Mając powyższe na uwadze, w Ministerstwie został 
opracowany projekt nowelizacji ustawy o państwowej kompensacie 
przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych, który 
przewiduje między innymi rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do 
wystąpienia z wnioskiem o przyznanie kompensaty oraz podwyższe-
nie górnego limitu kompensaty. Projekt ten jest na etapie konsultacji 
społecznych.

11. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (RPO-575985-
II/07) z dnia 4 lipca 2008 r. – w sprawie policyjnych statystyk doty-
czących wykrywalności przestępstw.

Z odpowiedzi udzielonej w dniu 8 marca 2008 r. na wystąpienie 
Rzecznika z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie policyjnych statystyk 
dotyczących wykrywalności przestępstw wynikało, że w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administracji miały zostać podjęte prace zmie-
rzające do wypracowania systemowych rozwiązań w zakresie staty-
styki przestępczości w Polsce, tak aby w większym stopniu obrazo-
wały rzeczywisty stan przestępczości, jak również stały się realnym 
narzędziem umożliwiającym rzetelną ocenę stanu bezpieczeństwa 
i porządku publicznego w kraju. Dla realizacji powyższych działań 
zaplanowana została współpraca z resortem sprawiedliwości, a tak-
że innymi podmiotami zaangażowanymi w sferę bezpieczeństwa we-
wnętrznego i porządku publicznego. W związku z powyższym Rzecz-
nik zwrócił się o poinformowanie, czy i ewentualnie jakie rozwiązania 
zostały opracowane w powyższej materii.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji (06.08.2008 r.) poinformował, iż w MSWiA podjęto działa-
nia mające na celu wypracowanie rozwiązań umożliwiających rzetel-
ną ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Podjęte pra-
ce obejmują przygotowanie systemowych rozwiązań w zakresie oceny 
zagrożenia przestępczością. W Polsce istnieje duża liczba podmiotów 
zajmujących się przeciwdziałaniem i  zwalczaniem różnego rodzaju 
przestępczości oraz sporządzaniem w tym zakresie sprawozdań. Brak 
jest jednak całościowych analiz, które pozwoliłyby na rzetelną i kom-
pleksową diagnozę rzeczywistego stanu zagrożenia przestępczością. 

Mając na uwadze powyższe, w MSWiA zainicjowano rozmowy 
z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Fi-
nansów, ABW, CBA, Komisji Nadzoru Finansowego i innych podmio-
tów, w celu określenia charakteru zbieranych danych statystycznych 
oraz analiz sporządzanych w wymienionych podmiotach, a także zde-
finiowanie obszarów zagrożeń. Zasadniczym celem współpracy jest 
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wypracowanie systemowych rozwiązań w zakresie tworzenia jednoli-
tej informacji opracowywanej przez poszczególne podmioty na temat 
zagrożenia przestępczością. 

Planowane jest cykliczne opracowywanie raportu diagnozującego 
stan bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wypracowaniu syste-
mowych rozwiązań w zakresie statystyki przestępczości może także 
posłużyć wykorzystanie Krajowego Centrum Informacji Kryminal-
nych. Baza KCIK ma charakter międzyresortowy. Podsekretarz Sta-
nu podkreślił, iż MSWiA, prowadząc prace dotyczące przedmiotowej 
problematyki, dąży do wypracowania optymalnego rozwiązania, które 
powinno pozwolić na rzetelną ocenę stanu bezpieczeństwa i porząd-
ku publicznego.

12. Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego (RPO-
396073-II/01) z dnia 7 lipca 2008 r. – w sprawie potrzeby stworze-
nia podstaw prawnych do dochodzenia od Skarbu Państwa roszczeń 
odszkodowawczych przez osoby, które były faktycznie poddane re-
presjom ze strony organów państwa w latach 1944-1989 w związku 
z działalnością ich bliskich na rzecz niepodległego bytu Państwa Pol-
skiego. 

Rzecznik zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości zainicjowa-
nia działań legislacyjnych prowadzących do objęcia zakresem pod-
miotowym art. 8 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważ-
ne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność 
na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego osób, które poddane 
były faktycznym represjom ze strony organów państwa w latach 1944 
- 1989 bez przeprowadzenia postępowania, w związku z działalnością 
niepodległościową ich najbliższych.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (31.07. 
2008 r.) nie uwzględnił wniosku Rzecznika o podjęcie inicjatywy 
ustawodawczej w zakresie nowelizacji art. 8 ust. 1 ustawy z 23 lute-
go 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób re-
presjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa 
Polskiego, zwanej ustawą lutową. Przepisy tej ustawy i ich wykładnia 
jednoznacznie wskazują, że jej zakres ograniczony jest do przypad-
ków represji za działalność prowadzoną na rzecz niepodległego bytu 
Państwa Polskiego. Przyznanie osobie represjonowanej odszkodowa-
nia i zadośćuczynienia nierozerwalnie związane jest z prowadzeniem 
przez nią osobiście działalności na rzecz niepodległego bytu Państwa 
Polskiego lub też innej działalności, o której mowa w art. 1 ust. 1 usta-
wy lutowej. Odnosząc się konkretnie do sytuacji, w której odmówiono 
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wnioskodawczyni odszkodowania i zadośćuczynienia w trybie ustawy 
z dnia 23 lutego 1991 r. wskazano, iż może się ona ubiegać o odszko-
dowanie i zadośćuczynienie na zasadach ogólnych określonych w art. 
552 i następnych ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania 
karnego.

13. Ministra Infrastruktury (RPO-500684-IV/05) z dnia 8 lipca 
2008 r. – w sprawie regulacji prawnej dotyczącej wywłaszczania nie-
ruchomości. 

W nawiązaniu do korespondencji prowadzonej z Ministrem Trans-
portu i Budownictwa, Ministrem Sprawiedliwości oraz Ministrem 
Budownictwa w sprawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami, regulujących instytucję wywłasz-
czenia, Rzecznik ponownie zwrócił się o ocenę rozwiązań przyjętych 
w powyższej ustawie. Problem dotyczy wadliwości rozwiązań praw-
nych w sytuacji, gdy daną inwestycję publiczną zrealizowano przed 
zakończeniem postępowania wywłaszczeniowego. W takich wypad-
kach dokończenie procedury wywłaszczeniowej nie jest możliwe. Po 
zrealizowaniu inwestycji postępowanie administracyjne staje się bo-
wiem bezprzedmiotowe, a uregulowanie stanu prawnego nieruchomo-
ści możliwe jest wówczas jedynie na drodze postępowania cywilnego. 
Sąd cywilny jednak nie bierze pod uwagę przesłanek wywłaszczenia 
z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, 
ale jedynie rozstrzyga „prywatnoprawny” spór właściciela z inwesto-
rem, w oparciu o unormowania kodeksu cywilnego, a w szczególności 
art. 231 k.c. Sąd w ogóle nie bada przydatności nieruchomości dla 
potrzeb dobra wspólnego. Tymczasem to właśnie cel publiczny jest je-
dyną przesłanką uzasadniającą wkroczenie inwestora na daną nieru-
chomość i pozbawienie bądź ograniczenie praw jej właściciela wbrew 
jego woli. Pismem z dnia 14 listopada 2007 r. Minister Budownictwa 
podzielił argumenty Rzecznika, zapewnił również, że przedstawiony 
problem będzie przedmiotem dalszych analiz. W związku z powyż-
szym Rzecznik zwrócił się o poinformowanie o podjętych działaniach, 
w szczególności, kiedy można oczekiwać stosownej inicjatywy legisla-
cyjnej Rady Ministrów umożliwiającej zmianę obowiązującego stanu 
prawnego.

14. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów – Szefa Służ-
by Celnej (RPO-586832-IX/08) z dnia 8 lipca 2008 r. – w sprawie pra-
wa do wynagrodzenia i innych świadczeń za okres faktycznego pozosta-
wania poza służbą funkcjonariusza celnego przywróconego do służby.
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Rzecznik, nawiązując do odpowiedzi z dnia 16 maja 2008 r. w spra-
wie skutków, jakie wywołało obowiązywanie art. 25 ust. 1 pkt 8a i 8b 
ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej, zwrócił się z prośbą 
o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień. Przedstawione Rzeczniko-
wi stanowisko nie odnosi się do treści obecnie obowiązującego art. 2 
ust. 2 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o Służbie Cel-
nej stanowiącego, iż funkcjonariusza celnego, na jego wniosek, przy-
wraca się do służby w wypadku umorzenia postępowania karnego 
lub uniewinnienia prawomocnym wyrokiem sądu, jeżeli zwolnienie ze 
służby nastąpiło na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 8a lub 8b ustawy wy-
mienionej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym. Użyta konstrukcja 
prawna „przywrócenia do służby” nie jest tożsama z ponownym powo-
łaniem do służby. Oznaczałoby to, że funkcjonariusz przywrócony do 
służby posiada prawo do wynagrodzenia i innych świadczeń za cały 
okres pozostawania poza nią. Tymczasem z otrzymanej odpowiedzi 
wynika, że „funkcjonariuszowi przywróconemu do służby przysługuje 
za okres pozostawania poza służbą świadczenie pieniężne równe upo-
sażeniu na stanowisku zajmowanym przed zwolnieniem, nie więcej 
niż za okres 6 miesięcy i nie mniej niż za miesiąc”. Rzecznik zwrócił 
się o podanie podstawy prawnej ograniczenia wypłaty świadczeń pie-
niężnych. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów – Szef Służby 
Celnej (13.08.2008 r.) poinformował, iż podejmowane przez dyrekto-
rów izb celnych decyzje o zwolnieniu ze służby funkcjonariuszy cel-
nych w związku z zaistnieniem, niezależnych od działań Służby Celnej, 
zdarzeń prawnych w postaci tymczasowego aresztowania funkcjona-
riusza celnego, czy też wniesienia przeciwko niemu aktu oskarżenia 
o umyślne popełnienie przestępstwa ściganego z oskarżenia publicz-
nego, miały charakter obligatoryjny i były zgodne z ówcześnie obowią-
zującym prawem. Podkreślił, iż zrekompensowanie i restytucja skut-
ków zwolnienia ze służby nie są tożsame z prawem do wynagrodzenia 
i innych świadczeń za okres faktycznego pozostawania poza służbą. 

Podsekretarz Stanu poinformował, iż podstawa prawna ograni-
czenia wypłaty świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom celnym do 
okresu 6 miesięcy zawarta została w projekcie nowej ustawy o Służ-
bie Celnej, która po uzgodnieniach międzyresortowych przekazana 
została pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów. Podsekretarz 
Stanu podkreślił, iż zarówno w prawie pracy, jak i w pragmatykach 
poszczególnych służb, przepisy prawa (poza nielicznymi wyjątkami) 
nie przewidują pełnej restytucji uprawnień w przypadku przywróce-
nia do pracy/służby w związku z niezgodnym z prawem zwolnieniem. 
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15. Ministra Zdrowia (RPO-383896-IV/01) z dnia 8 lipca 2008 r. 
– w sprawie potrzeby uregulowania zasad przeprowadzania badań 
DNA w cywilnych postępowaniach sądowych. 

Kwestia uregulowania zasad przeprowadzania badań DNA w cy-
wilnych postępowaniach sądowych – jako istotna dla zabezpieczenia 
prawa obywateli do właściwej i zgodnej z wymogami sprawiedliwości 
procedury sądowej – od siedmiu lat pozostaje w kręgu zainteresowań 
Rzecznika. 

W grudniu 2004 r. Kodeks postępowania karnego i ustawa o Policji 
zostały uzupełnione o przepisy dotyczące sposobu i mocy dowodowej 
badań DNA w postępowaniu karnym. W czerwcu 2005 r. Rzecznik 
zwrócił się do ówczesnego Ministra Zdrowia z prośbą o ocenę stanu 
prac legislacyjnych nad regulacją dotyczącą przeprowadzania badań 
DNA dla celów postępowania cywilnego. Minister Zdrowia zgodził się 
z koniecznością uregulowania tych kwestii i zgłosił gotowość współ-
pracy nad medycznymi aspektami zagadnienia. W listopadzie 2007 r. 
odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli Ministerstwa Sprawie-
dliwości i Ministerstwa Zdrowia mające na celu rozważenie ewentual-
nej konieczności prawnego uregulowania wykorzystania badań DNA 
jako środka dowodowego w sądowym postępowaniu cywilnym. 

Wpływ, jaki wyniki badań DNA w cywilnych sprawach sądowych 
wywierają na losy licznych rodzin, prawa dziecka oraz stan cywilny 
osób powoduje, iż niezbędne jest szybkie opracowanie standardów 
medycznych ich przeprowadzania pozwalających na zagwarantowa-
nie ich rzetelności i zgodności z prawdą materialną. Rzecznik zwrócił 
się o poinformowanie o stanowisku w przedmiotowej kwestii. 

16. Ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPO-588310-I/08) 
z dnia 9 lipca 2008 r. – w sprawie projektowanych zmian w ustawie 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Rzecznik otrzymuje liczne skargi przedstawicieli organizacji poza-
rządowych dotyczące projektowanej przez Ministerstwo Pracy i Polity-
ki Społecznej nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z przywołanym 
wyżej projektem, wolontariuszem nie może być członek stowarzysze-
nia wykonujący na jego rzecz pracę społeczną, w rozumieniu art. 2 
ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. 
Wyłączając możliwość zawierania umów wolontariackich przez człon-
ków stowarzyszenia ze stowarzyszeniem, na rzecz którego wykonują 
pracę społeczną, ogranicza się lub całkowicie pozbawia tę grupę spo-
łeczników uprawnień przysługujących wolontariuszom. Proponowa-
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ne rozwiązanie jest dyskryminujące także dla samych organizacji 
typu stowarzyszeniowego, które w porównaniu np. do fundacji będą 
miały ograniczoną możliwość ubiegania się o środki finansowe przy-
znawane przez organy władzy publicznej na rzecz rozwoju wolontaria-
tu, mimo że jedne i drugie opierają się na nieodpłatnej i dobrowolnej 
pracy zaangażowanych w ich struktury osób. W związku z powyższym 
Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w sprawie, w szcze-
gólności informacji o stanie prac nad projektem nowelizacji ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozważenie 
uwzględnienia przy podejmowaniu dalszych działań w tym zakresie 
uwag przedstawionych przez Rzecznika.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 
(12.08.2008 r.), poinformował, iż w związku z procesem konsultacji 
społecznych dotyczących projektu nowelizacji ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie zorganizowano szereg konfe-
rencji regionalnych. W wyniku zgłoszonych uwag, w projekcie ustawy 
wprowadzono poprawki, m.in. wykreślono zakaz zawierania porozu-
mień wolontariackich przez członków stowarzyszenia oraz zrezygno-
wano z regulowania odpowiedzialności majątkowej członków organu 
zarządzającego organizacji pożytku publicznego, a także dokonano 
modyfikacji  definicji organizacji pozarządowej.

17. Ministra Obrony Narodowej (RPO-593463-IX/08) z dnia 9 lip-
ca 2008 r. – w sprawie apelu Stowarzyszenia Pro Militio. 

Rzecznik wyraził zaniepokojenie treścią artykułu opublikowanego 
w „Naszym Dzienniku” z dnia 5-6 lipca 2008 r. pt. „Pro Milito straszy 
puczem”, który dotyczył apelu tego Stowarzyszenia wzywającego do 
sprzeciwu wobec władz Wojska Polskiego oraz podważającego kom-
petencje cywilnego kierownictwa wojska. Przygotowanie oraz skiero-
wanie tego apelu do żołnierzy Wojska Polskiego jest ewenementem 
wymagającym, w ocenie Rzecznika, dogłębnego wyjaśnienia. Szcze-
gólnie niepokoić może fakt, iż autorami tego apelu są generałowie 
oraz oficerowie w stanie spoczynku, zajmujący wcześniej kierownicze 
stanowiska w Wojsku Polskim. Z uwagi na powyższe, Rzecznik zwrócił 
się o spowodowanie podjęcia działań zmierzających do wyjaśnienia 
zawartych w tym artykule informacji oraz poinformowanie o dokona-
nych ustaleniach i podjętych decyzjach.

Minister Obrony Narodowej (04.08.2008 r.) podziękował Rzecz-
nikowi za zainteresowanie i troskę o fundamentalną zasadę funkcjo-
nowania sił zbrojnych w państwach demokratycznych, jaką stanowi 
cywilna kontrola nad armią. W siłach Zbrojnych RP zasada cywilnej 
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kontroli nad armią jest zasadą naczelną, bezwzględnie obowiązującą 
i nie dopuszczającą żadnych odstępstw. Wszelkie rzeczywiste próby 
podważenia cywilnego zwierzchnictwa nad wojskiem spotykają się 
ze zdecydowaną reakcją Ministra Obrony Narodowej, a także instytu-
cji powołanych do chronienia porządku prawnego naszego państwa. 
W ocenie resortu obrony sprawa będąca podstawą artykułu w „Na-
szym Dzienniku” nie wymaga podjęcia natychmiastowych działań.  

18. Ministra Zdrowia (RPO-555872-X/07) z dnia 10 lipca 2008 r. 
– w sprawie nieprzestrzegania w publicznych szpitalach praw pacjen-
tek korzystających ze świadczeń zdrowotnych w związku z porodem. 

W nawiązaniu do wcześniejszych wystąpień w sprawie nieprze-
strzegania w publicznych szpitalach praw pacjentek korzystających 
ze świadczeń zdrowotnych w związku z porodem, Rzecznik  zwrócił się 
o przekazanie informacji na temat rezultatu prac Zespołu do spraw 
opracowania projektu standardu opieki okołoporodowej, powołanego 
zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2007 r. Popro-
sił również o informację o przewidywanym terminie wdrożenia zapo-
wiadanych standardów opieki okołoporodowej oraz usunięciu niepra-
widłowości sygnalizowanych przez Rzecznika.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (17.07.2008 r.) 
poinformował, że zadaniem Zespołu do spraw opracowania projektu 
standardu opieki okołoporodowej jest opracowanie aktu prawnego, 
określającego standard postępowania medycznego w okresie porodu 
i połogu. Świadczenia wynikające z opracowanego standardu będą 
w pełni finansowane ze środków publicznych. W toku prac Zespół 
ustalił, iż niezbędne jest opracowanie 4 standardów, tzn. opieki nad 
kobietą ciężarną, opieki okołoporodowej nad kobietą podczas porodu, 
opieki nad kobietą w połogu oraz opieki nad noworodkiem. Realnym 
terminem zakończenia prac w/w Zespołu, z uwagi na związanie z pra-
cami zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, 
jest ostatni kwartał bieżącego roku. 

19. Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców (RPO-587132-X/08) 
z dnia 10 lipca 2008 r. – w sprawie przewlekłości w wydawaniu cu-
dzoziemcom kart pobytu.

W Biurze Rzecznika nadal toczy się postępowanie wyjaśniające 
w sprawie dotyczącej przewlekłości w wydawaniu kart pobytu cu-
dzoziemcom, którym udzielono w Polsce ochrony w jednym z trybów 
określonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzo-
ziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 
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21 kwietnia 2008 r. Rzecznik zwrócił się do Szefa Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców o podjęcie działań zmierzających do usprawnienia 
procedury sporządzania i wydawania cudzoziemcom wspomnianych 
dokumentów. W odpowiedzi Szef Urzędu poinformował, iż zlecił Ze-
społowi Kontroli i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców przeprowadzenie w tym zakresie kontroli zmierzającej 
do ustalenia ewentualnych braków organizacyjnych. Mając powyższe 
na uwadze Rzecznik zwrócił się z prośbą o poinformowanie o poczy-
nionych ustaleniach oraz ewentualnych działaniach podjętych w celu 
usprawnienia procedury wydawania cudzoziemcom kart pobytu.

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców (21.07.2008 r.) poinformo-
wał, że aktualnie prowadzone jest podsumowanie ustaleń z zakoń-
czonej w dniu 11 lipca br. kontroli. Wyniki wstępne niniejszej kon-
troli wskazują na problemy organizacyjne i kadrowe komórek Urzę-
du, które poza zadaniami związanymi z przyjmowaniem i realizacją 
wniosków o wydawanie i przedłużanie terminu ważności dokumen-
tów dla cudzoziemców, odpowiedzialne są również za merytoryczną 
ocenę wniosków w sprawie o nadanie statusu uchodźcy oraz wdra-
żanie i obsługę systemów informatycznych, z których poza Urzędem 
do Spraw Cudzoziemców korzystają również Straż Graniczna, Urzędy 
Wojewódzkie, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Policja. Szef 
Urzędu do Spraw Cudzoziemców zapewnił, iż po sformułowaniu osta-
tecznych wniosków pokontrolnych, zostaną podjęte działania reorga-
nizujące strukturę Urzędu, mające na celu znaczne skrócenie czasu 
oczekiwania przez cudzoziemców na wydanie dokumentów, o które 
się ubiegali.  

20. Ministra Zdrowia (RPO-563259-X/07) z dnia 10 lipca 2008 r. 
– w sprawie obowiązujących regulacji w przedmiocie zaopatrzenia 
ubezpieczonych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji w sprawie obo-
wiązujących regulacji w przedmiocie zaopatrzenia ubezpieczonych 
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, Rzecznik zwrócił 
się z prośbą o przekazanie informacji na temat stanu zaawansowa-
nia prac legislacyjnych nad przygotowaniem nowych regulacji w tym 
zakresie, które usuną zgłaszane nieprawidłowości, a także zapewnią 
zgodność treści wydanych rozporządzeń z delegacją ustawową oraz 
przejrzystość systemu dostępu ubezpieczonych do zaopatrzenia 
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Rzecznik poprosił 
również o informację o przewidywanym terminie wejścia w życie zapo-
wiadanych przepisów. 
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21. Ministra Sprawiedliwości (RPO-509359-IV/05) z dnia 10 lip-
ca 2008 r. – w sprawie potrzeby zwolnienia od kosztów sądowych 
osób, których dotyczy postępowanie o ubezwłasnowolnienie. 

W sprawach związanych z ochroną zdrowia psychicznego strona 
jest zwolniona od kosztów sądowych, na mocy art. 96 ust. 1 pkt 9 usta-
wy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. 
Na podstawie art. 48 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego sąd 
może ustanowić dla osoby, której postępowanie dotyczy bezpośred-
nio, adwokata z urzędu, nawet bez złożenia wniosku, jeżeli osoba ta 
ze względu na stan zdrowia psychicznego nie jest zdolna do złożenia 
wniosku, a sąd uzna udział adwokata w sprawie za potrzebny. Podob-
nych ułatwień nie mają osoby w procedurze o ubezwłasnowolnienie, 
a ich problemy także zasadniczo wynikają z problemów psychicznych. 
W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się z prośbą o rozważenie 
wprowadzenia do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego doty-
czących ubezwłasnowolnienia oraz do ustawy o kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych regulacji analogicznych do już obowiązujących 
w sprawach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (02.09. 
2008 r.) poparł propozycję wprowadzenia zwolnienia od kosztów są-
dowych w sprawach o ubezwłasnowolnienie dla osób, których to po-
stępowanie dotyczy. W związku z powyższym zostaną podjęte prace 
legislacyjne zmierzające do wprowadzenia w omawianym zakresie 
stosownych zmian w ustawie – Kodeks postępowania cywilnego oraz 
w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Poinformo-
wał także, iż możliwość ustanowienia adwokata lub radcy prawnego 
z urzędu (bez wniosku) powinna dotyczyć tylko osoby już ubezwła-
snowolnionej. Ustanowienie pełnomocnika z urzędu powinno być fa-
kultatywne, podobnie jak ma to miejsce w art. 48 ustawy o ochronie 
zdrowia psychicznego Ubezwłasnowolniony ma bowiem opiekuna lub 
kuratora i jeżeli przyłączają się oni do wniosku ubezwłasnowolnione-
go, to nie wydaje się, aby potrzebował on dodatkowego wsparcia profe-
sjonalnego pełnomocnika w sprawie. 

22. Ministra Infrastruktury (RPO-551069-V/08) z dnia 10 lipca 
2008 r. – w sprawie zapewnienia zastępczych punktów poboru wody. 

W odpowiedzi udzielonej Rzecznikowi na wcześniejsze wystąpienie 
w przedmiotowej sprawie, Minister Infrastruktury zajął stanowisko, 
zgodnie z którym określenie w ustawie miejsca usytuowania becz-
kowozów, tak aby każdej osobie niepłacącej za wodę zapewnić łatwy 
dostęp do beczkowozu, okazało się niemożliwe ze względów technicz-
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nych i ekonomicznych. Dlatego odstąpiono od ustawowego rozwią-
zania tego problemu. Jako podstawę do uregulowania w gminnym 
regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków kwestii za-
pewnienia zastępczych punktów poboru wody przyjęto przepis art. 19 
ust. 2 pkt 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków. Jednak w ocenie Rzecznika brzmienie tego 
przepisu nie nakłada na przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyj-
ne obowiązku uregulowania w projekcie regulaminu kwestii zastęp-
czych punktów poboru wody. Przepis ten nie nakłada również na radę 
gminy obowiązku uchwalenia regulaminu, w którym zagadnienia te 
będą szczegółowo unormowane. Obowiązujące w tym zakresie prze-
pisy nie rozwiązują problemów sygnalizowanych przez Rzecznika. Je-
śli bowiem ani w przepisach ustawowych, ani też w normach prawa 
miejscowego, nie zostaną ujęte zagadnienia związane z zastępczymi 
punktami poboru wody, przedsiębiorstwa wodociągowe będą mogły je 
wskazywać dowolnie, co spowoduje problemy praktyczne. 

Dlatego też Rzecznik ponownie zwrócił się o przeanalizowanie 
omawianej problematyki, zwłaszcza pod kątem doprecyzowania art. 
19 ust. 2 omawianej ustawy, w zakresie nałożenia na przedsiębior-
stwa wodociągowo-kanalizacyjne i gminy obowiązku zawarcia w regu-
laminach dostarczania wody i odprowadzania ścieków przepisów do-
tyczących zastępczych punktów poboru wody i zawarcia wytycznych 
dotyczących ich usytuowania w sposób zapewniający realny dostęp 
do wody dla obywateli. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury (17.07.2008 r.) 
podtrzymał dotychczasowe stanowisko, iż sprawa zapewnienia zastęp-
czych punktów poboru wody osobom, którym odcięto dostawę wody 
z powodu zaległości w opłatach, powinna być uregulowana w aktach 
prawa miejscowego, jakim są gminne regulaminy dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków. W związku z postulatami Rzecznika Mi-
nisterstwo Infrastruktury zaproponuje zmianę przepisu art. 19 ust. 
2 pkt 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków tak, aby nakładała ona 
wprost na gminy obowiązek zawarcia w regulaminie dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków, szczegółowych kwestii dotyczących 
zastępczych punktów poboru wody.

23. Ministra Infrastruktury (RPO-572080-IV/07) z dnia 10 lipca 
2008 r. – w sprawie przyznawania lokalu zamiennego na podstawie 
ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych.
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Analizując sprawę indywidualną Rzecznik stwierdził, iż brzmienie 
art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasa-
dach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
nasuwa istotne wątpliwości interpretacyjne. Z jego treści nie wynika 
jasno, czy osobą uprawnioną do otrzymania lokalu zamiennego jest 
właściciel nieruchomości, będący stroną postępowania o ustalenie lo-
kalizacji drogi, czy też każda osoba zamieszkująca budynek położony 
na nieruchomości podlegającej przejęciu na rzecz Skarbu Państwa 
lub jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto obecne brzmienie 
przepisu nie obliguje zarządcy drogi do wyraźnego oznaczenia w decy-
zji lokalu, który ma być przyznany osobie uprawnionej, lecz tylko do 
zaznaczenia, iż istnieje obowiązek zapewnienia lokalu zamiennego. 
W ocenie Rzecznika w ustawie powinna być jednoznacznie uregulo-
wana kwestia organu, który powinien zapewnić lokal zamienny. 

Ze względu na okoliczność, iż decyzję wskazującą lokal zamienny 
wydaje się w terminie faktycznego objęcia w posiadanie nieruchomo-
ści, a więc na etapie wykonywania decyzji, o której mowa w art. 17 
ust. 1 ustawy, problematyczna wydaje się praktyczna możliwość wery-
fikacji tej decyzji w toku postępowania odwoławczego. Istotą bowiem 
regulacji zawartej w art. 17 ust. 4 powyższej ustawy jest tymczasowe 
zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych osobom zamieszkującym 
budynki znajdujące się na wywłaszczanych nieruchomościach. Roz-
poznanie odwołania po terminie faktycznego objęcia nieruchomości 
w posiadanie może spowodować, iż cel powyższej regulacji nie zosta-
nie osiągnięty. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o usto-
sunkowanie się do wyżej wskazanych wątpliwości.

24. Ministra Gospodarki (RPO-564314-I/07) z dnia 10 lipca 
2008 r. – w sprawie opłat związanych z odbywaniem aplikacji przygo-
towującej do zdobycia zawodu rzecznika patentowego.

W odpowiedzi z dnia 7 listopada 2007 r. na wcześniejsze wystą-
pienie Rzecznika w przedmiotowej sprawie, Minister Gospodarki zgo-
dził się z wątpliwościami Rzecznika dotyczącymi obecnego kształtu 
normatywnego odbywania aplikacji rzecznikowskiej. W Ministerstwie 
miały rozpocząć się prace legislacyjne prowadzące do uregulowania 
opłat za aplikację w sposób bardziej precyzyjny, poprzez określenie 
maksymalnej granicy tej opłaty. Spowodowałoby to od dawna ocze-
kiwane zwiększenie dostępności do zawodu rzecznika patentowego. 
W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o wskazanie, jakie dzia-
łania w tej sprawie zostały podjęte w Ministerstwie na przestrzeni 
ostatnich miesięcy. 
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Minister Gospodarki (28.07.2008 r.) poinformował, że Urząd Pa-
tentowy przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o rzecznikach 
patentowych. Przy jego opracowywaniu wzięto pod uwagę sugestie 
Rzecznika oraz opracowaną na zlecenie Ministerstwa Gospodarki 
ekspertyzę prawną dotyczącą obowiązujących rozwiązań prawnych 
w zakresie ustawy o rzecznikach patentowych oraz skutków propo-
nowanych zmian przepisów. Projekt wprowadza m.in. regulacje doty-
czące naboru i przebiegu aplikacji rzecznikowskiej, w szczególności: 
upoważnienie dla Krajowej Rady Rzeczników Patentowych do określe-
nia wysokości kosztów aplikacji rzecznikowskiej prowadzonej przez 
samorząd na zasadach samofinansowania oraz zakresu przedmio-
towego postępowania kwalifikacyjnego, co wypełnia lukę prawną wy-
stępującą obecnie w ustawie. Projekt ustawy zostanie w najbliższym 
czasie poddany konsultacjom i uzgodnieniom. 

25. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (RPO-586891-X/ 
/08) z dnia 10 lipca 2008 r. – w sprawie przepisów regulujących wa-
runki hodowli i posiadania psów należących do ras niebezpiecznych. 

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi pogryzień 
dzieci przez psy, w Biurze Rzecznika podjęto z urzędu badania krajo-
wych regulacji prawnych dotyczących warunków hodowli i posiada-
nia psów należących do ras niebezpiecznych, na tle rozwiązań praw-
nych w wybranych państwach Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 10 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, prowadzenie 
hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wyma-
ga zezwolenia organu gminy właściwego ze względu na planowane 
miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa. Zezwolenie wy-
dawane jest na wniosek osoby zamierzającej prowadzić hodowlę lub 
utrzymywać takiego psa, przy czym, zezwolenie nie jest wydawane, 
a wydane zezwolenie cofa się, jeżeli pies będzie lub jest utrzymywany 
w warunkach i w sposób stanowiący zagrożenie dla ludzi lub zwie-
rząt. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych 
za agresywne wylicza 11 ras psów. Prowadzenie bez wymaganego ze-
zwolenia hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną, 
jest wykroczeniem, zagrożonym karą aresztu lub grzywny. 

Praktyka wskazuje, że powyższy stan prawny nie zawiera wystar-
czających mechanizmów zabezpieczających przed skutkami nad-
miernej agresywności psów, powodującej bezpośrednie zagrożenie dla 
zdrowia lub życia ludzkiego. Problematyka warunków hodowli i po-
siadania psów niebezpiecznych określona jest w sposób bardzo ogól-
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ny; szereg bardzo istotnych zagadnień pozostaje nieuregulowanych. 
Rzecznik zwrócił się o podjęcie niezbędnych działań zmierzających 
do dokonania stosownych zmian przepisów, dla zapewnienia dosta-
tecznej ochrony porządku publicznego oraz zdrowia i życia ludzkiego 
przed agresją niebezpiecznych psów. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (18.08.2008 r.) 
poinformował, że organem właściwym do zainicjowania ewen-
tualnych działań legislacyjnych prowadzących do zmiany obec-
nego stanu prawnego w zakresie kontroli nad psami należący-
mi do ras agresywnych jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Rada Ministrów prowadzi obecnie prace nad ostateczną wersją pro-
jektu tzw. ustawy kompetencyjnej (ustawa o zmianie niektórych 
ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań admini-
stracji publicznej w województwie), która wprowadza pewne zmiany 
w ustawie o ochronie zwierząt, w tym również w obszarze obejmują-
cym utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne.

26. Ministra Sprawiedliwości (RPO-593585-I/08) z dnia 10 lip-
ca 2008 r. – w sprawie potrzeby wprowadzenia zmian w organizacji 
kształcenia na aplikacjach radcowskich i adwokackich. 

Ostatni rok szkoleniowy pokazał, iż liczba aplikantów w niektó-
rych okręgowych izbach radców prawnych bądź okręgowych radach 
adwokackich przewyższa możliwości szkoleniowe samorządów zawo-
dowych. Duża liczba aplikantów i sposób organizacji szkolenia powo-
duje, iż niemożliwe okazuje się przekazanie wiedzy praktycznej przy-
gotowującej do należytego wykonywania zawodu. Zagrożona wskutek 
tego pozostaje jakość kształcenia aplikantów, a w efekcie również 
dobro przyszłych klientów liczących na odpowiednio profesjonalną 
obsługę prawną. W świetle powyższego w opinii Rzecznika konieczna 
wydaje się systemowa reorganizacja szkoleń. Większy nacisk powi-
nien zostać położony na instytucję patronatu, która pozwala na zdo-
bycie cennej wiedzy praktycznej. Rzecznik zwrócił się o przedstawie-
nie konkretnych planów zarówno ustawowych, jak i organizacyjnych, 
dotyczących usprawnienia organizacji kształcenia na aplikacjach 
prawniczych w przyszłym roku szkoleniowym.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (02.09. 
2008 r.) poinformował, że w Ministerstwie Sprawiedliwości zostały za-
kończone prace nad zmianą ustawy – Prawo o adwokaturze, ustawy 
o radcach prawnych oraz ustawy – Prawo o notariacie, ponadto przy-
gotowywany jest projekt nowej ustawy o państwowych egzaminach 
prawniczych. Reforma w zakresie zmiany zasad dostępu do zawodów 
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prawniczych, w tym zmiany sposobu naboru na aplikacje, przebiegać 
będzie w dwóch etapach. Pierwszy etap reformy to nowelizacja ustaw: 
Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz Prawo o no-
tariacie, w celu dostosowania powyższych ustaw do sytuacji prawnej 
zaistniałej po wejściu w życie wyroków Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 19 kwietnia 2006 r. (sygn. akt K 6/06) oraz z dnia 26 marca 
2008 r. (sygn. akt K 4/07). 

Drugi etap reformy polega na wprowadzeniu ustawy o państwo-
wych egzaminach prawniczych, w celu ujednolicenia kryteriów nabo-
ru na wszystkie aplikacje, poprzez wprowadzenie jednego państwo-
wego egzaminu prawniczego pierwszego stopnia, a także stworzenie 
dwóch ścieżek dostępu do zawodów prawniczych poprzez aplikację 
oraz poprzez świadczenie określonych ustawowo czynności prawni-
czych przez doradców prawnych. Warunkiem uzyskania uprawnień 
do wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego lub notariusza 
będzie zdanie państwowego egzaminu prawniczego drugiego stopnia. 
Zmiana systemu naboru na aplikacje będzie powiązana ze zmianami 
organizacyjnymi systemu odbywania aplikacji. 

27. Ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPO-571564-III/07) 
z dnia 10 lipca 2008 r. – w sprawie aktywizacji zawodowej osób po-
wyżej 50 lat. 

Z przygotowywanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
programów („Program 45/50 PLUS” i „Solidarność pokoleń – Działa-
nia dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+”) wyni-
ka, że wyjątkowo niekorzystnie przedstawia się na rynku pracy sytu-
acja osób w wieku powyżej 50 lat, w szczególności kobiet. Niepokojąco 
duża część osób z przedziału wiekowego 50-65 jest zawodowo nieak-
tywna. Tymczasem w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Naj-
wyższego coraz częściej prezentowany jest pogląd, że osiągnięcie wie-
ku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury stanowi wystarczają-
cą i samoistną przyczynę wypowiedzenia pracownikowi, szczególnie 
zaś pracownicy, stosunku pracy. Taka linia orzecznicza sankcjonuje, 
a w pewnych okolicznościach może nawet zachęcać pracodawców do 
eliminowania z zatrudnienia osób w wieku emerytalnym. Zestawiając 
informacje o działaniach Rady Ministrów mających na celu aktywizo-
wanie zawodowe osób w wieku powyżej 50 lat, z kształtującą się linią 
orzeczniczą, nie sposób nie zauważyć powstałego dysonansu. Dlatego 
też, mając na uwadze potrzebę zachowania równowagi działań w pra-
widłowym kształtowaniu rynku pracy, Rzecznik zwrócił się o rozważe-
nie wprowadzenia do Kodeksu pracy przepisu, z którego wynikałoby, 
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iż osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie przez pracownika prawa 
do emerytury nie powinno stanowić jedynej i wystarczającej przyczy-
ny rozwiązania z nim stosunku pracy. 

Minister Pracy i Polityki Społecznej (25.07.2008 r.) podkreśliła, 
iż prawo pracy chroni trwałość stosunku pracy pracowników w wieku 
przedemerytalnym, którzy po jego osiągnięciu nabędą prawo do eme-
rytury. Uchylenie tej ochrony po osiągnięciu przez pracownika wieku 
emerytalnego i nabyciu prawa do emerytury nie jest równoznaczne 
z koniecznością rozwiązania z nim stosunku pracy. Jednocześnie 
w orzecznictwie sądowym ugruntowany jest pogląd, iż spełnienie przez 
pracownika warunków nabycia prawa do emerytury jest społecznie 
usprawiedliwioną przesłanką jego wyboru do zwolnienia z pracy w ra-
mach racjonalizacji zatrudniania (m.in. wyrok SN z 3 grudnia 2003 r., 
sygn. I PK 80/03, OSNP z 2004 r., Nr 21, poz. 363). Problematyczną 
kwestią jest natomiast zasadność wypowiedzenia pracownikowi umo-
wy o pracę wyłącznie z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego i uzy-
skania prawa do emerytury. Linia orzecznicza w tym zakresie nie jest 
jednak jednolita. 

Minister Pracy i Polityki Społecznej nie planuje obecnie wprowa-
dzenia zmian w zakresie będącym przedmiotem wystąpienia Rzeczni-
ka. W ocenie Ministra przepisy prawa pracy w sposób wystarczający 
chronią pracowników osiągających wiek emerytalny i nabywających 
uprawnienia emerytalne przed nieuzasadnionym zwolnieniem z pra-
cy. Niemniej jednak z uwagi na zasygnalizowany problem i niejednoli-
te orzecznictwo sądowe zagadnienia poruszane przez Rzecznika będą 
poddawane dalszej analizie. Podnoszony problem będzie również pod-
dany dyskusji na forum Zespołu Prawa Pracy i Układów Zbiorowych 
Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. 

28. Ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPO-569480-III/07) 
z dnia 10 lipca 2008 r. – w sprawie konieczności zmiany przepisów 
uzależniających wypłatę świadczenia przyznawanego ofiarom wojny 
lub represji od posiadania przez uprawnionego miejsca zamieszkania 
na terytorium Polski.  

W świetle wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 
z dnia 22 maja 2008 r. (C-499/06) powstaje problem dalszego stoso-
wania art. 5 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów 
wojennych i wojskowych oraz ich rodzin. Zgodnie z tym przepisem, 
świadczenia określone w ustawie przysługują w czasie pobytu osoby 
uprawnionej na obszarze Państwa Polskiego, chyba że niniejsza usta-
wa albo umowy międzynarodowe stanowią inaczej. Polska nie zawarła 
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dotychczas umów międzynarodowych, które byłyby realizacją zastrze-
żenia przewidzianego w art. 5 ustawy. 

W powołanym wyżej wyroku Trybunał orzekł, iż wykładni art. 18 
ust. 1 TWE należy dokonać w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie 
ustawodawstwu państwa członkowskiego, na podstawie którego pań-
stwo to odmawia, w sposób generalny i w każdych okolicznościach, 
wypłaty swym obywatelom świadczenia przyznawanego cywilnym 
ofiarom wojny lub represji tylko z tego powodu, że nie mają oni przez 
cały okres wypłaty tego świadczenia miejsca zamieszkania na teryto-
rium tego państwa, lecz na terytorium innego państwa członkowskie-
go. Wobec powyższego w opinii Rzecznika konieczne wydaje się wpro-
wadzenie odpowiednich zmian w ustawie o zaopatrzeniu inwalidów 
wojennych i wojskowych. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 
(05.08.2008 r.) potwierdził, iż art. 5 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o za-
opatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ograni-
cza prawo do uzyskania świadczeń w sposób generalny i bez względu 
na okoliczność, tylko do osób przebywających na obszarze Państwa 
Polskiego. Z tego względu należałoby wprowadzić takie rozwiązanie, 
które dokonywałby ograniczeń uzasadnionych nadrzędnymi względa-
mi interesu ogólnego i byłoby proporcjonalne do realizowanego celu. 
Rozwiązaniem takim może być ograniczenie kręgu beneficjentów do 
osób uznanych za przejawiające określony stopień więzi ze społeczeń-
stwem Państwa Polskiego. Pojęcie „stopień więzi z państwem polskim” 
jest jednak pojęciem nieostrym, przez co wprowadzenie takich regu-
lacji spowodowałoby znaczne problemy realizacyjne. Minister Pracy 
i Polityki Społecznej rozważa usunięcie z porządku prawnego prze-
pisu art. 5 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów 
wojennych i wojskowych oraz ich rodzin. 

29. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (RPO
-593902-I/08) z dnia 14 lipca 2008 r. – w sprawie uchybień admi-
nistratorów danych prowadzących do naruszenia prawa do ochrony 
danych osobowych. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy ma prawo do ochro-
ny dotyczących go danych osobowych. Niestety, w praktyce nadal 
w tym zakresie występują uchybienia, naruszające niekiedy istotę 
tego prawa. Wydaje się, że wciąż niewystarczająca jest świadomość 
administratorów ich podstawowych obowiązków - takich jak: dbanie 
o legalność i rzetelność przetwarzania danych osobowych, dbanie 
o zachowanie danych osobowych w poufności czy odpowiednie zabez-
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pieczenie ich zbiorów - i odpowiedzialności za przekazywane im, na 
określonych zasadach, dane. Wniosek ten Rzecznik sformułował na 
podstawie wpływających do niego skarg, a także analizy informacji 
podawanych przez media. W ostatnich dniach szczególnie niepokoją-
ce były doniesienia o niewłaściwym zabezpieczeniu w systemie infor-
matycznym danych osobowych osób aplikujących o pracę w Banku 
Pekao S.A., umożliwiającym dostęp do nich podmiotów nieuprawnio-
nych. W świetle opublikowanych informacji zachodzi wysokie praw-
dopodobieństwo naruszenia ustawowych zasad przetwarzania da-
nych osobowych. Wobec powyższego Rzecznik zwrócił się o zbadanie 
przedmiotowej sprawy i poinformowanie o wynikach przeprowadzo-
nego postępowania.

Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
(18.07.2008 r.) poinformował, że niezwłocznie po uzyskaniu informa-
cji prasowych o upublicznieniu danych osób, które złożyły do Banku 
Pekao S.A. dokumenty związane z ubieganiem się o pracę w tym ban-
ku, w dniu 14 lipca 2008 r. upoważnieni inspektorzy GIODO rozpoczę-
li czynności kontrolne w Banku Pekao S.A. w celu ustalenia zgodności 
przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Postępowanie kon-
trolne w tym zakresie jest w toku. Na stronie internetowej www.giodo.
gov.pl został opublikowany w dniu 15 lipca 2008 r. apel Generalnego 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych, skierowany do wszystkich, 
którzy weszli w posiadanie danych osób ubiegających się o pracę 
w Banku Pekao S.A. o niewykorzystywanie przedmiotowych danych, 
o ich nierozpowszechnianie oraz o ich usuwanie. 

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (23.09.2008 r.) 
poinformował, iż upoważnieni Inspektorzy Biura Generalnego Inspek-
tora Danych Osobowych przeprowadzili w Banku postępowanie kon-
trolne w celu ustalenia zgodności przetwarzania danych osobowych 
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i innymi przepisami 
obowiązującymi w tym zakresie. Na podstawie materiału dowodowe-
go zebranego w toku czynności kontrolnych wszczęto wobec Banku 
w dniu 5 sierpnia 2008 r. postępowanie administracyjne w związku 
ze stwierdzonymi uchybieniami, polegającymi w szczególności na na-
ruszeniu przez Bank art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobo-
wych poprzez brak wystarczającego nadzoru i kontroli nad przestrze-
ganiem przez pracowników procedur wewnętrznych obowiązujących 
w Banku. Na podstawie decyzji wydanej w niniejszej sprawie Gene-
ralny Inspektor Ochrony Danych Osobowych nakazał Bankowi usu-
nięcie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych poprzez 
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uzupełnienie „Polityki bezpieczeństwa systemu rekrutacji zewnętrz-
nej kandydatów do programów stażowych”, natomiast w pozostałym 
zakresie postępowanie zostało umorzone z uwagi na usunięcie przez 
Bank stwierdzonych uchybień. Ponadto skierowano do Banku wnio-
sek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec osób winnych 
naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Wobec 
tych pracowników, jak poinformował Bank, zostały zastosowane od-
powiednie kary. W dniu 18 lipca 2008 r., Bank Pekao SA skierował do 
Prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. 

30. Ministra Obrony Narodowej (RPO-593587-IX/08) z dnia 
16 lipca 2008 r. – w sprawie domniemanych nieprawidłowości 
w działaniach resortu obrony narodowej. 

W dzienniku „Rzeczpospolita” z dnia 7 lipca 2008 r. opublikowano 
artykuł pt. „Pułkownik oskarża resort obrony”, w którym jego autor-
ka zarzuca resortowi obrony narodowej łamanie i obchodzenie prawa, 
lekceważenie procedur w praktyce kadrowej, co ujawnił były szef ob-
sługi prawnej Ministerstwa Obrony Narodowej, obecnie w dyspozycji 
Sekretarza Stanu ds. Uzbrojenia i Modernizacji. Zdaniem wymienio-
nego oficera, organy kadrowe MON działając w oparciu o treść art. 20 
ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, przenoszą żołnie-
rzy zawodowych do rezerwy kadrowej w sytuacji, kiedy ich stanowiska 
nie zostały zlikwidowane, bez określenia prognozy dalszego przebiegu 
służby. Następnie, w trybie art. 111 pkt 10 tej ustawy, w ostatnim dniu 
przebywania żołnierzy w rezerwie kadrowej, zwalniają ich z zawodowej 
służby wojskowej. Jest to niezgodne z intencją tego przepisu oraz istotą 
ustalonych zasad kierowania żołnierzy zawodowych do rezerwy. Insty-
tucja rezerwy kadrowej w swych założeniach bowiem ma służyć zacho-
waniu żołnierzy w służbie, w sytuacji kiedy na daną chwilę organ ka-
drowy nie dysponuje dla nich wakującym stanowiskiem służbowym. 
Autorka artykułu podniosła także problem posługiwania się przez wy-
sokiego urzędnika MON nieważnym pełnomocnictwem Ministra Obro-
ny Narodowej. Bezprawne działanie zarzuca także obecnemu i byłemu 
Dyrektorowi Departamentu Kadr, wskazując okoliczności świadczące 
o naruszaniu prawa w praktyce podejmowanych przez nich decyzji. 
Rzecznik zwrócił się o zlecenie zbadania zarzutów zawartych w arty-
kule prasowym oraz przedstawienie stanowiska w sprawie.

Minister Obrony Narodowej (31.07.2008 r.) wyjaśnił, że artykuł 
prasowy pt. „Pułkownik oskarża resort obrony” zawiera jedynie „fak-
ty prasowe”, które radykalnie odbiegają od rzeczywistego stanu fak-
tycznego sprawy. Minister poinformował, że oficer, o którym mowa 
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w artykule, został zwolniony z zawodowej służby wojskowej wsku-
tek dokonanego przez siebie wypowiedzenia stosunku służbowego, 
nie zaś wskutek niewyznaczenia na stanowisko służbowe w okresie 
przebywania w rezerwie kadrowej. Zainteresowany w ogóle nie został 
do rezerwy kadrowej przeniesiony. Prawidłowość działania organów 
wojskowych w sprawie zainteresowanego oficera potwierdzają decy-
zje Ministra Obrony Narodowej, a także wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego. Zainteresowanemu przysługiwało prawo do wno-
szenia środków odwoławczych, z czego w toku całego postępowania 
korzystał.

31. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
(RPO-570717-I/07) z dnia 16 lipca 2008 r. – w sprawie zapewnienia 
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych 
szkołach i placówkach.

Pismem z dnia 14 kwietnia 2008 r. poinformowano Rzecznika 
o trwających pracach legislacyjnych dotyczących projektów uchwa-
ły Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie Rządowego pro-
gramu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących 
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki 
w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach 
i placówkach” oraz rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego wspierania or-
ganów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, 
wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach. W związku 
z powyższym Rzecznik zwrócił się o poinformowanie, na jakim etapie 
znajdują się obecnie prace legislacyjne dotyczące przywołanych wyżej 
projektów. Rzecznik zainteresowany jest również wynikami kontroli 
problemowej w wybranych szkołach i placówkach oświatowych obję-
tych w roku 2007 Rządowym Programem „Monitoring wizyjny w szko-
łach i placówkach”, w zakresie jakości i efektywności wprowadzonych 
rozwiązań.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
(02.09.2008 r.) poinformował, że Rada Ministrów przyjęła uchwałę 
zmieniającą w sprawie rządowego programu wspierania w latach 2007 
– 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warun-
ków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach 
„Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” oraz rozporządzenie 
Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie form i zakre-
su finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu 
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych 
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szkołach i placówkach. Rozporządzenie zostało opublikowane w dniu 
3 czerwca 2008 r. w Dzienniku Ustaw Nr 94, poz. 598. 

Kontrolę problemową w wybranych szkołach i placówkach objętych 
w 2007 r. programem „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” 
przeprowadzili właściwi terytorialnie kuratorzy oświaty. Z informacji 
pokontrolnych wynika, że program został przyjęty bardzo pozytywnie 
przez organy prowadzące oraz przez same szkoły i placówki. Dyrektorzy 
szkół i placówek wskazali, że w wyniku wdrożenia programu poprawiło 
się bezpieczeństwa osób i mienia w tych jednostkach. Organy prowa-
dzące postulowały kontynuowanie programu, proponując jednocześnie 
zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na jego realizację. 

32. Ministra Zdrowia, Ministra Gospodarki, Ministra Skarbu 
Państwa (RPO-593913-X/08) z dnia 17 lipca 2008 r. – w sprawie 
utrudnień w dostępie pacjentów do tanich leków.

Zgodnie z treścią Komunikatu Ministra Zdrowia opublikowanego na 
stronie internetowej Ministerstwa, po 31 grudnia 2008 r. nie będą mogły 
być wprowadzane do obrotu produkty lecznicze, których dokumentacja 
nie została zharmonizowana z wymaganiami Prawa farmaceutycznego 
obowiązującego na obszarze Unii Europejskiej. Możliwe będzie pozosta-
wanie w obrocie po tej dacie takich produktów leczniczych jedynie do 
czasu upływu ich terminu ważności. W Komunikacie nie poruszono 
kwestii skutków społecznych podjętych decyzji, zarówno dla pacjentów, 
jak i producentów leków, zwłaszcza objętych refundacją. 

Według informacji uzyskanych przez Biuro Rzecznika Praw Obywa-
telskich, ok. 1500 leków, w tym ok. 1000 znajdujących się na listach 
leków refundowanych, nie zostało zgłoszonych do przedłużenia ważno-
ści pozwolenia do sprzedaży. Wprawdzie część tych leków może już nie 
mieć znaczenia terapeutycznego, ale zniknięcie pozostałych leków spo-
woduje, że pacjenci przewlekle chorzy będą drożej płacić za inne leki. 

W kwestii rozwiązania problemu utrzymania refundacji leków nie 
posiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, jako pilne na-
leży potraktować wskazanie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, 
zawarte w załączniku do Komunikatu Ministra Zdrowia, co do potrze-
by stworzenia prawnej możliwości wprowadzenia do obrotu i objęcia 
refundacją produktu leczniczego nie posiadającego pozwolenia na do-
puszczenie do obrotu. Takie rozwiązanie, dopuszczalne w Unii Europej-
skiej, byłoby niezwykle pożyteczne i powinno być wprowadzone jak naj-
szybciej. Pozwoliłoby to uniknąć niekorzystnych dla obywateli zakłóceń 
na polskim rynku leków, związanych z upływem terminu zakończenia 
harmonizacji dokumentacji rejestracyjnej produktów leczniczych. 
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Jak wynika z Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach 
kontroli prywatyzacji i restrukturyzacji sektora farmaceutycznego 
(Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa, maj 2008), producenci leków 
refundowanych, tacy jak Polfa Warszawa S.A. i Polfa Pabianice S.A., 
w wyniku podejmowanych przez Ministra Zdrowia decyzji w sprawie 
wykazów leków refundowanych oraz ustalania cen urzędowych leków 
znajdujących się na tych listach, znalazły się w gorszej kondycji eko-
nomiczno-finansowej. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła 
działania organów administracji rządowej w procesach restruktury-
zacji i prywatyzacji podmiotów sektora farmaceutycznego. W opinii 
NIK, przyjęty w 2002 r. program rządowy - „Strategia dla przemysłu 
farmaceutycznego do roku 2005” (w 2005 r. Rada Ministrów przedłu-
żyła termin realizacji programu do 2008 r.), opracowany został nie-
rzetelnie przez Ministerstwo Skarbu i Ministerstwo Gospodarki. Naj-
wyższa Izba Kontroli stwierdziła brak albo niewystarczający zakres 
działań restrukturyzacyjnych w skontrolowanych podmiotach sekto-
ra farmaceutycznego. Rzecznik zwrócił się o ustosunkowanie się do 
poruszonych kwestii i o podjęcie skutecznych działań regulujących 
sytuację na polskim rynku leków. 

Minister Skarbu Państwa (20.08.2008 r.) przedstawił następu-
jące wyjaśnienia: Skarb Państwa jest akcjonariuszem trzech spółek 
produkujących leki: Polfy Pabianice S.A., Polfy Tarchomin S.A. i Polfy 
Warszawa S.A., skonsolidowanych w strukturze grupy Polski Holding 
Farmaceutyczny S.A., posiadających zaledwie trzyprocentowy udział 
w rynku. Z informacji przedstawionych przez Zarządy w/w spółek wy-
nika, iż zaniechanie zgłoszenia do rejestracji w procesie harmonizacji 
wybranych produktów było świadomą decyzją Zarządów, podjętą po 
analizie każdego przypadku z udziałem zespołu ekspertów i na pod-
stawie opinii farmakologów. Pozostałe produkty lecznicze produkowa-
ne przez Polfy zostały zgłoszone do rejestracji w procesie harmonizacji 
w wymaganym terminie. 

Polski Holding Farmaceutyczny S.A. został utworzony w 2004 r. 
w celu realizacji założeń Programu rządowego „Strategia dla przemy-
słu farmaceutycznego do roku 2008”, obejmujących m.in. realizację 
polityki społecznej poprzez dostęp do tanich leków, stworzenie silnej 
grupy producentów o charakterze narodowym, wymierne korzyści 
związane z prowadzeniem racjonalnej polityki refundacji leków. Do-
tychczas PHF S.A. nie zaczął funkcjonować w swojej docelowej struk-
turze (w praktyce nie nastąpiła konsolidacja). Pozycja konkurencyj-
na spółek wchodzących w skład PHF uległa pogorszeniu. W związku 
z powyższym cele określone w programie rządowym nie zostały zreali-
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zowane. W dniu 18 stycznia 2008 r. Kolegium Ministerstwa Skarbu 
Państwa podjęło decyzję o prywatyzacji przez PHF S.A. wchodzących 
w jego skład Spółek, a następnie likwidację PHF S.A. Trwają konsulta-
cje Ministerstwa Skarbu Państwa z Ministerstwem Gospodarki i Mi-
nisterstwem Zdrowia w kwestii zmiany Strategii dla przemysłu far-
maceutycznego. Działający od marca 2008 r. Zarząd PHF S.A., współ-
pracując z Zarządami Spółek zależnych, przygotowuje indywidualne 
plany prywatyzacji wchodzących w skład holdingu spółek.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki (05.09.2008 r.) 
poinformował, iż zgodnie z „Komunikatem Ministra Zdrowia w spra-
wie zastosowania art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - 
Prawo farmaceutyczne do produktów leczniczych, które nie uzyska-
ły przedłużenia okresu ważności pozwolenia po 31 grudnia 2008 r.” 
podmioty, które nie dostosowały dokumentacji swoich produktów 
leczniczych do wymagań ustawy Prawo farmaceutyczne, stanowiącej 
wykonanie przepisów Wspólnoty Europejskiej, nie będą mogły wpro-
wadzać tych produktów do obrotu. Pozostawanie w obrocie, jak rów-
nież w wykazach leków refundowanych, produktów leczniczych bez 
ważnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, stanowiłoby naru-
szenie fundamentalnej zasady polskiego Prawa farmaceutycznego, 
a także naruszenie przepisów wspólnotowych. Wyjątkowo do obrotu 
dopuszczone są bez konieczności uzyskania pozwolenia produkty 
lecznicze sprowadzane z zagranicy, jeżeli ich zastosowanie jest nie-
zbędne dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta, pod warunkiem, że 
dany produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w kraju, z którego 
jest sprowadzany i posiada aktualne pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu. W odpowiedzi przedstawiono również informacje dotyczące 
„Strategii dla przemysłu farmaceutycznego do 2008 r.”. Jednocześnie 
podkreślono, że sytuacja ekonomiczna firm farmaceutycznych nie 
może stanowić przesłanki dla ustalenia list refundacyjnych, bowiem 
refundacja nie służy budowie pozycji ekonomicznej podmiotów gospo-
darczych, a zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych społeczeństwa w ra-
cjonalny i ekonomicznie efektywny sposób. 

33. Ministra Spraw Zagranicznych (RPO-491365-I/08) z dnia 
17 lipca 2008 r. – w sprawie potrzeby wydania rozporządzenia o funk-
cjach konsulów RP. 

W dniu 7 grudnia 2004 r. Rzecznik skierował wystąpienie do ów-
czesnego Ministra Spraw Zagranicznych, wskazując na potrzebę wy-
dania rozporządzenia wymienionego w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 
13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów RP, w miejsce obowiązującego 
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dotychczas zarządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 4 listo-
pada 1985 r. w sprawie szczegółowego postępowania przed konsulem. 
O potrzebie wydania stosownego rozporządzenia Rzecznik informo-
wał kolejnych Ministrów. W ostatnio przesłanej odpowiedzi z dnia 12 
lutego 2008 r. Minister Spraw Zagranicznych zapewnił Rzecznika 
o osobistym zainteresowaniu całościowym uregulowaniem tej kwe-
stii, a także wskazał, iż prace nad odpowiednimi projektami będą uję-
te w planie prac legislacyjnych Rządu na pierwszą połowę 2008 roku. 
Wobec braku informacji o skierowaniu projektów zmian do uzgod-
nień międzyresortowych, Rzecznik zwrócił się o udzielenie informacji 
o aktualnym stanie prac nad nowelizacją przedmiotowych przepisów 
prawa.

34. Ministra Środowiska (RPO-593193-X/08) z dnia 17 lipca 
2008 r. –  w sprawie zagrożenia dla środowiska naturalnego nad 
rzeką Ner, spowodowanego podczas wykonywania prac przy pogłę-
bianiu rzeki. 

Z informacji zamieszczonych w „Gazecie Wyborczej” z dnia 1 lipca 
2008 r. pt. „Raj zamieniony w pustynię” wynika, iż w 2005 r. Wojewoda 
Wielkopolski, po uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konser-
watora Przyrody, wydał decyzję o przeprowadzeniu melioracji 20-kilo-
metrowego odcinka rzeki Ner. Prace przeprowadzone w październiku 
2007 r. polegały na wybraniu z dna koryta rzeki półtorametrowej war-
stwy piachu i szlamu, którą pozostawiono wzdłuż brzegów, na całym 
odcinku przeprowadzonych prac. W konsekwencji nastąpiły nieod-
wracalne zmiany w środowisku naturalnym. W szczególności zani-
kła roślinność nadbrzeżna, co pozbawiło pisklęta wyklute w 2008 r. 
jakiejkolwiek ochrony przez drapieżnikami. Obecnie nie ma w okolicy 
żadnej pary mew śmieszek, gdy tymczasem jeszcze 2 lata temu kolo-
nia lęgowa liczyła 1500 par. Puste są gniazda między innymi rybitw 
białowąsych i rzecznych. Wyginięcie grozi wodniczce, która występuje 
tylko w kilku miejscach w Europie. W 2005 r. stworzono specjalny 
program ochrony tego ptaka w Polsce i w Niemczech pod nazwą „EU 
LIFE wodniczka”. Unia Europejska dofinansowała ten projekt kwotą 
5 milionów euro. W przypadku wyginięcia tego gatunku na Polskę mogą 
zostać nałożone wielomilionowe kary. Pogłębienie Neru stanowi rów-
nież zagrożenia dla rycyka, kulika większego, derkacza oraz bielika. 

Obecnie planowane jest pogłębienie rzeki Ner na odcinku biegną-
cym przez Województwo Łódzkie. Wykonawca rozpoczął prace w okre-
sie lęgowym, jednakże zostały one wstrzymane z uwagi na brak oceny 
oddziaływania na środowisko. Rzecznik zwrócił się o ustosunkowanie 
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się do przytoczonych doniesień medialnych, a w przypadku ich po-
twierdzenia się, o poinformowanie o planowanych działaniach zmie-
rzających do zahamowania procesu degradacji środowiska natural-
nego i próbie przywrócenia do stanu pierwotnego.

35. Ministra Zdrowia (RPO-581156-X/08) z dnia 17 lipca 2008 r. 
– w sprawie ryzyka wybuchu groźnej epidemii zachorowań na jersi-
niozę. 

W artykule, który ukazał się w „Rzeczpospolitej” z dnia 1 lipca 2008 r. 
pod tytułem „Lekarze ostrzegają przed nową groźną epidemią”, podjęta 
została sprawa znacznego wzrostu zachorowań na jersiniozę (zakaźną 
chorobę układu pokarmowego), wywołanych „wyjątkowo zjadliwym 
szczepem bakterii”. Wskazano, że o ile w latach 2004-2006 notowano 
rocznie dwa przypadki zachorowań, to w 2007 r. przypadków takich 
było kilkanaście, a w roku bieżącym - już kilkadziesiąt. Materiał praso-
wy kończy się cytatem wypowiedzi pracownicy Państwowego Zakładu 
Higieny - „być może stoimy na progu groźnej epidemii”. Mając na uwa-
dze bezpieczeństwo zdrowotne obywateli, Rzecznik zwrócił się do Mini-
stra Zdrowia o ustosunkowanie się do przedstawionego problemu.

Główny Inspektor Sanitarny (25.07.2008 r.) w odpowiedzi na wystą-
pienie Rzecznika przekazane przez Ministra Zdrowia poinformował, iż 
od 2004 r. w Polsce ponad dwukrotnie wzrosła zgłaszalność zachorowań 
na jersiniozę. Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zarów-
no na poziomie powiatowym, wojewódzkim, jak i centralnym, pozostają 
w kontakcie ze swoimi odpowiednikami w Inspekcji Weterynaryjnej i na 
bieżąco wymieniają informacje o sytuacji epidemiologicznej. W ostatnim 
czasie podjęto również szereg działań informacyjnych. Informowanie spo-
łeczeństwa o konieczności przestrzegania podstawowych zasad higieny, 
szczególnie przy kontakcie z żywnością, jest podstawowym środkiem 
przeciwdziałającym rozprzestrzenianiu się czynników będących przy-
czyną zatruć i zakażeń pokarmowych. Jednocześnie Główny Inspektor 
Sanitarny wyraził ubolewanie nad nierzetelnym informowaniem społe-
czeństwa w środkach masowego przekazu o przypadkach zachorowań 
na jersiniozę, co powoduje wzbudzanie nieuzasadnionej paniki.

36. Ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPO-579021-X/08) 
z dnia 17 lipca 2008 r. – w sprawie zmiany sposobu wypłaty świad-
czeń rodzinnych mieszkańcom Stalowej Woli. 

Do Rzecznika wpływają skargi mieszkańców Stalowej Woli doty-
czące zmiany dotychczasowej formy wypłaty świadczeń rodzinnych. 
Od 1 stycznia 2008 r. Urząd Miasta wprowadził przedpłacone karty 
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płatnicze Banku Handlowego, przy użyciu których osoby uprawnione 
do świadczeń rodzinnych mają korzystać ze środków finansowych wy-
płacanych w ramach tych świadczeń. Świadczeniobiorcom, którzy nie 
stawili się po odbiór wspomnianych kart, świadczenia są wypłacane 
w dotychczasowej formie, jednak w decyzjach przyznających tym oso-
bom świadczenia rodzinne na kolejne okresy zasiłkowe będzie znajdo-
wał się zapis, że świadczenia będą dostępne jedynie przy użyciu kart 
płatniczych. 

Korzystanie z przedpłaconej karty płatniczej Banku Handlowego 
wiąże się z wieloma niedogodnościami. Przedpłacona karta płatnicza 
nie jest powiązana z kontem internetowym, a w Stalowej Woli nie ma 
żadnej placówki Banku Handlowego, w której można sprawdzić wiel-
kość środków na koncie. Ponadto posiadacz karty ma prawo jedynie 
dwukrotnego użycia karty w bankomacie w okresie miesiąca, a nie 
wszystkie sklepy akceptują karty płatnicze. 

Ustawa o świadczeniach rodzinnych nie określa sposobu wypłaty 
tych świadczeń. W praktyce formę ich wypłaty ustalają dowolnie orga-
ny realizujące zadania w zakresie świadczeń rodzinnych. Wydaje się, 
że ustawa powinna ustalać dwa lub trzy dopuszczalne sposoby prze-
kazywania świadczeniobiorcom środków pieniężnych (np. wypłata go-
tówki w kasie urzędu gminy lub przelew na wskazany przez świadcze-
niobiorcę rachunek bankowy). Rzecznik zwrócił się o rozważenie moż-
liwości podjęcia stosownych działań legislacyjnych, zmierzających do 
uregulowania w ustawie o świadczeniach rodzinnych kwestii formy 
wypłaty tych świadczeń. 

Minister Pracy i Polityki Społecznej (20.08.2008 r.) poinformo-
wała, że przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz przepisy 
rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie trybu i sposo-
bu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne, nie zawierają 
regulacji dotyczących formy wypłaty świadczeń rodzinnych. Jak wy-
nika z dotychczasowych doświadczeń związanych z realizacją świad-
czeń rodzinnych, pozostawienie sposobu wypłaty w gestii gmin jest 
rozwiązaniem, które się sprawdza. Przyjęcie przez gminę najbardziej 
dogodnej dla świadczeniobiorcy formy wypłaty nie zawsze jest możliwe 
z uwagi na relatywnie wysokie koszty obsługi. Przykładowo, doręcze-
nie świadczeń bezpośrednio do rąk osoby uprawnionej za pośrednic-
twem poczty jest kilkakrotnie droższe niż przelew na konto bankowe 
lub udostępnienie środków poprzez kartę przedpłaconą. Minister Pra-
cy i Polityki Społecznej stwierdziła, iż nie jest zasadne podejmowanie 
inicjatywy legislacyjnej zmierzającej do narzucenia gminom obowiąz-
kowej formy wypłat świadczeń rodzinnych.
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37. Prezesa Rady Ministrów (RPO-593492-II/08) z dnia 17 lipca 
2008 r. – w sprawie nowelizacji ustawy o uznaniu za nieważne orze-
czeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz 
niepodległego bytu Państwa Polskiego.

W związku z treścią pisma Pełnomocnika Stowarzyszenia „Solidar-
ność Walcząca”, w którym zwrócił się o wsparcie działań postulujących 
nowelizację powyższej ustawy w zakresie m.in. określenia w ustawie 
rocznego terminu do składania żądań o odszkodowanie za poniesioną 
szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wynikłe z wykonania 
decyzji o internowaniu w związku z wprowadzeniem w dniu 13 grud-
nia 1981 r. w Polsce stanu wojennego, Rzecznik skierował wystąpienie 
do Prezesa Rady Ministrów o rozważenie zainicjowania stosownych 
działań legislacyjnych.

W wystąpieniu Rzecznik podniósł, iż w istocie przepisy powyższej 
ustawy nie przewidują przedawnienia roszczeń o odszkodowanie i za-
dośćuczynienie, w tym osób pozbawionych wolności bez przeprowa-
dzenia zakończonego orzeczeniem postępowania. Odmienna sytuacja 
prawna ma miejsce w odniesieniu do osób internowanych - a zatem 
pozbawionych wolności - w związku z wprowadzeniem stanu wojen-
nego. Wprowadzony w ustawie termin różnicuje zatem dwie grupy 
represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Pań-
stwa Polskiego bez określenia szczegółowych kryteriów znajdujących 
oparcie w racjonalnych i przekonujących argumentach, co w świetle 
orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego może stanowić naruszenie 
zasady równości wyrażoną w Konstytucji. Wypada przy tym wskazać, 
iż jedną z przesłanek nowelizacji ustawy, jak wynika z uzasadnienia 
poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważ-
ne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność 
na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, stanowiło założenie, iż 
dotychczasowy stan prawny był nie do pogodzenia z zasadą sprawie-
dliwości społecznej.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (13.08.2008 r.) 
wyjaśnił, że  sytuacja prawna i faktyczna osób internowanych w po-
równaniu z innymi osobami objętymi ustawą o uznaniu za nieważne 
orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na 
rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego jest odmienna, przy czym 
ta odmienność jest relewantna (istotna), co w pełni uzasadnia trak-
towanie przez ustawodawcę tych dwóch grup osób odmiennie. Tym 
samym zasada równości wobec prawa w tym zakresie nie została na-
ruszona, a zatem nowelizacja ustawy w postulowanym zakresie nie 
wydaje się być konieczna.
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Określony w art. 8 ust. 2c ustawy roczny termin zgłoszenia żądania 
odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu internowania nie jest ter-
minem prekluzyjnym, którego upływ powoduje wygaśnięcie roszcze-
nia. Termin ten jest bowiem terminem przedawnienia w rozumieniu 
art. 117 § 1 Kodeksu cywilnego, ze wszystkimi tego konsekwencjami 
określonymi w Kodeksie cywilnym. W przedstawionych warunkach, 
zgłoszenie żądania o odszkodowanie i zadośćuczynienie po upływie 
tego terminu prowadzi do oddalenia żądania w razie podniesienia 
przez prokuratora zarzutu przedawnienia i to pod warunkiem, że pod-
niesienie tego zarzutu nie zostanie uznane za sprzeczne z zasadami 
współżycia społecznego.

38. Ministra Obrony Narodowej (RPO-587868-IX/08) z dnia 18 lip-
ca 2008 r. – w sprawie braku prawnych możliwości uzyskania pomocy 
finansowej dla niepełnosprawnych członków rodziny z funduszu socjal-
nego przeznaczonego dla emerytów i rencistów wojskowych, nie pozosta-
jących we wspólnym gospodarstwie domowym.

Do Rzecznika wpłynęła skarga emerytowanego żołnierza zawodo-
wego, dotycząca braku prawnych możliwości uzyskania przez niego 
z funduszu socjalnego pomocy finansowej przeznaczonej dla niepeł-
nosprawnego syna. Powodem odmowy udzielenia tej pomocy przez 
właściwe Wojskowe Biuro Emerytalne, jest fakt, że zainteresowany 
płacąc alimenty na swoje dzieci, nie pozostaje z nimi we wspólnym 
gospodarstwie domowym. Posiada jednak pełne prawa rodzicielskie 
i z uwagi na chorobę syna oraz konieczność ponoszenia wysokich 
kosztów jego leczenia, czuje się w obowiązku udzielenia mu dodatko-
wej pomocy finansowej. 

Zgodnie z art. 27 ust. 1 i la ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopa-
trzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, osobom 
pobierającym emeryturę, rentę inwalidzką lub rentę rodzinną przysłu-
guje prawo do świadczeń socjalnych. Świadczenia te przysługują m.in. 
w przypadku długotrwałej choroby osoby uprawnionej do zaopatrzenia 
emerytalnego albo członka jego rodziny. Przepis § 3 ust. 1 rozporządze-
nia Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2005 r. w spra-
wie funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych stanowi 
jednak, że przy ustalaniu wysokości świadczeń socjalnych uwzględ-
nia się jedynie wskazanych w nim członków rodziny, pozostających ze 
świadczeniobiorcą we wspólnym gospodarstwie domowym. Przepis ten 
wyklucza zatem możliwość uzyskania pomocy finansowej przez upraw-
nionego i w ocenie Rzecznika wykracza poza zakres upoważnienia 
ustawowego. Rzecznik wystąpił o zajęcie stanowiska w sprawie. 
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Minister Obrony Narodowej (01.09.2008 r.) wyjaśnił, iż świadcze-
niobiorcy płacący alimenty nie są pozbawieni możliwości korzystania 
ze świadczeń socjalnych. Jeżeli osoby te spełniają ustalone w przepi-
sach kryterium dochodowości i poza alimentami partycypują w kosz-
tach leczenia, bądź utrzymania alimentowanego dziecka, to mogą wy-
stąpić z wnioskiem do wojskowego organu emerytalnego o zapomogę. 
Udokumentowane wydatki będą stanowiły podstawę do stwierdzenia 
istotnego pogorszenia warunków materialnych emeryta i przyznania 
mu pomocy socjalnej. Jednocześnie resort obrony narodowej wystąpił 
z nowelizacją wojskowej ustawy emerytalnej, która pozwoli w szczegól-
nie uzasadnionych przypadkach przyznać zapomogę pieniężną osobie 
posiadającej dochód przekraczający określone kryterium dochodu.   

39. Ministra Edukacji Narodowej (RPO-513066-I/05) z dnia 21 lip-
ca 2008 r. – w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów gimnazjal-
nych i maturalnych.

Rzecznik zwrócił uwagę na nieprawidłowości w realizacji podstawy 
programowej kształcenia ogólnego, czego konsekwencją były m.in. sła-
be wyniki tegorocznych egzaminów gimnazjalnych i maturalnych oraz 
problemy związane z jednym z wysoko punktowanych pytań egzami-
nu gimnazjalnego. Precyzyjność oraz jednoznaczność pytań i zadań 
egzaminacyjnych ma znaczący wpływ na wynik końcowy egzaminu. 
W związku z powyższym należy położyć nacisk na rzetelne przygoto-
wywanie testów oraz odpowiedni „klucz poprawnych odpowiedzi”, któ-
rego elastyczność powinna uwzględniać wielość poprawnych rozwią-
zań, w tym rozwiązania niestandardowe. Rzecznik wskazał także na 
konieczność odpowiedniego dostosowania arkuszy egzaminacyjnych 
do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących, a także zapewnienia 
właściwych warunków, w jakich odbywa się egzamin i prawidłowego 
przepływu informacji. Aktualne pozostają problemy wskazywane już 
przez Rzecznika w wystąpieniach do Ministra Edukacji Narodowej. 
Mowa tu przede wszystkim o procedurze udostępniania do wglądu 
ucznia sprawdzonego i ocenionego arkusza egzaminacyjnego z moż-
liwością kserowania, a także procedurze odwołania od wyniku eg-
zaminu gimnazjalnego i maturalnego. Rzecznik zwrócił się z prośbą 
o ustosunkowanie się do przedstawionych kwestii oraz udzielenie in-
formacji o stanie prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o syste-
mie oświaty.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej (13.08. 
2008 r.) poinformował, iż sposób udostępniania arkusza egzamina-
cyjnego nie jest dowolny. Dyrektor komisji okręgowej ma prawo i jed-



55

nocześnie obowiązek umożliwić absolwentowi wyłącznie zapoznanie 
się z arkuszem. Przepis § 107 rozporządzenia Ministra Edukacji Na-
rodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 
nie przewiduje natomiast możliwości utrwalania arkusza egzamina-
cyjnego i zwielokrotniania go w jakikolwiek sposób. Wykluczone jest 
więc kserowanie materiałów egzaminacyjnych bądź fotografowanie 
ich. Prace sprawdzane są bardzo starannie, przez dwóch przeszkolo-
nych egzaminatorów i weryfikowane. Ustalona ocena, zgodnie z usta-
wą o systemie oświaty, jest ostateczna i niepodważalna. Podsekretarz 
Stanu poinformował jednocześnie, iż w Ministerstwie prowadzone są 
prace nad nowelizacją, w zakresie zasad organizacji i przeprowadza-
nia egzaminu maturalnego, rozporządzenia Ministra Edukacji Naro-
dowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oce-
niania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz prze-
prowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 
Proponowane zmiany nie dotyczą jednak zasad wglądu do sprawdzo-
nych i ocenionych arkuszy egzaminacyjnych.  

40. Ministra Edukacji Narodowej (RPO-584001-X/08) z dnia 23 lip-
ca 2008 r. – w sprawie braku środków prawnych przysługujących oso-
bom, którym odmówiono przyjęcia dziecka do przedszkola. 

Treść odpowiedzi Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 
2008 r. na wcześniejsze wystąpienie Rzecznika w sprawie rekrutacji 
do przedszkoli publicznych, potwierdza konieczność ustanowienia 
jasnych, precyzyjnych i zunifikowanych w skali całego kraju zasad 
rekrutacji do przedszkoli publicznych, połączonych z kontrolą sądo-
wą w przedmiocie prawidłowości przyjmowania dzieci do przedszkoli. 
W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się z wnioskiem o podjęcie 
stosownych kroków legislacyjnych. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej (11.08. 
2008 r.) poinformowała, iż w Ministerstwie Edukacji Narodowej przy-
gotowano projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, w którym pro-
ponuje się przepisy dotyczące wprowadzenia obowiązkowego wycho-
wania przedszkolnego dla dzieci pięcioletnich oraz sposobu realizowa-
nia rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego. W okresie 
przejściowym dziecko w wieku 5 lat będzie miało prawo do odbycia 
rocznego wychowania przedszkolnego, a następnie obowiązek roczne-
go wychowania przedszkolnego. Oznacza to, że już w roku szkolnym 
2009/2010 dziecko pięcioletnie będzie miało zagwarantowane miejsce 
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w przedszkolu. Natomiast odmowa przyjęcia dziecka pięcioletniego do 
przedszkola, zgodnie z projektem, będzie następowała wyłącznie w dro-
dze decyzji administracyjnej. Istniejące przepisy wystarczająco okre-
ślają kryteria przyjęć dzieci do przedszkoli, a poza tym dają możliwość 
decydowania o sprawach rekrutacji gminom. W związku z powyższym 
nie wydaje się zasadne tworzenie ujednoliconych w skali całego kraju 
zasad rekrutacji do przedszkoli publicznych. 

41. Ministra Edukacji Narodowej (RPO-594707-X/08) z dnia 
23 lipca 2008 r. – w sprawie nieprawidłowości w placówce wypoczyn-
ku letniego dla dzieci. 

Według doniesień medialnych, w placówce wypoczynku letniego dla 
dzieci w Suchcicach koło Ostrołęki doszło do poważnych nieprawidło-
wości. Pobyt dla kilkudziesięcioroga dzieci z ubogich łódzkich rodzin 
zorganizowało tam Ognisko Bożego Pokoju Zakonu Pijarów. Sygnalizo-
wane przez media informacje dzieci i rodziców, dotyczyły między innymi 
bicia, ograniczania pożywienia oraz zmuszania dzieci do pracy. Z kolei 
przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Ostrołęce stwier-
dzili istotne uchybienia higieniczno-sanitarne, a także brak badań me-
dycznych personelu i niezgłoszenie placówki do Inspekcji Sanitarnej. 
W doniesieniach medialnych cytowane są też niejasne lub sprzeczne 
wypowiedzi przedstawicieli kuratoriów z Ostrołęki, Wrocławia i Pozna-
nia. Wobec powyższego wydaje się zasadne uzyskanie jednolitego sta-
nowiska resortu edukacji w tej sprawie, co jest tym bardziej pilne, że 
organizatorzy zamierzają utrzymać działalność placówki. 

Z kontroli prowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną 
wynika, iż corocznie w pewnym odsetku placówek letniego wypoczyn-
ku dla dzieci, nie zapewnia się odpowiednich warunków sanitarno-hi-
gienicznych (np. w 2006 roku dotyczyło to 2% placówek). Odnotowuje 
się także placówki funkcjonujące bez zgody kuratorium i bez kwalifi-
kacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej (w 2006 r. - 106 takich przypad-
ków, o 23 więcej niż w roku poprzednim). Rzecznik zwrócił się o spo-
wodowanie zbadania sprawy oraz przedstawienie stanowiska w spra-
wie opisanych nieprawidłowości, jak również udzielenie informacji 
o stanie prac nad planowanymi zmianami w rozporządzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, 
jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży 
szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

Minister Edukacji Narodowej (27.08.2008 r.) poinformowała, że 
o sytuacji wypoczynku w Suchcicach Ministerstwo było informowa-
ne przez Kuratorium Oświaty w Warszawie (Delegatura w Ostrołęce). 
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Kontrola przeprowadzona przez Kuratorium ujawniła wiele nieprawi-
dłowości. W związku z tym Ośrodek został poddany szczegółowej  kon-
troli przez uprawnione organy z terenu Ostrołęki: Powiatową Stację 
Sanitarno-Epidemiologiczną, Komendę Miejską Państwowej Straży 
Pożarnej oraz Komendę Powiatową Policji. O wynikach poinformowa-
no organizatorów wypoczynku, którzy przyjęli do wiadomości skargi 
pokontrolne. Powiatowy Inspektorat Sanitarny złożył wniosek do Ku-
ratorium Oświaty o likwidację placówki. Kuratorium nie mogło jednak 
zlikwidować tej placówki, gdyż nie została ona wcześniej zgłoszona do 
Kuratorium. Kolejna kontrola placówki wykazała, że nie prowadzi się 
już na jej terenie działalności związanej z wypoczynkiem dzieci.

Minister potwierdziła, że obecnie obowiązujące rozporządzenie Mi-
nistra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. utrudnia podjęcie 
sprawnych i skutecznych działań w przypadku stwierdzenia nieprawi-
dłowości w działaniu placówki zagrażających zdrowiu lub bezpieczeń-
stwu uczestników. Ministerstwo jest w trakcie wprowadzania zmian do 
powyższego rozporządzenia. Jedną z nich będzie możliwość zamykania 
przez Kuratora Oświaty miejsc wypoczynku wcześniej nie zgłoszonych 
do Kuratorium. Ułatwi i przyspieszy to proces likwidacji i przyczyni się 
do zmniejszenia sytuacji podobnych do wypoczynku dzieci i młodzie-
ży w Suchcicach. Ponadto nowe rozporządzenie uprości współpracę 
organizatora wypoczynku z instytucjami kontrolującymi. Wymagania 
wobec organizatora będą jasne, adekwatne do rodzaju wypoczynku 
oraz łatwe w egzekucji przez Kuratora Oświaty, czy Inspektora Sani-
tarnego. Nowe rozporządzenie, które zacznie obowiązywać w 2009 r. 
będzie odpowiednio przygotowane do współczesnych wymagań wobec 
organizacji i nadzoru wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

42. Ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPO-526299-III/06) 
z dnia 24 lipca 2008 r. – w sprawie realizacji wyroku Trybunału Kon-
stytucyjnego dotyczącego przepisów ustawy o świadczeniach pienięż-
nych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. 

W wyroku z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie SK 16/06 Trybu-
nał Konstytucyjny orzekł, że art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerw-
ca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa, rozumiany w taki sposób, że w pod-
stawie wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się wypłacanych 
pracownikowi - w okresie przyjętym do jej ustalenia - składników wy-
nagrodzenia, od których pracownik ten uiścił składkę na ubezpiecze-
nie chorobowe, a które nie są mu wypłacane w okresie pobierania 
wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby albo 
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zasiłku chorobowego, jest niezgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 31 
ust. 3 Konstytucji. W uzasadnieniu wyroku Trybunał Konstytucyjny 
stwierdził, że stan prawny ukształtowany w wyniku niniejszego orze-
czenia uznać należy za jasny. Konieczna jest jednak interwencja usta-
wodawcy, bowiem tak istotna z punktu widzenia ogółu obywateli kwe-
stia powinna być jednoznacznie uregulowana i nie może zostać pozo-
stawiona wyłącznie judykaturze. Wyrok został ogłoszony w Dzienniku 
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2008 r. i z tym dniem 
orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego weszło w życie. Skutkiem tego 
wyroku jest wynikająca z art. 190 ust. 4 Konstytucji możliwość wzno-
wienia postępowań w sprawach, w których sądy orzekły opierając się 
na niekonstytucyjnym rozumieniu art. 41 ustawy zasiłkowej. W oce-
nie Rzecznika niezbędne jest rozpoznanie, czy należy podjąć działania 
umożliwiające pracodawcom i organom rentowym prawidłowe zreali-
zowanie tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Rzecznik zwró-
cił się o zajęcie stanowiska wobec przedstawionych problemów.

Minister Pracy i Polityki Społecznej (20.08.2008 r.) poinformo-
wała, że nie widzi konieczności nowelizacji art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 
25 czerwca 1991 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia spo-
łecznego w razie choroby i macierzyństwa. Jednocześnie Minister 
nie wyklucza zasadności nowelizacji tego przepisu w przyszłości, po 
analizie skutków realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego przez 
płatników (pracodawców i ZUS). W porozumieniu z ZUS, Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej opracowało zasady ustalania podstawy wy-
miaru zasiłków zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. In-
formacja dla płatników o sposobie ustalania podstawy wymiaru zasił-
ków oraz o zasadach przeliczenia wcześniej wypłaconych świadczeń 
i ich wypłaty została zamieszczona na stronach internetowych ZUS.

43. Prezesa Rady Ministrów (RPO-594389-I/08) z dnia 25 lipca 
2008 r. – w sprawie tzw. raportu Pitery. 

W związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
z dnia 17 lipca 2008 r. (sygn. II SA/Wa 721/08) w sprawie ogranicze-
nia przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów obywatelskiego prawa 
dostępu do informacji publicznej, Rzecznik ponownie zwrócił się do 
Prezesa Rady Ministrów o udostępnienie tzw. raportu Pitery. 

44. Prezesa Telewizji Puls Sp. z o.o., do wiadomości Prezesa 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (RPO-594957-III/08) z dnia 
25 lipca 2008 r. – w sprawie decyzji władz TV Puls o zwolnieniu zespo-
łu realizującego programy informacyjne. 



59

Do Rzecznika wpłynęło wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia Dzien-
nikarzy Polskich w sprawie decyzji władz TV Puls o zwolnieniu zespołu 
realizującego programy informacyjne stacji. W wystąpieniu podkreślo-
no, że właśnie dzięki pracy tego zespołu, którego programy informa-
cyjne cieszyły się najwyższą oglądalnością, TV Puls uzyskała ostatnio 
koncesję na rozszerzenie nadawania programów w kolejnych czterech 
dużych aglomeracjach. Zdaniem Stowarzyszenia doszło do nadużycia 
praw właściciela i działania na niekorzyść dziennikarzy. Decyzja władz 
stacji stanowi niebezpieczny precedens, który jako pozostający w zgo-
dzie z prawem może być jednak w przyszłości powodem ograniczenia 
dziennikarskiej niezależności i pozostawać w sprzeczności z etyką dzia-
łania właścicieli i zarządzającymi mediami. W związku z powyższym 
Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w sprawie oraz infor-
macji o działaniach podejmowanych przez TV Puls, związanych z nale-
żytym zabezpieczeniem praw osób objętych zwolnieniami grupowymi. 

Prezes Zarządu TV Puls (05.08.2008 r.) poinformował, iż w połowie 
lipca 2008 r., Rada Nadzorcza Telewizji Puls podjęła decyzję o zakoń-
czeniu nadawania programów informacyjnych na żywo. Podłożem tej 
decyzji były powody biznesowe - na tym etapie rozwoju nadawcy, konty-
nuacja nadawania programów informacyjnych na żywo okazała się nie-
możliwa, z powodu bardzo wysokiego kosztu ich przygotowania i braku 
możliwości zapewniania dalszego ich finansowania. Jak poinformował 
Prezes TV Puls, podjęta decyzja poprzedzona była kilkumiesięczną ana-
lizą biznesową dokonaną przez ekspertów i wiązała się z koniecznością 
reorganizacji w TV Puls, w tym także zwolnień w redakcji programów 
informacyjnych. Przed przeprowadzeniem reorganizacji, konsultowano 
i dyskutowano z przedstawicielami pracowników Regulamin zwolnień 
grupowych. Prezes podkreślił, iż ani decyzja o zaprzestaniu nadawania 
programów informacyjnych na żywo, mająca podłoże biznesowe, ani też 
forma przeprowadzenia reorganizacji, nie dają podstaw do stwierdzeń 
wyrażonych przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, zarzucających 
TV Puls ograniczenie dziennikarskiej niezależności, czy pozostawanie 
w sprzeczności z etyką właścicieli i zarządzających mediami. W odpo-
wiedzi wyjaśniono również, że program informacyjny Puls Raport nie był 
programem o najwyższej oglądalności; nie była to także część ramówki 
załączona do wniosku o rozszerzenie koncesji o nowe lokalizacje.  

45. Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, Ministra Sprawiedliwości (RPO-523139-III/06) 
z dnia 25 lipca 2008 r. – w sprawie podejmowanych działań dotyczących 
przeciwdziałania zjawisku wykorzystywania dzieci rumuńskich. 
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W artykule „Na czarne oczy” (tygodnik „Polityka” z dnia 12 lipca 
2008 r.) opisane są dramatyczne losy rumuńskich dzieci wykorzysty-
wanych do żebractwa na terenie naszego kraju. Z artykułu wynika, iż 
funkcjonariusze Policji mają ograniczone możliwości skutecznych in-
terwencji w przypadku żebractwa dzieci pochodzących z Rumunii. Wy-
daje się, że przepisy znowelizowanej z dniem 29 maja 2008 r. ustawy 
o pomocy społecznej w brzmieniu nadanym przez  art. 9 pkt 12 ustawy 
z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom 
ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych in-
nych ustaw, nie zawsze są właściwie rozumiane i realizowane na szcze-
blu podstawowym pomocy społecznej. Szczególne trudności występują 
w koordynacji działań instytucji państwowych i organizacji pozarządo-
wych w zakresie przeciwdziałania i zwalczania żebractwa dzieci. Rzecz-
nik zwrócił się o udzielenie informacji w sprawie podejmowanych przez 
wymienione Ministerstwa działań zmierzających do przeciwdziałania 
zjawisku wykorzystywania do żebrania dzieci rumuńskich. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 
(14.08.2008 r.) poinformował, iż Ministerstwo jest zainteresowane sy-
tuacją dzieci cudzoziemskich przebywających na terytorium Polski 
bez opieki rodziców lub opiekunów prawnych od 2000 r., tj. od mo-
mentu przejęcia z systemu oświaty do pomocy społecznej wszystkich 
zagadnień związanych z prowadzeniem dziennych placówek opieki 
nad dzieckiem, rodzin zastępczych oraz całodobowych placówek opie-
kuńczo-wychowawczych. 

Problem dzieci cudzoziemskich został uwzględniony w ustawie 
z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Roz-
wiązano w niej kwestię finansowania pobytu dzieci cudzoziemskich 
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Odpowiedzialność za 
opiekę nad dziećmi cudzoziemskimi przejęły samorządy powiatowe, 
na terenie których dzieci te przebywają. Pobyt ten jest finansowany 
z budżetu państwa. Sekretarz Stanu podkreślił, iż dziecko cudzoziem-
skie w polskiej placówce opiekuńczo-wychowawczej podlega takim sa-
mym regułom jak dziecko polskie. 

W lutym 2006 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej spotkał się 
z przedstawicielami rządu rumuńskiego w sprawie rozwiązania kwe-
stii dzieci obywateli Rumunii przebywających bez opieki w Polsce. 
Delegacja rządu rumuńskiego deklarowała wówczas zawarcie dwu-
stronnego porozumienia w sprawie ustalenia procedur postępowania 
z dziećmi rumuńskimi, które znalazły się na terytorium Polski. Nieste-
ty porozumienie nie zostało sfinalizowane. Przedstawiciel Minister-
stwa jest członkiem Zespołu ds. Zwalczania i Zapobiegania Handlowi 



61

Ludźmi. Ministerstwo organizuje także szkolenia dla kadry pomocy 
społecznej nt. zjawiska handlu ludźmi, zapobiegania i zwalczania 
tego procederu oraz możliwości udzielenia wsparcia ofiarom handlu 
ludźmi. Ponadto Ministerstwo współpracuje z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz MSWiA w ramach społecznych akcji informacyjno-edu-
kacyjnych na temat przestępstwa handlu ludźmi.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji (22.08.2008 r.) poinformował, iż podejmowane są stałe dzia-
łania zmierzające do ujawnienia zjawiska żebractwa oraz przeciw-
działania i zwalczania tej patologii. Podejmowane działania polegają 
przede wszystkim na prowadzeniu przez Policję rzetelnego rozpozna-
nia w zakresie ujawniania osób samotnych i niezaradnych życiowo, 
kontrolach miejsc przebywania i gromadzenia się osób bezdomnych 
i uprawiających żebractwo, jak również wykrywaniu przestępstw i wy-
kroczeń z tym związanych. W wielu jednostkach terenowych Policji 
przyjęto rozwiązania systemowe, uwzględniające stałe zadaniowanie 
służb prewencyjnych w wyżej wymienionym zakresie. W Komendzie 
Głównej Policji w 2002 r. opracowano „Procedury postępowania Po-
licji wobec osób bezdomnych i żebrzących”, które zostały przekaza-
ne do wszystkich komend wojewódzkich/Stołecznej Policji. Działania 
Policji prowadzone są także w kierunku rozpoznania grup przestęp-
czych, które angażują się w proceder żebractwa wykorzystując do tego 
celu małoletnich. 

W KGP prowadzone są prace nad zmianą zarządzenia nr 159 Ko-
mendanta Głównego Policji z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie plano-
wania i sprawozdawczości w Policji, których przedmiotem jest umożli-
wienie prowadzenia statystyki w sprawach o wykroczenia z art. 58 § 1 
i 2 oraz art. 104 Kodeksu wykroczeń. W tym celu Komendant Główny 
Policji pismem z dnia 17 lipca 2008 r. zobowiązał Komendantów Wo-
jewódzkich/Stołecznego Policji do gromadzenia od dnia 1 lipca 2008 
r., w systemie półrocznym i rocznym, danych liczbowych dotyczących 
żebractwa. Ponadto sporządzono w KGP informację dotyczącą skali 
zjawiska żebractwa na terenie działania poszczególnych komend wo-
jewódzkich Policji oraz Komendy Stołecznej Policji. W ramach Grupy 
Roboczej międzyresortowego Zespołu do Spraw Zwalczania i Zapobie-
gania Handlowi Ludźmi powołano grupę ekspercką, której zadaniem 
jest stworzenie systemu reagowania na handel dziećmi. 

Prokurator Krajowy (28.08.2008 r.) poinformował, że dotychczas 
ujawniane przypadki zmuszania dzieci cudzoziemskich do żebrania 
były traktowane przez jednostki prokuratury jako przestępstwa han-
dlu ludźmi, wyczerpujące znamiona czynu z art. 253 § 1 Kodeksu kar-
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nego. Biuro do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury 
Krajowej nadzoruje postępowania w sprawach o handel ludźmi, które 
swoim zakresem obejmują również postępowania karne dotyczące 
handlu dziećmi wykorzystywanymi do żebrania. W proceder ten za-
angażowane są najczęściej osoby narodowości rumuńskiej współpra-
cujące z obywatelami polskimi. 

W 2007 r. w prokuraturach apelacyjnych i w wydziałach tereno-
wych Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury 
Krajowej zostali wyznaczeni prokuratorzy pełniący rolę konsultan-
tów do spraw handlu ludźmi. Ministerstwo Sprawiedliwości aktywnie 
uczestniczy w realizacji zadań przewidzianych w Krajowym Programie 
Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, opracowanym na lata 2007-2008 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do zadań tych 
należy, między innymi, koordynacja i monitorowanie postępowań 
karnych prowadzonych w tym zakresie, organizowanie szkoleń dla 
prokuratorów oraz udział w opracowaniu raportu na temat zjawiska 
handlu ludźmi w Polsce. We wstępnych założeniach do w/w Programu 
na lata 2009-2010, za jeden z priorytetów uznano wdrożenie procedu-
ry ochrony dzieci, ofiar handlu ludźmi. Ministerstwo Sprawiedliwości 
przygotowało także projekt zmian w Kodeksie karnym, uwzględniają-
cy wprowadzenie definicji handlu ludźmi. 

W Ministerstwie Sprawiedliwości prowadzone są prace nad opra-
cowaniem ustawy - Kodeks nieletnich, która pozwoli na kompleksowe 
uregulowanie zasad odpowiedzialności osób nieletnich za czyny ka-
ralne, a także określi katalog środków prawnych o charakterze wy-
chowawczym, umożliwiających skuteczne wdrożenie nieletnich do 
przestrzegania powszechnie akceptowanych zasad współżycia spo-
łecznego. 

46. Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego (RPO-
517732-VII/05) z dnia 28 lipca 2008 r. – w sprawie nieprawidłowo-
ści w wykonywaniu środków probacji i readaptacji skazanych.

Rzecznik zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji dotyczących 
stopnia zaawansowania prac nad wprowadzaniem w życie jego postu-
latów sformułowanych w wystąpieniu z dnia 13 marca 2008 r. Zmiany 
w sposobie wykonywania środków probacji i readaptacji skazanych 
powinny - zdaniem Rzecznika - służyć doskonaleniu nieizolacyjnych 
form postępowania ze skazanymi, które mają stanowić realną alter-
natywę dla bezwzględnej kary pozbawienia wolności.

Jednocześnie zastrzeżenia budzi zmiana stanowiska resortu spra-
wiedliwości w sprawie zasad wykonywania kontroli okresu próby przez 
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kuratora sądowego w sytuacji, gdy nie orzeczono dozoru w sprawie. 
Uznanie bowiem, że kurator sądowy zobowiązany jest tylko do kontro-
li wykonania przez skazanego nałożonego przez sąd obowiązku pro-
bacyjnego, a nie całego okresu próby, nie tylko nie znajduje podstawy 
prawnej, lecz jest sprzeczne z obowiązującymi normami prawa karne-
go wykonawczego. W ocenie Rzecznika, przyjęta przez resort sprawie-
dliwości i realizowana od 2008 r. koncepcja rezygnowania z kontroli 
okresu próby przy bezdozorowym zawieszeniu wykonania kary może 
objąć każdego roku około 130 tysięcy spraw, w których sąd w wyroku 
nie nałożył na skazanego żadnych obowiązków. Wprawdzie spadnie 
wówczas znacząco obciążenie kuratorów obowiązkami innymi niż do-
zory, to jednak poza kontrolą okresu próby będzie pozostawała liczna 
grupa skazanych, dla których jedyną podstawą oceny ich zachowa-
nia będzie skazanie za popełnienie kolejnego przestępstwa. Wobec tej 
grupy skazanych ustaną też możliwości modyfikowania okresu próby 
poprzez ustanowienie obowiązków i oddanie skazanego pod dozór.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (26.08.2008 r.) 
poinformował, iż większość postulatów zgłoszonych przez Rzecznika 
znalazła swoje odzwierciedlenie w projekcie ustawy o zmianie ustawy 
Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw, opracowa-
nym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Prace nad tym projektem 
były prowadzone wcześniej i niezależnie od uwag i wniosków Rzeczni-
ka. Projekt został skierowany do konsultacji społecznych. 

W odpowiedzi poinformowano jednocześnie, iż obecna regulacja 
dotycząca standardów obciążeń pracy kuratorów jest wadliwa, bo-
wiem nie zachęca kuratorów sądowych do szybkiego zakończenia 
wykonywania spraw. Ministerstwo Sprawiedliwości zwróci się w try-
bie nadzoru do prezesów sądów okręgowych z przypomnieniem o ko-
nieczności stosowania wzoru kwestionariusza określonego w załącz-
niku do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 
2003 r. w sprawie regulaminu czynności w zakresie przeprowadzania 
wywiadu środowiskowego oraz wzoru kwestionariusza tego wywiadu. 
W Ministerstwie trwają zaawansowane prace nad projektem rozporzą-
dzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 
7 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu praw i obowiązków podmiotów 
sprawujących dozór, zasad i trybu wykonywania dozoru oraz trybu 
wyznaczania przez stowarzyszenia, organizacje i instytucje swoich 
przedstawicieli do sprawowania dozoru. W regulacji tej znajdzie się 
także kwestia ujednolicenia i odpowiedniej modyfikacji sposobu pro-
wadzenia przez kuratora dokumentacji dozoru. Ponadto Sekretarz 
Stanu uznał za nietrafne uwagi Rzecznika, jakoby kurator miał co do 



64

zasady kontrolować cały okres próby bez względu na orzeczony dozór 
czy obowiązki probacyjne. 

47. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji – Przewodniczącego Zespołu do Spraw Zwalcza-
nia i Zapobiegania Handlowi Ludźmi (RPO-584169-II/08) z dnia 
29 lipca 2008 r. – w sprawie pomocy dla ofiar handlu ludźmi.

Realizowany w oparciu o umowę zlecenia zadania publicznego 
zawartą pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji 
a Fundacją Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada, 
„Program wsparcia/ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi” jest prze-
znaczony wyłącznie dla cudzoziemców, którzy padli ofiarą handlu 
ludźmi. Uwagi w tym zakresie zgłosiły Rzecznikowi organizacje po-
zarządowe udzielające pomocy obywatelom polskim, którzy stali się 
ofiarami handlu ludźmi. Problemem podnoszonym przez organiza-
cje pozarządowe są także kłopoty z utajnieniem miejsca schronienia 
ofiar.  Rzecznik zwrócił się o rozważenie podjęcia działań mających na 
celu rozwiązanie przedstawionych kwestii.

48. Ministra Zdrowia (RPO-577454-X/08) z dnia 29 lipca 2008 r. 
– w sprawie nierównego traktowania publicznych zakładów opieki zdro-
wotnej w dostępie do pomocy publicznej, w związku z rządową koncep-
cją oddłużania zakładów opieki zdrowotnej.

Do Rzecznika docierają sygnały, z których wynika, że część środo-
wiska związanego z opieką zdrowotną wyraża niezadowolenie z rzą-
dowej koncepcji pomocy dla samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej, które przekształcą się w spółki prawa handlowe-
go. Zainteresowani podnoszą, że pomoc finansowa ma trafić głównie 
do szpitali, które nie przestrzegały dyscypliny finansowej, często były 
źle zarządzane i nie podjęły skutecznych wysiłków na rzecz poprawy 
ich sytuacji finansowej oraz zmniejszenia zadłużenia. Przewidywanej 
pomocy nie otrzymają natomiast publiczne zakłady opieki zdrowot-
nej, które podjęły trud restrukturyzacji lub przekształciły się w spółki 
prawa handlowego, niejednokrotnie kosztem zaciągnięcia kredytów 
bankowych oraz wielu ograniczeń (w tym zamrożenia wynagrodzeń 
pracowników, ograniczenia zatrudnienia, inwestycji, zakupów sprzę-
tu i aparatury). 

Proponowane ograniczenie umorzenia należności do zobowiązań 
publicznoprawnych, pozbawi pomocy państwa te zakłady, które regu-
lowały zobowiązania wobec ZUS, PFRON, urzędów skarbowych i in-
nych państwowych instytucji, ale zalegających z płatnościami wobec 
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dostawców leków i wyrobów medycznych oraz sprzętu i aparatury 
medycznej. Również zwolnienie z opłacania podatku dochodowego 
od osób prawnych ma dotyczyć tylko nowo powstałych spółek prawa 
handlowego.

Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie 
oraz  przekazanie informacji o działaniach podjętych w celu zapew-
nienia równego traktowania publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
w dostępie do pomocy publicznej.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (25.08.2008 r.) 
poinformował, że niezbędnym elementem operacji przekształcenia 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej jest pakiet 
rozwiązań dotyczących restrukturyzacji finansowej i organizacyj-
nej tych zakładów. Przyjęto założenie, że pomoc finansowa powinna 
być adekwatna do rzeczywistych potrzeb poszczególnych zakładów. 
Działania będą polegały na podziale w/w zakładów, według kryterium 
rentowności; zastosowaniu opcjonalnych, uzależnionych od w/w ka-
tegorii, mechanizmów finansowych: umorzeniu zobowiązań publicz-
noprawnych, zawarciu ugody z wierzycielami wierzytelności cywilno-
prawnych; poddaniu zakładów będących w najtrudniejszej sytuacji 
finansowej, na wniosek podmiotów, które utworzyły zakłady (w tym 
jednostek samorządu terytorialnego), przymusowemu zarządowi.

Propozycja dotycząca np. umorzenia zobowiązań publicznopraw-
nych dotyczyłaby wszystkich przekształcanych zakładów. Jednakże 
pomoc, a co za tym idzie, dobranie odpowiednich instrumentów fi-
nansowych, prawnych i organizacyjnych, ma być adekwatna do sy-
tuacji poszczególnych zakładów. W praktyce oznacza to, że zakłady 
w najtrudniejszej sytuacji finansowej będą w większym stopniu ko-
rzystać z pomocy państwa. Jednocześnie zakłady te (i podmioty, które 
je utworzyły - w większości przypadków jednostki samorządu tery-
torialnego) zostaną poddane rygorom planu naprawczego, na mocy 
którego może być ustanowiony zarząd komisaryczny. Pozostawienie 
zakładów w najtrudniej sytuacji bez pomocy stwarza realne zagroże-
nie ich likwidacją, a co za tym idzie, ograniczeniem dostępności do 
świadczeń zdrowotnych.

49. Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (RPO-580160-
III/08) z dnia 29 lipca 2008 r. – w sprawie nieprzekazywania przez 
ZUS w latach 1999-2001 składek za osoby przebywające na urlopach 
wychowawczych i pobierające zasiłki macierzyńskie.

W odpowiedzi z dnia 1 lutego 2008 r. na wcześniejsze wystąpienie 
w tej sprawie Rzecznik otrzymał zapewnienie, że „zgodnie z przyjętym 
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harmonogramem prac wszystkie zidentyfikowane należne składki zo-
staną rozliczone i przekazane do OFE do końca I półrocza br.”. Osoby 
zainteresowane miały zostać powiadomione o wynikach powyższych 
działań poprzez przesłanie informacji o stanie konta. Rzecznik zwró-
cił się o przedstawienie informacji o sposobie załatwienia przedmio-
towej sprawy.

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (08.08.2008 r.) poinfor-
mował, że w sprawie rozliczenia i przekazania do otwartych funduszy 
emerytalnych składek za osoby przebywające na urlopach wychowaw-
czych lub pobierające zasiłki macierzyńskie, przyjęty harmonogram 
prac został zrealizowany i w okresie do końca I półrocza 2008 r. zostały 
rozliczone i przekazane do otwartych funduszy emerytalnych wszyst-
kie zidentyfikowane składki za w/w grupę ubezpieczonych. Jednostki 
terenowe prowadzą obecnie postępowania wyjaśniające w sprawach, 
w których ze względu na występujące nieprawidłowości w przekaza-
nych przez pracodawców dokumentach ubezpieczeniowych lub brak 
kompletnych danych nie było możliwe zidentyfikowanie i rozliczenie 
składek. W tych przypadkach przekazanie składek do otwartych fun-
duszy emerytalnych nastąpi dopiero po zakończeniu postępowań i uzy-
skaniu poprawnych danych. W odniesieniu do ubezpieczonych, dla któ-
rych składki zostały już rozliczone, ZUS jest na etapie uruchamiania 
procesu wysyłki informacji o stanie konta ubezpieczonego w ZUS.

50. Komendanta Głównego Policji (RPO-591184-II/08) z dnia 
30 lipca 2008 r. – w sprawie zawiadamiania Policji o przypadkach 
maltretowania dzieci i przemocy w rodzinie. 

Rzecznik otrzymał niedawno liczne sygnały pochodzące od osób 
mogących być świadkami przemocy i maltretowania dzieci, wskazują-
ce na niechęć z ich strony do powiadamiania organów ścigania o po-
dejrzeniu popełnienia przestępstwa przez rodziców i opiekunów ma-
łoletnich, ze względu na lęk przed sprawcami. Analiza postępowania 
niektórych sprawców znęcania w sprawach będących przedmiotem 
zainteresowania Biura Rzecznika i innych sygnałów pochodzących 
od samych pokrzywdzonych znęcaniem (ofiar przemocy w rodzinie) 
wskazuje m.in. na to, że sprawcy często korzystają z przysługujących 
im uprawnień, aby wziąć odwet na zawiadamiających i świadkach, 
czy też zniechęcić ich do składania zeznań. Sprawcy niejednokrot-
nie składają liczne zawiadomienia o popełnieniu przestępstw czy wy-
kroczeń przez osoby występujące w charakterze zawiadamiających 
i świadków, w dotyczących ich sprawach karnych. Sprawy najczęściej 
są umarzane, ale osoby te angażowane są w czynności z nimi związa-
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ne, poprzez wezwania i przesłuchania. Zawiadamiający sprawcy nie 
obawiają się konsekwencji prawnych związanych ze swoimi działania-
mi lub podejmują ryzyko w związku z chęcią uniknięcia odpowiedzial-
ności w sprawie karnej, w której zagrożenie karą jest o wiele wyższe. 
Rzecznik zwrócił się o powiadomienie, czy został wypracowany model 
działania Policji w przypadku, gdy zgłaszający jednocześnie wskazuje 
na lęk przed sprawcą i czy planowana jest kampania informacyjna 
mająca zachęcić obywateli do współpracy z Policją i ułatwić im zgła-
szanie przypadków maltretowania dzieci. 

Komendant Główny Policji (20.08.2008 r.) poinformował, że 
w Komendzie Głównej Policji trwają prace analityczne dotyczące kar-
no-materialnych i procesowych aspektów ochrony świadka w polskim 
procesie karnym na tle prawa międzynarodowego. Jako rezultat tych 
prac planuje się opracowanie materiałów o charakterze metodycz-
nym w postaci poradnika dla policjanta prowadzącego postępowanie 
o przestępstwa przeciwko świadkowi. 

Na stronach internetowych jednostek organizacyjnych Policji 
przekazywane są aktualne informacje dotyczące zjawiska przemocy. 
Zamieszczane są na nich dane teleadresowe instytucji pomocowych, 
a także telefony zaufania. Ponadto Policja uczestniczy w tworzeniu 
informatorów zawierających dane dotyczące instytucji, w których 
zarówno ofiara, jak również świadek przemocy mogą szukać stosow-
nego wsparcia. Przedstawiciele Policji uczestniczą aktualnie w reali-
zacji ogólnokrajowej kampanii pod nazwą „Kocham. Nie biję”, w ra-
mach której zostanie uruchomiona bezpłatna infolinia umożliwiają-
ca ofiarom przekazywanie informacji związanych z doświadczaniem 
przemocy, a świadkom sytuacji przemocowych, w sposób bezpieczny, 
wszelkich informacji związanych z zaobserwowanymi przez nich sy-
tuacjami. Równocześnie trwają przygotowania Policji oraz jej poza-
policyjnych partnerów do uruchomienia specjalnego telefonu zaufa-
nia dla dzieci doświadczających przemocy, który obsługiwany będzie 
przez doświadczonych psychologów. Inicjatywa ta wynika bezpośred-
nio z podstawowych potrzeb społecznych, które kładą nacisk na wy-
korzystywanie telefonów zaufania jako narzędzia zdobywania infor-
macji o przypadkach wykorzystywania seksualnego oraz stosowania 
przemocy wobec osób małoletnich.

51. Ministra Finansów (RPO-535565-VI/07) z dnia 30 lipca 
2008 r. - w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fi-
zycznych odszkodowań otrzymanych na podstawie ustawy - Prawo 
geologiczne i górnicze.
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We wcześniejszej korespondencji Rzecznik został zapewniony, iż 
kwestia zwolnienia z opodatkowania wszelkich odszkodowań przy-
znanych na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze, a nie tylko 
przyznanych właścicielom nieruchomości, będzie rozważona podczas 
najbliższych prac nad zmianami prawa podatkowego przygotowanych 
z inicjatywy rządu. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o po-
informowanie, czy w najbliższym czasie będą przeprowadzane prace 
mające na celu podjęcie zapowiadanych działań. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (14.08.2008 r.) 
poinformował, że projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
został skierowany w dniu 1 lipca 2008 r. do uzgodnień zewnętrznych 
i konsultacji społecznych oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji 
Publicznej. W art. 1 pkt 6 lit.a tiret czwarte rządowego projektu usta-
wy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw (projekt z dnia 30 czerwca 2008 
r.) zaproponowano zmianę polegającą na nadaniu art. 21 ust. 1 pkt 
3d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych następującego brzmienia: „3d) odszkodowania otrzymane 
na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego”. W obecnej 
chwili trwa analiza zgłaszanych uwag oraz udzielanie wyjaśnień ma-
jących na celu usunięcie rozbieżności stanowisk.

52. Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego (RPO-
572925-VII/07) z dnia 30 lipca 2008 r. – w sprawie stosowania ka-
mer telewizji przemysłowej w jednostkach penitencjarnych. 

Do Biura Rzecznika wpłynęło w ostatnim czasie wiele skarg na sto-
sowanie kamer telewizji przemysłowej w zakładach karnych i aresz-
tach śledczych. Skargi osób pozbawionych wolności wskazują, że 
dyrektorzy poszczególnych jednostek penitencjarnych interpretują 
obowiązujące przepisy według własnych potrzeb, opierając się rów-
nież na wewnętrznych wytycznych, które nie należą do źródeł prawa 
powszechnie obowiązującego. Kwestie stosowania w jednostkach 
penitencjarnych kamer telewizji przemysłowej uregulowane zostały 
w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 
2003 r. w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służ-
by Więziennej. 

Z ustaleń dokonanych w Biurze Rzecznika wynika, że w niektórych 
zakładach karnych i aresztach śledczych, kamery telewizji przemysło-
wej instalowane są w łaźni, czy też w pomieszczeniu przeznaczonym do 
przeprowadzania czynności procesowych. Ponadto, stosując wykładnię 
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rozszerzającą obowiązujących przepisów, kamery instaluje się w zwy-
kłych celach mieszkalnych. Przykładem nieuprawnionego stosowania 
kamer telewizji przemysłowej w jednostkach penitencjarnych jest prze-
prowadzanie kontroli osobistych więźniów w pomieszczeniach monito-
rowanych. Są to przede wszystkim świetlice oraz pokoje przeznaczone 
do czynności procesowych. Rzecznik zwrócił się o podjęcie inicjatywy 
ustawodawczej zmierzającej do wprowadzenia odpowiednich regulacji 
dotyczących zasad stosowania kamer telewizji przemysłowej w zakła-
dach karnych i aresztach śledczych oraz spowodowanie przestrzegania 
przez Służbę Więzienną przepisów obowiązujących w tym zakresie.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (25.08. 
2008 r.) podkreślił, iż możliwe są sytuacje, kiedy urządzenia monitorują-
ce w postaci kamer znajdują się w miejscach i pomieszczeniach (w tym 
łaźniach) oraz na placach spacerowych, z których korzystają również 
inni osadzeni, choć dotyczą one i winny być używane wyłącznie w związ-
ku z czasową obecnością „osadzonych niebezpiecznych”. Podkreślił, iż 
samo zainstalowanie kamery w żaden sposób nie wskazuje na fakt bez-
ustannego monitorowania, choć może tak być odbierane przez osadzo-
nych. Nad prawidłowością stosowania wspomnianego monitoringu win-
ni czuwać dyrektorzy poszczególnych jednostek penitencjarnych. Pod-
sekretarz Stanu zgodził się ze stanowiskiem Rzecznika co do potrzeby 
doprecyzowania w akcie rangi ustawowej oraz w rozporządzeniu Mini-
stra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie sposobów 
ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, zasad stosowa-
nia kamer telewizji przemysłowej wewnątrz jednostek penitencjarnych. 
Wnikliwego rozważenia wymaga kwestia wyszczególnienia miejsc i po-
mieszczeń, w których monitoring byłby prawnie niedopuszczalny. Sto-
sowne działania legislacyjne zostaną podjęte jeszcze w tym roku, przy 
jednej z planowanych nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego. 

53. Dyrektora Generalnego Służby Więziennej (RPO-566351-
VII/07) z dnia 30 lipca 2008 r. – w sprawie zapewnienia respektowa-
nia przez kierownictwo jednostek penitencjarnych obowiązujących 
przepisów dotyczących stosowania kamer telewizji przemysłowej 
w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Do Rzecznika coraz liczniej wpływają skargi od osób przebywających 
w zakładach karnych i aresztach śledczych, dotyczące stosowania kamer 
telewizji przemysłowej. Osadzeni skarżą się na stosowanie kamer w po-
mieszczeniach, w których dokonuje się kontroli osobistej osadzonych, 
w łaźniach i celach mieszkalnych, innych niż przeznaczone dla skaza-
nych zakwalifikowanych do kategorii więźniów tzw. niebezpiecznych. 
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Ze skarg wynika, że stosowanie monitoringu w jednostkach peni-
tencjarnych jest znacznie rozszerzane, poza zakres wyznaczony obo-
wiązującymi przepisami. W sprawie dopuszczalności stosowania ka-
mer telewizji przemysłowej w zakładach karnych i aresztach śledczych 
Rzecznik zwracał się do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej już 
wcześniej (wystąpienie z dnia 29 stycznia 2008 r. RPO-572925-VII/07). 
Rzecznik postulował wówczas doprecyzowanie w przepisach zasad 
stosowania monitoringu w jednostkach penitencjarnych. Dyrektor 
Generalny Służby Więziennej zapewnił, że wszelkie nieprawidłowości 
w zakresie praktyki stosowania monitoringu mają charakter incy-
dentalny, a przedmiotowe kwestie zostaną uwzględnione w pracach 
nowelizacyjnych nad Kodeksem karnym wykonawczym. Do czasu ich 
uregulowania Centralny Zarząd Służby Więziennej będzie podejmował 
czynności mające na celu zapobieganie uchybieniom w tym zakresie. 
Niestety, skargi wpływające do Rzecznika w tej sprawie wskazują, że 
problem zamiast zmniejszać się, wciąż rośnie. Rzecznik zwrócił się 
o podjęcie stosownych czynności w celu zapewnienia respektowania 
przez kierownictwo jednostek penitencjarnych obowiązujących prze-
pisów dotyczących stosowania kamer telewizji przemysłowej w zakła-
dach karnych i aresztach śledczych.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej (28.08.2008 r.) poinfor-
mował, iż mając na względzie wątpliwości Rzecznika co do możliwości 
naruszenia zasady poszanowania godności ludzkiej w trakcie dokony-
wania kontroli osobistych w pomieszczeniach wyposażonych w kame-
ry telewizyjne, zobowiązał Dyrektorów Okręgowych Służby Więziennej 
do bezwzględnego przestrzegania w podległych jednostkach peniten-
cjarnych zasad stosowania kamer telewizji przemysłowej określonych 
w przepisach oraz do objęcia wnikliwą kontrolą przedmiotowych za-
gadnień. Ponadto Dyrektor Generalny Służby Więziennej zgłosił do 
Departamentu Legislacyjno-Prawnego Ministerstwa Sprawiedliwości 
propozycję zmiany brzmienia art. 249 § 3 pkt 4 ustawy z dnia 6 czerw-
ca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy. Proponowana zmiana umożli-
wi Ministrowi Sprawiedliwości szczegółowe uregulowanie stosowania 
kamer telewizji przemysłowej w zakładach karnych i aresztach śled-
czych w rozporządzeniu stanowiącym wykonanie upoważnienia usta-
wowego zawartego w art. 249 § 3 pkt 4.

54. Ministra Obrony Narodowej (RPO-595323-IX/08) z dnia 31 lip-
ca 2008 r. – w sprawie kosztów uczestnictwa Polski w misji stabilizacyj-
nej Polskiego Kontyngentu Wojskowego realizującego zadania na teryto-
rium Republiki Iraku
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W dzienniku „Rzeczpospolita” z dnia 22 lipca 2008 r. ukazał się 
artykuł pt. „Wracamy z Iraku bez kontraktów”, podnoszący problem 
kosztów uczestnictwa Polski w misji stabilizacyjnej Polskiego Kontyn-
gentu Wojskowego realizującego zadania na terytorium Republiki Ira-
ku oraz trudności w koordynacji działań prowadzących do zawarcia 
korzystnych dla naszego kraju kontraktów gospodarczych. Niepokój 
Rzecznika spowodowały informacje o braku właściwej koordynacji 
działań polskich firm, zwłaszcza zbrojeniowych, na tym rynku oraz 
niedostatecznej informacji o możliwościach zawierania kontraktów. 
W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o spowodowanie zba-
dania informacji zawartych w artykule i poinformowanie o wynikach 
dokonanych ustaleń. Jednocześnie zwrócił się o informację dotyczącą 
całkowitych kosztów materialnych i ludzkich tej operacji wojskowej, 
poniesionych przez resort obrony narodowej w związku z konieczno-
ścią realizacji przyjętych zadań oraz zapobiegania, usuwania i rekom-
pensowania skutków negatywnych zjawisk powstałych po powrocie 
żołnierzy do Polski, jak również o wskazanie podejmowanych przez 
resort obrony narodowej działań mających na celu przystosowanie 
tych żołnierzy do warunków służby wojskowej w kraju.

Minister Obrony Narodowej (17.09.2008 r.) poinformował, że żoł-
nierzom zawodowym mogą być przyznawane zapomogi pieniężne 
w przypadku zdarzeń losowych, długotrwałej choroby lub śmierci 
członka rodziny oraz z innych przyczyn powodujących istotne pogor-
szenie warunków materialnych. W razie śmierci lub zaginięcia żołnie-
rza zawodowego podczas wykonywania zadań służbowych, zapomo-
gi mogą być przyznane jego małżonkowi, a w razie braku małżonka 
- dzieciom lub rodzicom. 

Żołnierzom, którzy doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku 
na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem 
czynnej służby wojskowej albo wskutek choroby powstałej w związku 
ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej, 
jak również żołnierzowi, który poniósł szkodę majątkową wskutek wy-
padku, a także rodzinie żołnierza, który zmarł wskutek wypadku lub 
choroby, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. 

W przypadku zwolnienia żołnierza z zawodowej służby wojskowej 
z przyczyn leżących po stronie wojska, resort oferuje pomoc w ramach 
programu rekonwersji kadr w zakresie doradztwa zawodowego, prze-
kwalifikowania zawodowego oraz pośrednictwa pracy. Żołnierzowi 
zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej, który stał się inwalidą 
wskutek stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organi-
zmu, przysługuje renta inwalidzka. Uprawnionym członkom rodziny 
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zmarłych lub zaginionych żołnierzy, którzy pełnili służbę poza grani-
cami kraju, przysługuje renta rodzinna w wysokości uposażenia na-
leżnego zmarłemu lub zaginionemu żołnierzowi zawodowemu. Osoby 
uprawnione mogą ubiegać się o świadczenia socjalne (m.in. zapomo-
gi, dopłaty do leków). W Siłach Zbrojnych RP powołano system osłony 
psychologicznej, realizowanej w trzech etapach – szkolenie przed wy-
jazdem na misję, pomoc psychologiczna w Polskich Kontyngentach 
Wojskowych oraz po powrocie z misji. 

55. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów – Szefa Służ-
by Celnej (RPO-594728-IX/08) z dnia 31 lipca 2008 r. – w sprawie 
braku możliwości uzyskania urlopu macierzyńskiego przez funkcjona-
riusza Służby Celnej będącego ojcem zastępczym małoletniego dziecka. 

Do Rzecznika zwrócił się funkcjonariusz Służby Celnej zarzucając 
niekonstytucyjność art. 43 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie 
Celnej, który umożliwia udzielenie urlopu macierzyńskiego na pod-
stawie przepisów Kodeksu pracy jedynie funkcjonariuszom – kobie-
tom. Po zbadaniu sprawy Rzecznik stwierdził, że kwestionowany przez 
wnioskodawcę przepis może być niezgodny z określoną w art. 32 Kon-
stytucji zasadą równości oraz niezgodny z art. 33 Konstytucji naka-
zującym równe traktowanie kobiet i mężczyzn w zakresie prawa do 
zabezpieczenia społecznego oraz życia rodzinnego, a także warunków 
wykonywanej służby. Ponadto art. 18 Konstytucji stanowi, że małżeń-
stwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzi-
cielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. 
W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Szefa Służby Celnej 
o zbadanie sprawy i poinformowanie o zajętym stanowisku. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (07.08.2008 r.) 
poinformował,  iż w projekcie ustawy o Służbie Celnej z dnia 24 lipca 
2008 r. rozszerzono zakres uprawnień związanych z rodzicielstwem, 
przysługujących funkcjonariuszom celnym. Przepis art. 144 powyż-
szego projektu stanowi, że do funkcjonariusza stosuje się przepisy 
określone w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, doty-
czące uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, chyba że 
przepisy niniejszej ustawy są korzystniejsze. 

56. Ministra Zdrowia (RPO-588895-X/08) z dnia 31 lipca 2008 r. 
– w sprawie sytuacji w zakresie profilaktyki i leczenia dzieci chorych 
na hemofilię oraz równego traktowania tych dzieci w szkołach. 

Przyjęcie przez NFZ w lipcu 2008 r. programu „Zapobieganie krwa-
wieniom u dzieci z hemofilią A i B” należy uznać za istotny postęp 
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w opiece medycznej. Jak wynika jednak z poruszających opinię pu-
bliczną przekazów medialnych (artykuł w „Gazecie Wyborczej” z dnia 
26 lipca 2008 r. - „Dzieci chore na hemofilię dostaną leki droższe 
i mniej bezpieczne”, telewizyjne programy informacyjne w dniu 28 lip-
ca 2008 r.), rodzice dzieci wykluczonych z programu NFZ z powodu 
stwierdzenia u nich obecności inhibitora, mają poczucie dyskrymina-
cji w dostępie do odpowiedniego leczenia. Rzecznik zwrócił się o wy-
jaśnienie wątpliwości związanych z realizacją Narodowego Programu 
Leczenia Hemofilii na lata 2005-2011 oraz przyjętego przez NFZ pro-
gramu „Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B”. 

Rzecznik zwrócił uwagę na problem niejednoznaczności informa-
cji i opinii w przedmiocie zaopatrzenia w czynniki krzepnięcia pocho-
dzenia osoczowego i rekombinowane oraz losu dzieci chorych na he-
mofilię z wykrytym inhibitorem czynnika krzepnięcia. W przypadku 
wprowadzania nowych programów profilaktyczno-leczniczych adre-
sowanych tylko do części chorych, należy zadbać o pełną informację 
dla osób wyłączonych z uczestnictwa w programie. Rzecznik zwrócił 
się także o zapewnienie równego traktowania dzieci chorych na he-
mofilię w szkołach ogólnodostępnych. Kopia wystąpienia została skie-
rowana do wiadomości Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Biura 
Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (04.09.2008 r.) 
poinformował, że „Narodowy Program Leczenia Hemofilii na lata 
2005-2011” obejmuje zakup koncentratów czynników krzepnięcia dla 
chorych na hemofilię i inne wrodzone skazy krwotoczne, natomiast 
leczenie odbywa się w wyspecjalizowanych ośrodkach wojewódzkich. 
Niedostateczna ilość środków finansowych nie pozwala na wdroże-
nie dla wszystkich potrzebujących pacjentów pierwotnej profilaktyki 
krwawień śródstawowych u dzieci. Optymalnym rozwiązaniem byłoby 
włączenie chorych wymagających immunotolerancji do zespołu tzw. 
chorób sierocych, które ze względu na wysokie koszty leczenia obję-
te są specjalną formą finansowania. Koncepcja ta ma być przedsta-
wiona przez przedstawiciela NFZ na posiedzeniu zespołu ds. chorób 
rzadkich, powołanego przez Ministra Zdrowia. Aktualnie realizowany 
program leczenia hemofilii jest w trakcie modyfikacji zapisów. Zarzą-
dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2008 r. został powołany Ze-
spół mający m.in. opracować sposób dystrybucji czynników krzepnię-
cia oraz strategię zaopatrzenia systemu ochrony zdrowia w czynniki 
krzepnięcia na rok 2009 i lata następne. 

W kwestii równego traktowania dzieci chorych na hemofilię w szko-
łach ogólnodostępnych wyjaśniono w odpowiedzi, że zapis art. 67 ust. 
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1 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zapew-
nia uczniowi prawo do korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowot-
nej i pomocy lekarskiej. Obecnie, aby dzieci chore na hemofilię mo-
gły w pełni uczestniczyć w zajęciach w szkołach ogólnodostępnych, 
konieczne jest zapewnienie stałej obecności na terenie szkoły osoby 
posiadającej kwalifikacje w udzielaniu pierwszej pomocy. Medyczną 
opiekę profilaktyczną nad uczniami w szkołach sprawować może pie-
lęgniarka, która posiada przynajmniej kurs kwalifikacyjny dla pielę-
gniarek środowiska nauczania i wychowania. 

57. Prezesa Polskiego Związku Motorowego (RPO-593594-I/08) 
z dnia 31 lipca 2008 r. – w sprawie incydentu o charakterze rasi-
stowskim podczas zawodów ligi żużlowej. 

Za sprawą środków masowego przekazu Rzecznik powziął infor-
mację na temat incydentu o charakterze rasistowskim, który miał 
miejsce podczas zawodów ligi żużlowej w Grudziądzu. Z podawanych 
informacji wynika, że czarnoskóry zawodnik Rybnickiego Klubu Mo-
torowego padł ofiarą agresji ze strony obserwujących zawody polskich 
kibiców, którzy obrzucili go wyzwiskami. Incydent ten, szeroko opisy-
wany także przez prasę Szwecji, której obywatelem jest poszkodowa-
ny zawodnik, zaniepokoił Rzecznika. Podkreślił on w wystąpieniu, że 
przemoc oraz inne akty agresji podczas wydarzeń sportowych powin-
ny spotkać się ze zdecydowanym sprzeciwem ze strony władz oraz 
działaczy związków sportowych. W związku z powyższym Rzecznik 
zwrócił się o poinformowanie, jakie działania podjął Polski Związek 
Motorowy w celu wyjaśnienia powyższej sprawy oraz uniknięcia po-
dobnych incydentów w przyszłości. 

Prezes Polskiego Związku Motorowego (08.08.2008 r.) poinfor-
mował, iż w sprawie rasistowskich i chuligańskich wybryków wy-
mierzonych w czarnoskórego zawodnika wszczęte zostało postępo-
wanie dyscyplinarne wobec Grudziądzkiego Towarzystwa Żużlowe-
go za naruszenie przepisów Regulaminu Sportu Żużlowego. W wyni-
ku przeprowadzonego postępowania dowodowego orzeczono wobec 
obwinionego klubu kary pieniężne. Jednocześnie Prezes Polskiego 
Związku Motorowego zapewnił, iż incydenty o charakterze rasistow-
skim zawsze spotykają się ze zdecydowanym potępieniem Związku. 
W Regulaminie Sportu Żużlowego brak obecnie przepisów pozwala-
jących pociągnąć klub, zawodnika lub sędziego do odpowiedzialno-
ści dyscyplinarnej za wybryki chuligańskie na tle rasistowskim. Ma-
jąc na uwadze powyższe Główna Komisja Sportu Żużlowego rozważy 
potrzebę wprowadzenia zmian do Regulaminu, uwzględniających 
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w pełniejszym stopniu założenia wymienionej w wystąpieniu Rzecz-
nika deklaracji nicejskiej.

58. Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego (RPO-
546733-II/06) z dnia 1 sierpnia 2008 r. – w sprawie konieczności 
nowelizacji Kodeksu postępowania karnego zmierzającej do wyklu-
czenia ofiar przestępstw z kręgu podmiotów, wobec których może być 
stosowana kara porządkowa aresztu.

Rzecznik ponownie zwrócił się o rozważenie zainicjowania noweli-
zacji art. 287 § 2 k.p.k. Przepis ten, w obecnym brzmieniu, daje moż-
liwość zastosowania wobec ofiary przestępstwa aresztu tymczasowe-
go w wymiarze do 30 dni. Po ten środek dyscyplinujący sięgają sądy 
w przypadku uchylania się pokrzywdzonych od składania zeznań. 
Uwagę przy tym zwracają informacje o sprawach, w których pokrzyw-
dzeni uchylają się od złożenia zeznania wyłącznie ze strachu przed 
sprawcą przestępstwa o bardzo drastycznym przebiegu i wobec któ-
rych sąd zdecydował o zastosowaniu tzw. aresztu wymuszającego. 

Istnienie wskazanego przepisu jest sprzeczne z treścią Ramowej 
Decyzji Rady Komisji Europejskiej z dnia 15 marca 2001 r. o pozycji 
ofiar w postępowaniu karnym (2001/220/WSiSW), która nakazu-
je, aby ofiary w trakcie postępowania traktowane były z należytym 
poszanowaniem godności jednostki, z uwzględnieniem interesów 
ofiary i wymaga, aby władze przesłuchiwały ofiary wyłącznie w stop-
niu koniecznym dla postępowania karnego, unikały stawiania ofiar 
pod zbędną presją i zapewniły możliwość uniknięcia kontaktu ofiar 
z przestępcami. Przedmiotowy zapis narusza również zasadę równo-
ści wobec prawa. W postępowaniu cywilnym, świadek uchylający się 
od złożenia zeznań może być aresztowany na czas nie przekraczający 
tygodnia. Co więcej, przed zastosowaniem tego środka w postępowa-
niu cywilnym należy stwierdzić, czy świadek odmawia zeznań w spo-
sób nieuzasadniony. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (11.09. 
2008 r.) poinformował, że podtrzymuje stanowisko wyrażone w odpo-
wiedzi z dnia 12 marca 2008 r. na wcześniejsze wystąpienie Rzecznika 
w tej sprawie z dnia 7 lutego 2008 r. Ponownie podkreślił, że kara po-
rządkowa aresztowania nie nosi cech nadmiernej represyjności, gdyż 
stosuje się ją jako ostateczność, gdy wcześniejsze kary porządkowe 
nie przyniosły efektu. Stosowanie tej kary jest możliwe jedynie w przy-
padku uporczywego i bezpodstawnego uchylania się od obowiązku 
złożenia zeznań, wykonania czynności biegłego, tłumacza lub specja-
listy albo wydania przedmiotu, a nie jest możliwe wobec innej osoby, 



76

która nie wykonała ciążącego na niej obowiązku. Ponadto istnieje obo-
wiązek (nakaz) uchylenia kary, jeżeli osoba aresztowana spełni nało-
żony na nią obowiązek. 

59. Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (RPO-586265-
III/08) z dnia 1 sierpnia 2008 r. – w sprawie trudności z wypłatą 
należnych środków zgromadzonych na rachunku zmarłego współ-
małżonka. 

Do Rzecznika wpłynęła skarga dotycząca trudności związanych 
z wypłatą środków zgromadzonych na rachunku w otwartym fun-
duszu emerytalnym, do którego należał zmarły małżonek, współmał-
żonkowi mającemu ustalone prawo do emerytury zaopatrzeniowej. 
Rzecznik otrzymał wyjaśnienia z ZUS związane z otwarciem, w trybie 
art. 128 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjono-
waniu funduszy emerytalnych, rachunku dla osoby mającej ustalone 
prawo do emerytury zaopatrzeniowej. ZUS poinformował, że zamówił 
u producenta oprogramowania stosowne rozwiązania programistycz-
ne, które umożliwią otwarcie rachunku. W ocenie Rzecznika można 
spodziewać się, że przedstawiona sprawa nie ma charakteru jednost-
kowego. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o poinformo-
wanie, w jakim terminie przewidywane jest wdrożenie odpowiednich 
narzędzi systemowych, umożliwiające ostateczne załatwienie przed-
stawionego problemu. 

Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (27.08. 
2008 r.) poinformował, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych aktualnie 
przygotowuje zmianę Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS 
umożliwiającą otwarcie rachunku w otwartym funduszu emerytal-
nym w trybie art. 128 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji 
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, dla osób, którym prawi-
dłowo zamknięto rachunek z powodu nabycia prawa do emerytury 
zaopatrzeniowej. Przedmiotowa zmiana ma charakter rozszerzenia 
funkcjonalności systemu i umożliwi obsługę tego typu spraw dla do-
wolnej liczby ubezpieczonych. Planowany termin uruchomienia funk-
cjonalności to połowa roku 2009. 

60. Ministra Sprawiedliwości (RPO-539767-IX/06) z dnia 1 sierp-
nia 2008 r. – w sprawie konieczności wykonania upoważnienia zawar-
tego w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy służb 
mundurowych.

Od około dwóch lat Rzecznik prowadzi korespondencję z Mini-
sterstwem Sprawiedliwości w sprawie konieczności wykonania upo-
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ważnienia zawartego w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 18 lutego 1994 
r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Anty-
korupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej 
Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Pomimo uzyska-
nych zapewnień o trwających pracach legislacyjnych nad projektem 
rozporządzenia w sprawie wykazu chorób i schorzeń pozostających 
w związku ze służbą w Służbie Więziennej, wskazane upoważnienie 
ustawowe nie zostało dotychczas wykonane. Dlatego też Rzecznik po 
raz kolejny zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości o wskazanie, kiedy 
zostanie wykonane wymienione na wstępie upoważnienie ustawowe. 

Minister Sprawiedliwości (20.08.2008 r.) poinformował, że pro-
jekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykazu cho-
rób i schorzeń pozostających w związku ze służbą w Służbie Więzien-
nej był przedmiotem konsultacji społecznych, trwały również prace 
związane z uzgodnieniem projektu z Zarządem Głównym Związku Za-
wodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Następnie 
projekt rozporządzenia został przekazany do uzgodnienia z członka-
mi Rady Ministrów. Obecnie trwa analiza uwag zgłoszonych w trakcie 
konsultacji międzyresortowych. Niezwłocznie po dokonaniu uzgod-
nień i uzyskaniu zwolnienia z obowiązku rozpatrzenia przez Komi-
sję Prawniczą, projektowane rozporządzenie zostanie przedłożone do 
podpisania Ministrowi Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem 
Zdrowia oraz Ministrem Pracy i Polityki Społecznej.

61. Ministra Obrony Narodowej (RPO-595367-IX/08) z dnia 4 sierp-
nia 2008 r. – w sprawie stanu okrętów wojennych Polskiej Marynarki 
Wojennej. 

Na stronie internetowej tygodnika „Wprost” ukazał się artykuł „Pol-
ska ma trzy sprawne okręty wojenne”. Autor publikacji - powołując się 
na wypowiedzi wysokich rangą oficerów Marynarki Wojennej - podaje, 
iż z ponad czterdziestu okrętów wojennych polskiej Marynarki Wojen-
nej tylko trzy są w pełni sprawne. Pozostałe okręty wymagają grun-
townej naprawy, a część z nich powinna zostać wycofana ze służby. 
W przypadku agresji ze strony morza, nie bylibyśmy w stanie bronić 
się dłużej niż jeden dzień. Zaniepokojony przedstawioną informacją 
Rzecznik zwrócił się z prośbą o ustosunkowanie się do treści zawar-
tych w artykule. 

Minister Obrony Narodowej (19.08.2008 r.) poinformował, że z ra-
portu przedstawionego przez Dowódcę Marynarki Wojennej RP doty-
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czącego stanu technicznego okrętów i pomocniczych jednostek pły-
wających wynika, że jednostki Marynarki Wojennej RP spełniają wy-
magania dyrektywne w Stałej Gotowości Bojowej. Minister zapewnił, 
że kierownictwo resortu obrony narodowej jest na bieżąco informowa-
ne o stanie technicznym jednostek pływających oraz realizowany jest 
proces modernizacji jednostek Marynarki Wojennej RP, stosownie do 
możliwości budżetowych.

62. Ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPO-573306-VI/07) 
z dnia 4 sierpnia 2008 r. – w sprawie określania kompetencji zawodo-
wych psychologów, w szczególności psychologów uprawnionych do wy-
konywania badań psychologicznych z zakresu transportu drogowego. 

Rzecznika zaniepokoiła sytuacja, w której przedstawiciele Mini-
sterstwa dokonują swobodnej interpretacji obowiązujących przepi-
sów prawa zalecając Marszałkom Województw, aby naruszali prawo 
wydając zaświadczenia o wpisie do ewidencji psychologów uprawnio-
nych do wykonywania badań psychologicznych z zakresu transportu 
i bezpieczeństwa ruchu drogowego osobom nie posiadającym - w myśl 
obowiązujących przepisów - prawa do wykonywania zawodu psycho-
loga. Marszałek posiada jedynie uprawnienia do potwierdzenia kom-
petencji zawodowych w zakresie uprawnień psychologa transportu, 
nie posiada natomiast prawa do stwierdzenia, czy dana osoba nabyła 
kwalifikacje zawodowe psychologa. W konsekwencji wszystkie wpisy 
do ewidencji osób uprawnionych do przeprowadzania badań kierow-
ców, dokonane przez marszałków, bez wcześniejszego wpisu na listę 
psychologów, są nieważne z mocy prawa.

Ponadto przeprowadzanie badań psychologicznych kierowców 
przez osoby nieuprawnione może skutkować nie dającym się przewi-
dzieć obniżeniem poziomu bezpieczeństwa na drogach. W wystąpie-
niu z dnia 25 czerwca 2008 r. Rzecznik sugerował, iż istnieje potrzeba 
ustalenia, w ilu województwach samorząd zawodowy psychologów nie 
został powołany, aby określić, jaka jest skala sygnalizowanego proble-
mu. Przedstawiona sytuacja wymaga pilnej nowelizacji obowiązują-
cych przepisów. 

63. Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego (RPO-
577368-II/08) z dnia 6 sierpnia 2008 r. – w sprawie publikowania 
w prasie danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym to-
czy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe. 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo 
prasowe, nie wolno publikować w prasie danych osobowych i wizerun-
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ku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze 
lub sądowe, jak również danych osobowych i wizerunku świadków, 
pokrzywdzonych i poszkodowanych, chyba że osoby te wyrażą na to 
zgodę. Z przepisu art. 13 ust. 3 cyt. ustawy wynika natomiast, iż wła-
ściwy prokurator lub sąd może zezwolić, ze względu na ważny interes 
społeczny, na ujawnienie danych osobowych i wizerunku osób, prze-
ciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe. 

Przewidziana w art. 13 ust. 3 Prawa prasowego możliwość ujawnie-
nia danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się 
postępowanie karne, stanowi daleko idącą ingerencję władzy publicz-
nej w sferę chronionego konstytucyjnie prawa do prywatności. Prze-
pisy ustawy – Prawo prasowe oraz Kodeksu postępowania karnego 
nie przewidują możliwości wniesienia przez podejrzanego (oskarżo-
nego) zażalenia na zarządzenie prokuratora lub postanowienie sądu 
w przedmiocie zezwolenia na ujawnienie danych osobowych i wize-
runku. Rzecznik postuluje wprowadzenie w polskim systemie praw-
nym przepisów, które stanowiłyby, iż prokurator w postępowaniu 
przygotowawczym i sąd w postępowaniu sądowym udzielałby zezwo-
lenia na publikowanie w prasie danych osobowych i wizerunku osób, 
przeciwko którym toczy się postępowanie – w formie postanowienia, 
na które przysługiwałoby zainteresowanym zażalenie. Rzecznik zwró-
cił się o rozważenie przedstawionych uwag, a w razie ich podzielenia 
– o podjęcie prac nad zmianą krytykowanego stanu prawnego. 

64. Ministra Sprawiedliwości (RPO-594703-I/08) z dnia 6 sierp-
nia 2008 r. – w sprawie braku odpowiednich środków odwoławczych 
w ustawie z dnia 25 listopada 2005 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Problem opisany w wystąpieniu pojawia się w skargach kierowa-
nych do Rzecznika. Zawód tłumacza przysięgłego może wykonywać 
osoba, która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętno-
ści tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego 
na język polski. Egzamin ten przeprowadza powołana przez Ministra 
Sprawiedliwości Państwowa Komisja Egzaminacyjna. Minister Spra-
wiedliwości nie posiada kompetencji do weryfikowania wyników egza-
minu na tłumacza przysięgłego. Również wpis na listę tłumaczy przy-
sięgłych i nabycie prawa wykonywania zawodu nie przybiera formy 
decyzji administracyjnej. Kompetencja Ministra ogranicza się do tech-
niczno-formalnej czynności wydania świadectwa potwierdzającego 
nabycie uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. 

Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego nie przewiduje żadnej 
formy weryfikacji ani oceny złożonego egzaminu, ani faktu wpisania 



80

na listę tłumaczy. Zdaniem Rzecznika pozbawia się tym samym za-
interesowane osoby konstytucyjnego prawa do zaskarżania orzeczeń 
i decyzji wydanych w pierwszej instancji (art. 78 Konstytucji). Prawo 
do zaskarżania wszystkich decyzji wydawanych przez organy władzy 
publicznej jest w ustawie zasadniczej ujęte stosunkowo szeroko – nie 
powinno się ono ograniczać jedynie do postępowania sądowego, lecz 
mieć zastosowanie możliwie we wszystkich postępowaniach, w któ-
rych w stosunku do jednostki są podejmowane jakieś rozstrzygnięcia, 
w szczególności w zakresie jej praw i obowiązków. W związku z po-
wyższym Rzecznik zwrócił się o poinformowanie, czy w Ministerstwie 
Sprawiedliwości są prowadzone prace legislacyjne związane z ustawą 
o zawodzie tłumacza przysięgłego i czy Minister podziela stanowisko 
Rzecznika o konieczności nowelizacji przedmiotowej regulacji. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (29.08. 
2008 r.) nie podzielił zarzutów Rzecznika. Wyjaśnił on, że dowodem 
nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego 
(po zdaniu egzaminu na tłumacza przysięgłego) jest świadectwo wyda-
wane przez Ministra Sprawiedliwości, mające moc dokumentu urzę-
dowego, ale nie będące decyzją administracyjną. 

Zasadniczym elementem uzyskania prawa wykonywania zawodu 
tłumacza przysięgłego jest wpis na listę tłumaczy przysięgłych prowa-
dzoną przez Ministra Sprawiedliwości. W przypadku odmowy wpisu 
na listę tłumaczy przysięgłych (ze względu na niespełnienie wymagań), 
Minister Sprawiedliwości wydaje decyzję administracyjną odmawiają-
cą wpisu. Na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego od 
przedmiotowej decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie 
sprawy, a następnie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Warszawie, a od orzeczenia tego Sądu – skarga kasacyjna do 
NSA. W związku z powyższym prawo do zaskarżania orzeczeń i decyzji 
określone w art. 78 Konstytucji nie zostało naruszone.

65. Ministra Edukacji Narodowej (RPO-595491-I/08) z dnia 
6 sierpnia 2008 r. – w sprawie braku rozporządzeń dotyczących 
indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przed-
szkolnego dla dzieci niepełnosprawnych i chorych.

Rzecznik otrzymał skargi rodziców dzieci niepełnosprawnych 
i chorych, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia 
uczęszczanie na zajęcia organizowane w przedszkolu lub szkole pod-
stawowej ze zorganizowanymi oddziałami przedszkolnymi. Zgodnie 
z nowym brzmieniem art. 71 b ust. 1a ustawy o systemie oświaty, in-
dywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkol-
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nym lub indywidualnym nauczaniem objęto dzieci i młodzież, których 
stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do 
przedszkola lub szkoły. 

Jednocześnie, ustawodawca w art. 71 b ust. 6 i 8 cytowanej usta-
wy zobowiązał ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 
do wydania szczegółowych rozporządzeń wykonawczych dotyczących 
składu zespołów orzekających, trybu ich powoływania, szczegółowych 
zasad działania tych zespołów, trybu postępowania odwoławczego, 
wzorów orzeczeń oraz szczegółowych zasad kierowania dzieci do indy-
widualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, 
a także sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowe-
go rocznego przygotowania przedszkolnego.

Z informacji uzyskanych przez Rzecznika wynika, że przywołane 
wyżej rozporządzenia do dnia dzisiejszego nie zostały wydane. Istnie-
je zatem zagrożenie, że kolejny rocznik sześciolatków nie będzie mógł 
realizować obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w formie 
zajęć indywidualnych, pomimo tego, że możliwość taką przewidują 
przepisy ustawy. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o po-
informowanie o spodziewanym terminie wydania przywołanych wyżej 
rozporządzeń.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej (13.08. 
2008 r.) poinformował, że prace nad projektem rozporządzenia w spra-
wie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działają-
ce w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz 
rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidu-
alnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i in-
dywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, są w finalnej fazie prac 
legislacyjnych. 

66. Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania - Sekre-
tarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (RPO-591750-
II/07) z dnia 6 sierpnia 2008 r. – w sprawie szkodliwej dla zwalcza-
nia przemocy w rodzinach stereotypizacji kobiet jako ofiar i mężczyzn 
jako sprawców. 

We wnioskach pochodzących od nielicznych organizacji pozarzą-
dowych zajmujących się prawami mężczyzn podnoszony jest problem 
utrwalania w kampaniach społecznych przeciwko przemocy w rodzi-
nach stereotypu ukazującego mężczyzn wyłącznie jako sprawców, 
co ma bezpośrednie przełożenie na sposób traktowania spraw z art. 
207 Kodeksu karnego przez organa postępowania karnego. Rzecz-
nik przedstawił Pełnomocnikowi Rządu wniosek Stowarzyszenia na 
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Rzecz Równouprawnienia i Poszanowania Prawa dotyczący opisane-
go problemu i zwrócił się o zajęcie stanowiska w sprawie, a także o in-
formację o ewentualnych działaniach podjętych w związku z przedsta-
wionym problemem. 

Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania (04.09.2008 r.) 
poinformowała o przebiegu spotkania z przedstawicielami Forum na 
Rzecz Odpowiedzialnego Ojcostwa. Spotkanie dotyczyło wyrównywa-
nia szans mężczyzn w różnych aspektach życia rodzinnego, głównie 
w przyznawaniu opieki nad dziećmi po ustaniu małżeństwa. 

Ponadto poinformowała, że z rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw 
Równego Traktowania wynika, że sprawami przeciwdziałania patolo-
giom i dyskryminacji w rodzinie zajmuje się Ministerstwo Pracy i Poli-
tyki Społecznej. Pomimo tego, Pełnomocnik zadeklarowała współpra-
cę z Rzecznikiem w tej sprawie.

67. Ministra Spraw Zagranicznych oraz Przewodniczącego Ko-
misji Petycji Parlamentu Europejskiego (RPO-576195-I/07) z dnia 
6 sierpnia 2008 r. – w sprawie traktowania obywateli polskich za-
mieszkujących w Niemczech. 

W wystąpieniu z dnia 6 maja 2008 r. Rzecznik podjął interwencję 
w sprawie skarg obywateli polskich zamieszkujących w Niemczech, 
którzy podnosili zarzut dyskryminacji przez władze niemieckie. 
W szczególności Rzecznik otrzymywał skargi polskich rodziców, któ-
rym instytucje niemieckie zabroniły posługiwania się językiem pol-
skim w trakcie spotkań z dziećmi, nad którymi władzę rodzicielską 
po rozwodzie sprawuje rodzic – obywatel niemiecki. W kolejnym wy-
stąpieniu w tej sprawie Rzecznik wyraził nadzieję, iż podjęte wspólne 
działania pozwolą doprowadzić do poprawy sytuacji w zakresie posza-
nowania praw obywateli polskich zamieszkujących w Niemczech. 

68. Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego (RPO-
547813-II/06) z dnia 7 sierpnia 2008 r. – w sprawie konieczności 
wprowadzenia do Kodeksu karnego definicji „handlu ludźmi” i odręb-
nej penalizacji handlu osobą dorosłą oraz handlu dzieckiem, uwzględ-
niającej odrębność definicji handlu dziećmi. 

Rzecznik ponownie wystąpił w sprawie konieczności wprowadze-
nia do Kodeksu karnego definicji „handlu ludźmi” i odrębnej penali-
zacji handlu osobą dorosłą oraz handlu dzieckiem, uwzględniającej 
również odrębność definicji handlu dziećmi. Rzecznik przedstawił 
także wątpliwości dotyczące braku zapewnienia w Kodeksie karnym 
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pełnej ochrony przed wykorzystywaniem seksualnym małoletnich 
między 15 a 18 rokiem życia.

W ocenie Rzecznika obowiązujący Kodeks karny nie zapewnia peł-
nej ochrony przed przestępstwem małoletnich między 15 a 18 rokiem 
życia, także w innych kategoriach czynów, w tym również mogących 
mieć związek z procederem handlu ludźmi, czego przykładem jest 
treść art. 211 Kodeksu karnego. W obowiązującym brzmieniu prze-
pis ten może bowiem dotyczyć jedynie małoletnich do 15 roku życia. 
Małoletni, którzy ukończyli lat 15 i nie są zaliczani do kategorii niepo-
radnych, a wyrazili zgodę na uprowadzenie lub zatrzymanie wbrew 
woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru nad nimi, znajdują się 
poza ochroną Kodeksu karnego i w konsekwencji - poza możliwością 
działania organów ścigania. Co do zasady dziecko pozostaje aż do 
pełnoletności  pod władzą rodzicielską (art. 92 Kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego). Nie jest zatem czytelne, jakie przyczyny legły u pod-
staw rozwiązania ograniczającego w tym przypadku ochronę instytu-
cji opieki i nadzoru. Rzecznik zwrócił się o rozważenie zainicjowania 
działań nowelizacyjnych w proponowanym kierunku. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (22.09. 
2008 r.) wyjaśnił, iż obecnie w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają 
prace nad projektem ustawy nowelizującej Kodeks karny w zakresie 
zapewnienia należytej ochrony prawnokarnej przed przestępczością 
polegającą na handlu ludźmi. Planuje się wprowadzenie w art. 115 
k.k. definicji handlu ludźmi opartej na określonych alternatywnie 
sposobach zachowań sprawczych, których celem jest wyzyskanie oso-
by, poprzez stworzenie otwartego katalogu różnych form wyzysku, jak 
np. zmuszanie do prostytucji, niewolnictwo, pozyskiwanie komórek, 
tkanek i narządów. Definicja handlu ludźmi niewątpliwie powinna 
obejmować również handel dziećmi. W ramach przygotowanej nowe-
lizacji rozważa się nadto wprowadzenie do Kodeksu karnego definicji 
niewolnictwa. 

69. Ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPO-595479-II/08) 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. – w sprawie zjawiska krzywdzenia dzieci. 

Liczne doniesienia środków masowego przekazu o przemocy fizycz-
nej wobec dzieci mogą świadczyć o narastaniu zjawiska krzywdzenia 
dzieci w Polsce. Nie znajduje to odzwierciedlenia w statystyce prezen-
towanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, wskazującej, iż w latach 
2005-2007 liczba osób małoletnich, poszkodowanych czynem z art. 
207 Kodeksu karnego, praktycznie się nie zmienia. Statystyka ta ma 
jednak ścisły związek z faktem skazania sprawców znęcania. Analiza 
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spraw wpływających do Biura Rzecznika wskazuje, iż często niesłusz-
nie sprawy dotyczące znęcania są umarzane na wczesnym etapie po-
stępowania karnego, a dzieci występują w tych sprawach raczej w roli 
świadków niż pokrzywdzonych.

W Polsce brakuje wyspecjalizowanych służb ukierunkowanych na 
ochronę dzieci przed krzywdzeniem, działających w oparciu o cen-
tralny system monitorowania losów dziecka, nie dublujących swoich 
zadań. Skomputeryzowany, zintegrowany system informacji o dziec-
ku, umożliwiający realizację indywidualnego planu pomocy dziecku 
przez pracownika socjalnego istnieje np. w Wielkiej Brytanii. Według 
doniesień prasowych, w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej roz-
ważana była możliwość podjęcia działań zmierzających do wprowa-
dzenia systemu monitorowania losów dziecka, w tym ustanowienia 
tzw. Centralnego Rejestru Urazów Dzieci.

Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w poruszonych 
kwestiach i udzielenie informacji o stanie ewentualnych prac nad 
stworzeniem systemu pozwalającego na zbieranie i przepływ informa-
cji dotyczących krzywdzenia dzieci, a zwłaszcza na monitorowanie ro-
dzin dysfunkcyjnych, gdzie ryzyko różnych form krzywdzenia, w tym 
przemocy fizycznej wobec dzieci, jest szczególnie wysokie.

Minister Pracy i Polityki Społecznej (27.08.2008 r.) poinformowała, 
że zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzi-
nie są realizowane przy pomocy Krajowego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie, który został zatwierdzony przez Radę Ministrów 
w dniu 25 września 2006 r. uchwałą  nr 162/2006 na lata 2006-2016. 
Program zakłada konkretne zadania dla wojewody, marszałka woje-
wództwa, samorządów powiatowych i samorządów gminnych. 

W najbliższym czasie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu prze-
mocy w rodzinie poddana będzie konsultacjom międzyresortowym 
i z partnerami społecznymi. Projektowane zmiany zakładają wprowa-
dzenie przepisów, które zobligują samorządy lokalne do wspólnych 
działań mających przede wszystkim zapobiegać aktom przemocy. Pla-
nowane jest wprowadzenie obowiązku tworzenia zespołów interdy-
scyplinarnych, a także konieczność opracowania i realizacji gminne-
go programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ponadto planuje 
się wprowadzenie kodeksowego zakazu stosowania kar fizycznych, 
zadawania cierpień psychicznych i innych form poniżania dziecka. 
Planowana jest również zmiana regulacji prawnych w zakresie syste-
mu opieki nad dzieckiem i rodziną, której celem będzie przede wszyst-
kim wzmocnienie systemu profilaktyki w najbliższym  środowisku 
dziecka. 
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System monitorowania losów dziecka, zdaniem Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej, nie powinien mieć charakteru centralnego reje-
strowania urazów dzieci. Samorządy lokalne, które odpowiedzialne są 
za system profilaktyki, mogą podejmować takie inicjatywy, jeśli będą 
one służyć bardziej wydajnej pracy na rzecz zmniejszenia zjawiska 
krzywdzenia dzieci, bowiem gmina wyposażona jest w odpowiednią 
kadrę, która może skutecznie reagować na akty przemocy. 

70. Ministra Sportu i Turystyki (RPO-595749-I/08) z dnia 8 sierp-
nia 2008 r. – w sprawie negatywnych następstw zjawiska dopingu.

Rzecznik z uznaniem obserwuje dotychczasowe działania podej-
mowane na forum międzynarodowym przez polskie organy władzy 
publicznej oraz organizacje sportowe - które są współodpowiedzial-
ne za zapobieganie i walkę z dopingiem - zmierzające do zapewnie-
nia właściwej, opartej na zasadach fair play, rywalizacji sportowej. 
W Polsce stosowanie dopingu w sporcie kontrolowane jest zarówno 
na podstawie aktów prawa międzynarodowego, jak i przepisów kra-
jowych (zwłaszcza ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifi-
kowanym). Podczas Igrzysk w Pekinie przepisy antydopingowe mają 
ulec szczególnemu obostrzeniu. Planowana jest m.in. większa liczba 
testów oraz częstsze badanie sportowców. Ponadto samo posiadanie 
niedozwolonych substancji będzie traktowane jako naruszenie obo-
wiązujących przepisów antydopingowych. Okoliczności te powinny 
skłaniać do podjęcia szerokiej debaty społecznej nad poprawą efek-
tywności działań antydopingowych w Polsce. W związku z powyższym 
Rzecznik zwrócił się o przedstawienie aktualnej oceny efektywności 
strategii antydopingowej w Polsce, w tym w szczególności skuteczno-
ści przeciwdziałania zagrożeniu dla zdrowia dzieci i młodzieży.

Minister Sportu i Turystyki (17.09.2008 r.) wyjaśnił, że organem 
właściwym w sprawach dopingu jest Komisja do Zwalczania Dopingu 
w Sporcie, której zadaniem jest, oprócz prowadzenia kontroli dopingo-
wych, działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie szkodliwości 
i nielegalności stosowania dopingu. Powyższe zadania realizowane są 
m.in. poprzez finansowanie wydawnictw promujących wiedzę na te-
mat dopingu, jak i planowaną na wiosnę 2009 r. kampanię promującą 
zachowania antydopingowe i wiedzę o szkodliwości dopingu. W 2007 
r. uruchomiono całodobową infolinię dla sportowców, trenerów i leka-
rzy sportowych, na której można uzyskać informacje na temat środków 
zabronionych w sporcie. Ponadto organizowane są konferencje dla 
lekarzy sportowych i trenerów oraz szkolenia dla kadry olimpijskiej, 
w ramach których zawodnicy byli informowani o przepisach antydo-
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pingowych, środkach i metodach zabronionych w sporcie. W pierw-
szym półroczu 2008 r. wykonano 1413 kontrolnych badań antydopin-
gowych w 34 dyscyplinach sportu. W przeprowadzonych badaniach 
stwierdzono 15 przypadków złamania przepisów antydopingowych. 
Minister zapewnił, że dotychczasowe działania będą kontynuowane, 
ponadto planowane jest wprowadzenie nowych programów zwalcza-
nia dopingu w sporcie.

71. Prezesa Najwyższej Izby Kontroli (RPO-595481-X/08) z dnia 
8 sierpnia 2008 r. – w sprawie nieprawidłowości w zakresie wykorzy-
stywania przez jednostki samorządu terytorialnego środków finanso-
wych przekazywanych z budżetu państwa na rzecz wspierania eduka-
cji dzieci i młodzieży pochodzenia romskiego.

Rzecznik wyraził zaniepokojenie informacjami zawartymi w ar-
tykule „Jak giną pieniądze dla romskich dzieci”, zamieszczonym 
w „Dzienniku” z dnia 30 lipca 2008 r. Zdaniem autora publikacji, 
część środków pozyskiwanych z budżetu państwa przez jednostki 
samorządowe, zamiast na zadania związane z nauczaniem dzieci 
romskich i wyrównywaniem ich szans edukacyjnych, wykorzysty-
wana jest na inne cele, np. remonty infrastruktury szkoły. Ponad-
to, jak sugeruje treść artykułu, kwota przekazywana jednostkom 
samorządu terytorialnego w ramach części oświatowej subwencji 
ogólnej, nie zawsze jest wykorzystywana na zadania związane z edu-
kacją dzieci i młodzieży narodowości romskiej. Z zawartej w publi-
kacji wypowiedzi przedstawiciela MSWiA wynika, iż część omawia-
nej kwoty wykorzystywana jest na realizację zadań pozostających 
co prawda w związku z problematyką edukacji, lecz nie służących 
bezpośrednio wspomaganiu romskich uczniów, bądź też na inne, 
nie związane z oświatą cele. 

Tymczasem prawidłowe wydatkowanie przez jednostki samorzą-
du terytorialnego wskazanych wyżej środków finansowych stanowi 
warunek realizacji spoczywających na tych jednostkach zadań z za-
kresu edukacji dzieci i młodzieży należących do mniejszości rom-
skiej. Poprawa stanu edukacji wśród społeczności romskiej, zwłasz-
cza grup zamieszkujących województwa małopolskie i podkarpackie, 
jest niezbędna, aby skutecznie przeciwdziałać dalszemu wyklucza-
niu osób należących do tej mniejszości z życia społecznego. Rzecznik 
zwrócił się o rozważenie możliwości podjęcia z inicjatywy własnej NIK 
działań kontrolnych w przedmiocie wykorzystywania wskazanych 
w wystąpieniu środków finansowych przez jednostki samorządu te-
rytorialnego. 
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72. Ministra Infrastruktury (RPO-562607-V/07) z dnia 8 sierp-
nia 2008 r. – w sprawie braku regulacji prawnych zapewniających 
ochronę interesów klientów firm deweloperskich.

W sferze zainteresowania Rzecznika pozostaje problem braku re-
gulacji prawnych, których celem byłoby zapewnienie ochrony intere-
sów obywateli będących klientami firm deweloperskich w procesie in-
westycyjnym. Problem ten był przedmiotem wystąpień Rzecznika do 
Ministra Budownictwa z dnia 5 lipca 2007 r. oraz do Ministra Infra-
struktury z dnia 23 stycznia 2008 r. Z odpowiedzi udzielonej w dniu 6 
lutego 2008 r. przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
wynikało, że projekt ustawy o ochronie nabywcy w umowach dewelo-
perskich, nad którym prace zostały podjęte na początku 2007 r., zo-
stał wycofany z programu prac legislacyjnych Rządu przez kolejnego 
Ministra Budownictwa. Niemniej jednak w resorcie stwierdzona zo-
stała potrzeba stworzenia regulacji chroniącej nabywców w procesie 
inwestycyjnym i włączenia jej do projektu aktu prawnego dotyczącego 
zorganizowanego budownictwa mieszkaniowego, jaki jest przygotowy-
wany w Ministerstwie Infrastruktury. Za celowe uznano uwzględnie-
nie w projektowanej regulacji rozwiązań wprowadzających określone 
obowiązki informacyjne dewelopera wobec nabywcy, tak aby umożli-
wić nabywcy w pełni świadome podjęcie decyzji o zaangażowaniu się 
w daną inwestycję oraz rozwiązań służących zabezpieczeniu interesu 
finansowego nabywcy, takich jak rachunek powierniczy, czy ubezpie-
czenie inwestycji. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o po-
informowanie, na jakim etapie znajdują się obecnie prace nad powyż-
szymi regulacjami prawnymi. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury (10.09. 
2008 r.) poinformował, że w ramach prac prowadzonych w resorcie zo-
stały przygotowane założenia do projektu ustawy o ochronie nabywcy 
w umowach deweloperskich. Z uwagi jednak na fakt, iż projektowa-
ne rozwiązania legislacyjne zwiększałyby ochronę nabywcy kosztem 
ograniczenia swobody prowadzenia działalności gospodarczej przez 
deweloperów i w efekcie mogłyby przyczynić się do jeszcze większego 
ograniczenia podaży na rynku budownictwa mieszkaniowego oraz do 
zwiększenia kosztów realizacji inwestycji, które finalnie ponosiłby na-
bywca, poddano rewizji celowość wprowadzania tego typu rozwiązań. 
Mając na uwadze powyższe okoliczności wstrzymano dalsze prace 
nad projektem ustawy. W odpowiedzi podkreślono również, że central-
nym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochro-
ny konkurencji i konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów, a w obecnym systemie prawnym obowiązują 
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już i funkcjonują przepisy z zakresu prawa cywilnego i ochrony kon-
sumentów zabezpieczające interesy nabywców mieszkań.

73. Ministra Zdrowia (RPO-578571-I/08) z dnia 10 sierpnia 
2008 r. – w sprawie problemów wynikających z ustawy o planowa-
niu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności 
przerywania ciąży.

Rzecznik podtrzymuje stanowisko, iż przesłankę „zagrożenie dla 
(...) zdrowia kobiety ciężarnej” należy ocenić jako arbitralną. Ustawo-
dawca bowiem dowolnie zrównał wartość, jaką jest życie płodu, z sze-
roko rozumianym zdrowiem kobiety ciężarnej. Nie określono, czy cho-
dzi o jakiekolwiek zagrożenie zdrowia, czy też o zagrożenie istotne, ani 
też, czy chodzi o zagrożenie ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu, czy też 
nieznacznym i przemijającym osłabieniem funkcji psychofizycznych 
- odmiennie niż miało to miejsce w pierwotnej regulacji z 1993 roku. 
Ustawodawca nie wyważył zatem stopnia, ani charakteru zagrożenia 
dla zdrowia kobiety wynikającego z donoszenia ciąży, nie posługuje 
się takimi pojęciami jak np. „ciężkie i nieodwracalne” czy „duże praw-
dopodobieństwo” zagrożenia dla zdrowia kobiety. Wprawdzie dyrekty-
wy interpretacyjne można znaleźć w komentarzach ekspertów, czy też 
skonstruować je w oparciu o inne obowiązujące przepisy szczegółowe 
(ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza denty-
sty), jednak nie zmienia to charakteru kwestionowanej normy praw-
nej. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się z prośbą o ponowne 
przeanalizowanie zagadnień przedstawionych we wcześniejszym wy-
stąpieniu w tej sprawie z dnia 25 stycznia 2008 r. i poinformowanie 
o zajętym stanowisku.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (04.09.2008 r.) nie 
podzielił stanowiska Rzecznika, iż konieczne jest doprecyzowanie bu-
dzących wątpliwości przepisów oraz usunięcie występujących w tym 
zakresie luk prawnych. Poinformował, iż enumeratywne wyliczenie 
wszystkich stanów zdrowotnych matki i płodu, które mogą być pod-
stawą do podjęcia decyzji o przerwaniu ciąży, jest już w swej koncepcji 
niewykonalne. Przyjęcie bowiem takiego założenia podważy w konse-
kwencji kompetencje lekarza do diagnozowania pacjentów i wydawa-
nia jakichkolwiek rozstrzygnięć dotyczących stanu zdrowia. 

Ponadto Podsekretarz Stanu podkreślił, iż zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami lekarz ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie ze 
wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami 
i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie 
z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością. Zgodnie 



89

z przepisem § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spo-
łecznej z dnia 22 stycznia 1997 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych 
lekarzy, uprawniających do dokonania przerwania ciąży oraz stwier-
dzania, że ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety lub wskazuje na 
duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia 
płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, wystąpienie 
okoliczności wskazanych w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 stycz-
nia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warun-
kach dopuszczalności przerywania ciąży, stwierdza lekarz posiada-
jący tytuł specjalisty w zakresie medycyny właściwej ze względu na 
rodzaj choroby kobiety ciężarnej.

74. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (RPO
-552094-I/07) z dnia 11 sierpnia 2008 r. – w sprawie zamieszczenia 
w raporcie o likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych informacji, 
które stanowią dane wrażliwe.

Rzecznik zwrócił się w dniu 27 marca 2007 r. do Generalnego In-
spektora Ochrony Danych Osobowych o wszczęcie postępowania 
w sprawie zamieszczenia w raporcie o likwidacji Wojskowych Służb 
Informacyjnych informacji, które stanowią dane wrażliwe, jednak 
GIODO wydał postanowienia o przekazaniu sprawy do merytorycz-
nego rozpoznania przez Rzecznika. W wyniku skargi wniesionej przez 
Rzecznika do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warsza-
wie na postanowienie GIODO z dnia 29 czerwca 2007 r., zaskarżo-
ne postanowienie wraz z poprzedzającym je postanowieniem z dnia 
30 kwietnia 2007 r. stało się nieważne z dniem 8 marca 2008 r., tj. 
z dniem uprawomocnienia się wyroku Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego. 

W piśmie z dnia 31 lipca 2008 r. GIODO poinformował Rzecznika 
o wydaniu w dniu 18 lipca 2008 r. decyzji o umorzeniu postępowa-
nia w omawianej sprawie. Niezrozumiałe są jednak przesłanki, dla 
których Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych odstąpił 
od doręczenia Rzecznikowi tej decyzji. Wobec powyższego Rzecznik 
zwrócił się o udzielenie stosownych wyjaśnień oraz doręczenie roz-
strzygnięcia w sprawie wszczętej na wniosek Rzecznika Praw Obywa-
telskich.

Zastępca Generalnego Inspektora Danych Osobowych (28.08. 
2008 r.) ponownie poinformował, że decyzją z dnia 18 lipca 2008 r. Ge-
neralny Inspektor umorzył postępowanie w przedmiotowej sprawie. 
GIODO poinformował o tym fakcie Rzecznika w piśmie z dnia 31 lip-
ca 2008 r. U podstaw decyzji umarzającej postępowanie legła ocena, 
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iż w świetle przepisów obowiązującego prawa, organ ochrony danych 
osobowych pozbawiony jest kompetencji do dokonania merytorycznej 
oceny legalności zamieszczenia określonych informacji w raporcie 
o likwidacji WSI. 

75. Ministra Zdrowia (RPO-529650-X/06) z dnia 14 sierpnia 
2008 r. – w sprawie odpowiedzialności zawodowej lekarzy i innych 
pracowników medycznych. 

W 1999 r. ówczesny Rzecznik Praw Obywatelskich podjął interwen-
cję w sprawie zmiany przepisów dotyczących odpowiedzialności zawo-
dowej lekarzy i innych pracowników medycznych (wystąpienie z dnia 
14 czerwca 1999 r., RPO-306646/99/I). Wobec niedoprowadzenia 
przez kolejne rządy do zmiany powołanych przepisów, kolejni Rzecz-
nicy kontynuowali interwencje. Również w obecnej kadencji Rzecznik 
zwrócił się do Ministra Zdrowia (RPO-529650-X/06 z dnia 11 kwietnia 
2006 r.) o podjęcie działań dostosowujących obowiązujące przepisy do 
norm zawartych w Konstytucji i regulacjach międzynarodowych oraz 
do nowych wymagań i standardów, w tym w zakresie ochrony praw 
uczestników postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej 
i wzmocnienia nadzoru nad tym postępowaniem. W odpowiedzi otrzy-
mał zapewnienie Ministerstwa Zdrowia o przygotowaniu stosownego 
projektu nowelizacji ustawy o izbach lekarskich. W związku z powyż-
szym Rzecznik zwrócił się o przekazanie informacji na temat stanu 
zaawansowania prac legislacyjnych oraz przewidywanego terminu 
skierowania projektu do Sejmu. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (11.09.2008 r.) 
poinformował, że projekt nowej ustawy o izbach lekarskich został 
pozytywnie zaopiniowany w dniu 8 września 2008 r. podczas obrad 
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia i przekazany do uzgodnień z jed-
nostkami organizacyjnymi Ministerstwa. Zgodnie z planem prac Rady 
Ministrów rozpatrzenie projektu ustawy przez Radę Ministrów plano-
wane jest na drugie półrocze 2008 r. Po przyjęciu przez Rząd projekt 
ustawy zostanie skierowany do Sejmu.

76. Ministra Sprawiedliwości (RPO-596052-I/08) z dnia 18 sierp-
nia 2008 r. – w sprawie tegorocznych egzaminów na aplikację sądowo-
prokuratorską. 

Aplikacja sądowo-prokuratorska przeprowadzana jest na zasa-
dach określonych w przepisach ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o Kra-
jowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury. 
Art. 10 r tej ustawy stanowi, iż Minister Sprawiedliwości określi w dro-
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dze rozporządzenia m.in. szczegółowe warunki i tryb przeprowadze-
nia naboru dla kandydatów na aplikację, skład, sposób powoływania 
członków zespołu konkursowego i komisji konkursowej oraz tryb ich 
postępowania. Przepis ten zaczął obowiązywać z dniem 1 stycznia 
2008 r. Brak przedmiotowego rozporządzenia uniemożliwia przepro-
wadzenie naboru na aplikację sądowo-prokuratorską, co w konse-
kwencji może mieć wpływ na zasoby kadrowe sądów powszechnych. 
Rzecznik zwrócił się w związku z powyższym z prośbą o informację, 
czy Minister Sprawiedliwości przewiduje w najbliższym czasie wyda-
nie aktu wykonawczego dotyczącego szczegółowych warunków i trybu 
przeprowadzenia naboru na aplikację, oraz czy potrzeby kadrowe są-
dów powszechnych i prokuratury przemawiają za zorganizowaniem 
w najbliższym czasie egzaminu na aplikację sądowo-prokuratorską.

77. Ministra Zdrowia, do wiadomości Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji (RPO-555791-IX/07) z 19 sierpnia 2008 r. – 
w sprawie braku instancji odwoławczej od opinii lekarza przeprowa-
dzającego badania lekarskie osób ubiegających się o wydanie licencji 
oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej. 

Do Rzecznika zwrócił się obywatel kwestionujący, iż przepisy roz-
porządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 marca 
1999 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiega-
jących się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika 
ochrony fizycznej nie przewidują istnienia komisji odwoławczej, jako 
organu drugiego stopnia, który mógłby eliminować błędne orzeczenia 
lekarskie. Opinia jednego lekarza decyduje zatem o możliwości prowa-
dzenia działalności gospodarczej agencji ochrony osób i mienia, uzy-
skania pracy ochroniarza lub jej kontynuacji. Tym samym od opinii 
lekarza uzależniona jest dalsza kariera oraz egzystencja pracownika 
ochrony. Brak w niniejszej sprawie możliwości weryfikacji diagnozy 
narusza prawa obywatelskie. Inne akty prawne regulujące zbliżoną 
problematykę przewidują dwuinstancyjny tok postępowania. Rzecz-
nik zwrócił się o zainicjowanie działań legislacyjnych mających na 
celu zmianę przepisów rozporządzenia poprzez wprowadzenie kon-
troli instancyjnej wydawanych orzeczeń lekarskich.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (09.09.2008 r.) poin-
formowała, że aktualnie trwają końcowe prace legislacyjne nad projek-
tem ustawy o ochronie osób i mienia. Delegacja zawarta w art. 52 pro-
jektu ustawy obejmuje upoważnienie ustawowe dla Ministra Zdrowia, 
który w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji oraz Ministrem Finansów został zobowiązany do określenia w dro-
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dze rozporządzenia, między innymi warunków i trybu rozpatrywania 
odwołań od orzeczeń lekarskich i psychologicznych oraz kontroli wyko-
nywania badań lekarskich i psychologicznych. Dopiero wejście w życie 
przedmiotowej ustawy pozwoli znowelizować rozporządzenie Ministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie badań 
lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji 
oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej. 

78. Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (RPO-596458-
II/08) z dnia 20 sierpnia 2008 r. – w sprawie stanu bezpieczeństwa 
sieci teleinformatycznych urzędów państwowych w Polsce.

Doniesienia mediów wskazują na poważne zagrożenia bezpieczeń-
stwa sieci teleinformatycznych urzędów państwowych w Polsce, mię-
dzy innymi poprzez możliwość zakłócania i blokowania ich serwerów 
internetowych. Niewątpliwie tego rodzaju działania uniemożliwiają 
prawidłowe funkcjonowanie organów państwa, a także przekazywa-
nie komunikatów władz za pomocą serwerów rządowych. Niepokój 
budzą informacje zamieszczone w „Dzienniku” z dnia 19 sierpnia 
2008 r., w tym także cytowana wypowiedź p. Piotra Niemczyka, byłe-
go wiceszefa polskiego wywiadu, wskazujące na brak dostatecznych 
zabezpieczeń przed tego rodzaju zagrożeniami, a także, iż Polska nie 
zgłosiła udziału w Centrum Doskonalenia Cyberobronności, powoła-
nym przez NATO w kwietniu 2008 r. 

Rzecznik, mając na względzie swe konstytucyjne powinności w za-
kresie szeroko rozumianych praw i wolności obywateli, w tym gwaran-
cji zapewnienia im bezpieczeństwa, zwrócił się do Szefa ABW o poin-
formowanie, czy systemy elektroniczne w Polsce posiadają stosowne 
zabezpieczenia przed zagrożeniami mającymi istotny wpływ na stan 
bezpieczeństwa państwa. Poprosił również o przedstawienie stanowi-
ska Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sprawie obecnego sta-
nu bezpieczeństwa państwa w zakresie ochrony przed bezprawnymi 
działaniami w cyberprzestrzeni, a także, czy odnotowano tego rodzaju 
przypadki i jaka jest skala zagrożeń.

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (12.09.2008 r.) po-
dziękował Rzecznikowi za zainteresowanie problematyką związaną 
z bezpieczeństwem cyberprzestrzeni RP i przedstawił przygotowany 
niedawno w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego raport w tej spra-
wie, z którym zapoznali się m.in. Prezydent RP i Prezes Rady Mini-
strów. Jednocześnie zwrócił się do Rzecznika z prośbą o podzielenie 
się z ABW wnioskami z ewentualnej analizy wszelkich kierowanych 
do RPO skarg, które mają związek z ochroną cyberprzestrzeni. 
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79. Szefa Agencji Wywiadu (RPO-596036-II/08) z dnia 20 sierp-
nia 2008 r. – w sprawie działań Agencji Wywiadu podejmowanych 
w zakresie przydziału mieszkań służbowych funkcjonariuszom wy-
wiadu.

W związku z ukazującymi się publikacjami prasowymi w spra-
wie działań Agencji Wywiadu podejmowanych w zakresie przydziału 
mieszkań służbowych funkcjonariuszom wywiadu na terenie Warsza-
wy, Rzecznik zwrócił się o przekazanie informacji na temat przesłanek 
zainicjowania i aktualnym stanie postępowania prowadzonego w tej 
materii. Jednocześnie poprosił o przedstawienie stanowiska Agencji 
Wywiadu w tej kwestii oraz informacji o wydanych rozstrzygnięciach.

Szef Agencji Wywiadu (26.08.2008 r.) poinformował, że w spra-
wie przydziału mieszkań niektórym funkcjonariuszom AW aktualnie 
toczą się postępowania kontrolne. O rozstrzygnięciach dokonanych 
w przedmiotowej sprawie Rzecznik zostanie poinformowany odręb-
nym pismem. 

80. Ministra Sportu i Turystyki (RPO-540457-XIX/06) z dnia 
20 sierpnia 2008 r. – w sprawie przepisów utrudniających uprawia-
nie żeglarstwa rekreacyjnego. 

Do Biura Rzecznika kierowane są skargi w sprawie przepisów do-
tyczących uprawiania żeglarstwa rekreacyjnego. Biorąc pod uwagę, 
że członkami klubów zrzeszonych w Polskim Związku Żeglarskim 
jest zaledwie około 5% osób uprawiających żeglarstwo, zdaniem skar-
żących nie ma podstaw, by PZŻ uchodził za reprezentanta woli osób 
uprawiających żeglarstwo rekreacyjne. Jego rola powinna ograniczać 
się do regulowania, przygotowywania i organizowania zawodów spor-
towych i w tym zakresie PZŻ może być uznawany za reprezentanta 
środowiska żeglarzy-sportowców. 

Stowarzyszenia żeglarskie podnoszą, iż w krajach o znacznie bogat-
szych tradycjach żeglarskich brak administracyjnego wymogu posia-
dania uprawnień do uprawiania żeglarstwa śródlądowego. W krajach 
tych uzyskanie patentu wiąże się z posiadaniem wysokich praktycz-
nych kwalifikacji. Skarżący wskazują również na niespójność prze-
pisów regulujących dostęp do uprawiania żeglarstwa, mianowicie 
obowiązek posiadania uprawnień nie obejmuje prowadzących jachty 
żaglowe o długości kadłuba do 7,5 m oraz motorowe o mocy silnika 
poniżej 10 kW. Ponadto żadna norma prawna nie wskazuje, jakie kwa-
lifikacje mają być potwierdzone przez patenty żeglarskie. Zgłaszane są 
też wątpliwości dotyczące obowiązku wpisu do rejestru jachtów rekre-
acyjnych. Kolejnym postulatem jest, aby kwestie, takie jak wyposażenie 
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jachtów, były regulowane aktem powszechnie obowiązującym na tere-
nie kraju, a nie w zarządzeniach porządkowych Dyrektorów Urzędów 
Morskich, które powinny regulować wyłącznie kwestie wynikające ze 
specyfiki regionu bądź też stanowić reakcję na zdarzenia tymczasowe 
lub nagłe. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w sprawie 
potrzeby podjęcia stosownej inicjatywy ustawodawczej. 

81. Ministra Gospodarki (RPO-582688-V/08) z dnia 20 sierpnia 
2008 r. – w sprawie zasad odpowiedzialności odbiorcy paliw lub ener-
gii za nielegalny pobór paliw lub energii. 

Do Rzecznika wpływa bardzo dużo skarg od osób, wobec których 
sąd prawomocnie zasądził obowiązek zapłaty należności z tytułu nie-
legalnego poboru energii lub paliw, a osoby te uważają, iż nie miały 
szans zwolnić się od odpowiedzialności wykazując, że nie były spraw-
cami nielegalnego poboru. Treść i liczba skarg w zakresie omawianej 
problematyki, świadczy o tym, iż przepisy regulujące odpowiedzial-
ność odbiorcy za nielegalny pobór energii lub paliw są nadmiernie 
represyjne. Nie dają one w praktyce możliwości zwolnienia się przez 
odbiorcę z tej odpowiedzialności. Można go w sposób w zasadzie nie-
ograniczony obciążyć obowiązkiem zapłaty kary za nielegalny pobór, 
jeśli tylko da się wykazać, że nastąpiła jakakolwiek ingerencja w układ 
pomiarowo-rozliczeniowy, która doprowadziła lub mogła doprowa-
dzić do zafałszowania odczytów. W tej sytuacji, zdaniem Rzecznika, 
konieczne jest przeprowadzenie przez Ministerstwo Gospodarki ana-
lizy funkcjonowania obowiązujących uregulowań w praktyce, w celu 
dokonania oceny, czy nie wymagają one zmiany, ponieważ mogą one 
prowadzić do nadużywania silniejszej pozycji przez przedsiębiorstwa 
energetyczne i obciążania odbiorców należnościami za nielegalny po-
bór energii lub paliw w sytuacjach nieuzasadnionych.

82. Ministra Środowiska (RPO-575042-IV/07) z dnia 21 sierp-
nia 2008 r. – w sprawie przyznawania odszkodowania w związku 
z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości.

Rzecznik stwierdził, iż odpowiedź udzielona w dniu 12 sierpnia 
2008 r. na jego wcześniejsze wystąpienie w przedmiotowej sprawie, 
nie odnosi się do istoty problemu, a mianowicie mechanizmu przy-
znawania odszkodowania w celu wypełnienia wymagań technicznych 
przez istniejące budynki znajdujące się na obszarze ograniczonego 
użytkowania. W dalszym ciągu aktualna pozostaje kwestia iluzorycz-
nego prawa do odszkodowania dla osób, które nie są w stanie ponieść 
uprzednich kosztów związanych z szeroko rozumianą modernizacją 
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techniczną budynku znajdującego się na obszarze ograniczonego 
użytkowania. Wydaje się, że w takiej sytuacji niezbędne jest zaliczko-
we wypłacanie świadczenia na poczet przyszłego odszkodowania, aby 
możliwe było doprowadzenie nieruchomości do odpowiedniego stanu 
technicznego, w ustawowym terminie przewidzianym dla realizacji 
roszczenia odszkodowawczego. W związku z powyższym Rzecznik po-
nownie zwrócił się o przedstawienie stanowiska w sprawie ustawo-
wego zapewnienia możliwości uzyskania odszkodowania przez oby-
wateli, których sytuacja majątkowa nie pozwala na uprzednią mo-
dernizację techniczną budynków w związku z ustanowieniem strefy 
ograniczonego użytkowania.

83. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
(RPO-487004-II/04) z dnia 21 sierpnia 2008 r. – w sprawie pozycji 
pokrzywdzonego w toku postępowania regulowanego przez przepisy 
ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

W związku z odpowiedzią udzieloną przez Ministra Sprawiedliwo-
ści w dniu 25 kwietnia 2008 r. na wystąpienie Rzecznika w sprawie 
pozycji pokrzywdzonego w toku postępowania regulowanego przez 
przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu 
w sprawach nieletnich, w której poinformowano o zapowiadanym na 
czerwiec 2008 r. zakończeniu prac nad projektem nowej ustawy - Pra-
wo nieletnich, Rzecznik zwrócił się z prośbą o przekazanie informacji 
o projektowanych, szczegółowych rozwiązaniach dotyczących upraw-
nień pokrzywdzonego w postępowaniu w sprawach nieletnich.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (09.09. 
2008 r.) poinformował, iż proces przygotowania projektu ustawy - 
Prawo nieletnich nie został jeszcze zamknięty z uwagi na zakres 
regulacji i jej skomplikowany charakter. Rozwiązania wypracowa-
ne w wyniku dotychczasowych spotkań Zespołu opracowującego 
projekt Prawa nieletnich przewidują odejście od kontradyktoryjne-
go modelu postępowania. W projektowanej ustawie zrezygnowano 
z pojęcia „stron”, występującego na gruncie ustawy z dnia 26 paź-
dziernika 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Pojęcie 
to zastąpiono terminem „uczestnicy postępowania”. Do tej kategorii 
podmiotów w postępowaniu w sprawie nieletniego projektowana 
ustawa zalicza pokrzywdzonego (obok nieletniego, rodziców nie-
letniego, jego opiekuna i prokuratora), przyznając mu określone 
uprawnienia, zapewniające odpowiednią pozycję w postępowaniu. 
Przekazanie pełnej informacji w tym zakresie możliwe będzie po 
zakończeniu prac nad projektem Prawa nieletnich. Jednocześnie 
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przekazano Rzecznikowi projekt założeń do ustawy, będący na eta-
pie uzgodnień międzyresortowych. 

84. Ministra Zdrowia (RPO-596789-X/08) z dnia 22 sierpnia 
2008 r. – w sprawie zapewnienia właściwych standardów leczenia 
i dostępu do nowoczesnych terapii dla dzieci chorych na nowotwory. 

W środkach masowego przekazu pojawiły się alarmujące donie-
sienia, w świetle których, Narodowy Fundusz Zdrowia zaniżył o ok. 
25-30% wycenę procedur medycznych w dziecięcych klinikach onko-
logicznych, co w znaczący sposób wpływa na standardy leczenia i do-
stęp do nowoczesnych terapii dzieci chorych na nowotwory. Z treści 
artykułu pt. „Fundusz Zdrowia oszczędza kosztem dzieci chorych na 
raka”, zamieszczonego w „Dzienniku” z dnia 19 sierpnia 2008 r. wy-
nika, że z powodu niewłaściwej wyceny procedur medycznych, dzie-
cięcym klinikom onkologicznym w całym kraju grozi bankructwo. 
Kilka tygodni temu, onkolodzy dziecięcy zgłaszali problem zaniżenia 
wyceny procedur medycznych Ministerstwu Zdrowia. W tej sprawie do 
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Ministra Zdrowia wystę-
pował również Krajowy Konsultant w dziedzinie onkologii i hematolo-
gii dziecięcej, jednak dotychczas nie otrzymał odpowiedzi. W związku 
z powyższym Rzecznik zwrócił się z prośbą o spowodowanie zbadania 
powyższego problemu oraz zajęcie stanowiska, także w sprawie szcze-
gółowych kwestii podnoszonych w powołanym artykule prasowym. 
Rzecznik zwrócił się ponadto o przekazanie informacji dotyczących 
działań Ministra Zdrowia w sprawie zapewnienia dzieciom chorym na 
nowotwory dostępu do skutecznej i nowoczesnej terapii.

Minister Zdrowia (16.09.2008 r.) poinformowała, iż w dniu 11 czerw-
ca 2008 r., Prezes NFZ wydał zarządzenie Nr 32/2008/DSOZ w sprawie 
określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: lecze-
nie szpitalne. Nowy system rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej 
w rodzaju: leczenie szpitalne, jak wyjaśnia Prezes NFZ, nie zmniejsza 
dostępności pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej a wręcz powi-
nien skutkować zwiększeniem bezpieczeństwa świadczeniobiorców 
oraz stwarzać nową jakość zarządzania szpitalami. Według wyjaśnień 
NFZ, wprowadzony system Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP) uru-
chomił dodatkowo mechanizmy finansowania, zwłaszcza przypadków 
trudnych i z powikłaniami oraz zastosował rozwiązania zabezpieczają-
ce poziom finansowania. Jak zapewnia Prezes NFZ, środki finansowe 
przeznaczone na onkologię i hematologię dziecięcą od drugiego półro-
cza 2008 r. są znacząco wyższe od dotychczasowych. Minister Zdro-
wia, w ramach nadzoru sprawowanego nad płatnikiem świadczeń, 
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na bieżąco monitoruje działania podejmowane przez NFZ w zakresie 
realizacji świadczeń w systemie JGP, w tym świadczeń z zakresu onko-
logii i hematologii dziecięcej. Podczas spotkania z udziałem Ministra 
Zdrowia, Prezesa NFZ oraz środowiska onkologów i hematologów dzie-
cięcych ustalono, że Prezes NFZ dokona w najbliższym czasie zmian 
zasad finansowania świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w za-
kresie onkologii i hematologii dziecięcej, które pozwolą na prawidłowe 
zabezpieczenie dostępu do tych świadczeń oraz zagwarantują bezpie-
czeństwo finansowe po stronie świadczeniodawców. 

85. Ministra Zdrowia (RPO-593511-X/08) z dnia 22 sierpnia 
2008 r. – w sprawie procedury uzyskania zgody na zabieg operacyjny 
pacjenta niezdolnego do jej świadomego wyrażenia.

W toku postępowania wyjaśniającego w indywidualnej sprawie do-
tyczącej zaniechania leczenia operacyjnego pacjentki, która nie była 
w stanie samodzielnie wyrazić zgody na zabieg operacyjny, Rzecznik 
uzyskał informacje o niewłaściwym postępowaniu szpitala. Zgodnie 
z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty, lekarz może wykonać zabieg operacyjny albo za-
stosować metodę leczenia lub diagnostyki stwarzającą podwyższone 
ryzyko dla pacjenta, wobec pacjenta małoletniego, ubezwłasnowol-
nionego bądź niezdolnego do świadomego wyrażenia pisemnej zgody, 
po uzyskaniu zgody jego przedstawiciela ustawowego, a gdy pacjent 
nie ma przedstawiciela lub gdy porozumienie się z nim jest niemoż-
liwe - po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego. Brak wyraźnego prze-
pisu nakładającego na szpital obowiązek uzyskania zgody sądu opie-
kuńczego w wymienionych wyżej sytuacjach, prowadzi do rezygnacji 
szpitala z wykonywania tego obowiązku i obarczania nim opiekunów 
bądź rodzin pacjentów. Rzecznik zwrócił się z prośbą o spowodowanie 
zbadania podnoszonej sprawy i zajęcie stanowiska, a także o podjęcie 
działań legislacyjnych w kierunku dookreślenia obowiązujących prze-
pisów w taki sposób, aby nie budziły one wątpliwości w praktyce. 

86. Ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPO-534718-IV/06) 
z dnia 22 sierpnia 2008 r. – w sprawie nierówności poziomu ochro-
ny prawnej wynagrodzeń za pracę i świadczeń emerytalno-rentowych 
w zakresie regulacji egzekucji świadczeń pieniężnych.

Do Rzecznika wpływa wiele skarg od emerytów i rencistów, którzy 
czują się pokrzywdzeni faktem, iż przepisy regulujące ograniczenia eg-
zekucji świadczeń pieniężnych nie zapewniają otrzymywanym przez 
nich świadczeniom właściwego poziomu ochrony prawnej, zbliżonego 
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chociaż w części do ochrony, z jakiej korzysta wynagrodzenie za pra-
cę. W świetle art. 871 Kodeksu pracy jest zasadą, że w postępowaniu 
egzekucyjnym wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pra-
cę w wysokości minimalnego wynagrodzenia, po odliczeniu składek 
i zaliczki na podatek. Wyjątkiem jest egzekucja świadczeń alimenta-
cyjnych - ustawa nie przewiduje gwarancji zachowania prawa do mi-
nimalnego wynagrodzenia. Natomiast zgodnie z art. 141 ust. 1 ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przy 
potrącaniu sum egzekwowanych na zaspokojenie alimentów oraz 
większości innych (niż świadczenia alimentacyjne) należności, eme-
rytury i renty są wolne od egzekucji i potrąceń w części odpowiadają-
cej 50 % kwoty najniższej emerytury lub renty. Rzecznik sygnalizował 
ten problem w grudniu 2007 r. Ministrowi Pracy i Polityki Socjalnej, 
który jednak nie podzielił przedstawionych wątpliwości. Rzecznik 
podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko, iż celowym jest zapew-
nienie emerytom i rencistom ochrony prawnej (w zakresie gwarancji 
otrzymania całego najniższego świadczenia) analogicznej do tej, z ja-
kiej korzystają pracownicy. 

87. Ministra Infrastruktury (RPO-585798-IV/08) z dnia 22 sierp-
nia 2008 r. – w sprawie odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości. 

Do Rzecznika wpływają skargi od osób, które na skutek wydania 
przez organy administracji publicznej decyzji o przejściu ich nieru-
chomości na własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu te-
rytorialnego na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 październi-
ka 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację 
publiczną, po upływie terminu wskazanego w art. 73 ust. 4 tej usta-
wy, zostały pozbawione nie tylko własności nieruchomości, ale także 
możliwości uzyskania odszkodowania za utracone mienie.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 wspomnianej ustawy, nieruchomości pozo-
stające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub 
jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, 
a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 r. stały się z mocy 
prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorzą-
du terytorialnego, za odszkodowaniem. Na mocy art. 73 ust. 4 odszkodo-
wanie ustala się i wypłaca według zasad i trybu określonego w przepi-
sach o odszkodowaniach za wywłaszczone nieruchomości, na wniosek 
właściciela nieruchomości złożony w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. 
do dnia 31 grudnia 2005 r. Po upływie tego okresu roszczenie wygasa. 

Rzecznik wniósł o podjęcie prac legislacyjnych, które umożliwią 
uzyskanie odszkodowania osobom, co do których decyzja stwierdzają-



99

ca przejście ich nieruchomości na własność Skarbu Państwa lub jed-
nostek samorządu terytorialnego została wydana po upływie terminu 
określonego w art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Prze-
pisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

88. Komendanta Głównego Policji (RPO-589283-IX/08) z dnia 
26 sierpnia 2008 r. – w sprawie wyników kontroli przestrzegania 
praw obywatelskich funkcjonariuszy Policji jednej z komend woje-
wódzkich. 

W maju 2008 r. pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich 
przeprowadzili kontrolę przestrzegania praw obywatelskich funkcjo-
nariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. W czasie wi-
zytacji wymienionej jednostki zapoznano się m.in. z pismem do kie-
rowników podległych jednostek organizacyjnych dotyczącym zdarzeń 
nadzwyczajnych z udziałem policjantów garnizonu dolnośląskiego. 
Z rozmowy przeprowadzonej z Naczelnikiem Wydziału Kontroli KWP 
we Wrocławiu, a następnie z Komendantem wynika, iż są to standardo-
we pisma o prewencyjnym charakterze, opisujące nadzwyczajne wy-
darzenia z udziałem podległych funkcjonariuszy. O ile intencje wpro-
wadzenia takiego rozwiązania nie budzą wątpliwości, o tyle forma 
nasuwa pewne zastrzeżenia. W pismach tych podawane są bowiem 
szczegółowe dane funkcjonariusza (stopień służbowy, imię i nazwisko 
oraz jednostka, w której pełni służbę), jeszcze przed postawieniem 
zarzutów w postępowaniu przygotowawczym, względnie dyscyplinar-
nym. Zdaniem Rzecznika praktyka ta narusza określone w art. 47 
Konstytucji prawo do prywatności. W związku z powyższym Rzecznik 
zwrócił się z prośbą o zmianę dotychczasowej praktyki zamieszczania 
w pismach rozpowszechnianych na terenie działania danej jednostki, 
szczegółowych danych osobowych podejrzewanych funkcjonariuszy 
Policji, jeszcze przed przedstawieniem im zarzutów. 

Komendant Główny Policji (23.09.2008 r.) poinformował, że 
przedstawione uwagi i zastrzeżenia Rzecznika zostały szczegółowo 
omówione podczas odprawy służbowej z kierownikami jednostek i ko-
mórek organizacyjnych podległych Komendantowi Wojewódzkiemu 
Policji we Wrocławiu. Treść pism dotyczących zdarzeń nadzwyczaj-
nych zmieniono zgodnie z sugestiami Rzecznika, w celu ochrony dóbr 
osobistych funkcjonariuszy.

89. Ministra Sprawiedliwości, Ministra Finansów (RPO-498998-
VI/08) z dnia 27 sierpnia 2008 r. – w sprawie zasad i procedury zali-
czania podatku od towarów i usług do kosztów sądowych z tytułu należ-
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ności biegłych sądowych i innych osób wykonujących czynności zlecone 
w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym.

Wyrokiem z dnia 12 czerwca 2008 r. (sygn. akt K 50/05) Trybunał 
Konstytucyjny stwierdził zgodność art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podat-
ku od towarów i usług z art. 2 Konstytucji. Niemniej jednak analiza tej 
regulacji doprowadziła Trybunał do wniosku, iż istniejący stan nor-
matywny wymaga zmiany. W postanowieniu sygnalizacyjnym z dnia 
12 czerwca 2008 r. (sygn. akt S 3/08) Trybunał wskazał na potrzebę 
podjęcia inicjatywy prawodawczej w związku z luką prawną w regula-
cjach dotyczących zasad i procedury zaliczania podatku od towarów 
i usług do kosztów sądowych z tytułu należności poddanych opodat-
kowaniu tym podatkiem biegłych sądowych i innych osób wykonują-
cych czynności im zlecone w postępowaniu sądowym, dochodzenio-
wym i administracyjnym. 

W sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzie-
lonej przez adwokata lub radcę prawnego ustanowionego z urzędu, 
koszty nieopłaconej pomocy prawnej obejmują stawkę VAT, który ad-
wokaci i radcowie prawni powinni odprowadzić. Natomiast w § 11 roz-
porządzenia z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych, 
Minister Sprawiedliwości ustalił, że „biegłemu przysługuje za wyko-
nanie czynności wynagrodzenie w wysokości określonej odrębnymi 
przepisami”. W rozporządzeniu nie zawarto wyraźnego unormowa-
nia dotyczącego podwyższenia kwoty przysługujących im należności 
o stawkę podatku VAT. Tym samym biegli sądowi muszą odprowadzać 
podatek VAT, natomiast ich wynagrodzenie należne od podmiotu, któ-
ry zlecił im dokonanie ekspertyzy, nie zawiera powiększenia o stawkę 
podatku. Powyższe uregulowania stwarzają sytuację niekorzystną dla 
biegłych. Rzecznik zwrócił się o poinformowanie, na jakim etapie są 
prace legislacyjne w omawianym zakresie. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (10.09. 
2008 r.) wyjaśnił, że w Ministerstwie został przygotowany projekt roz-
porządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu 
z opinii biegłych w postępowaniu sądowym, w zakresie podwyższenia 
wynagrodzenia o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą 
dla tego rodzaju czynności w przepisach ustawy o podatku od towa-
rów i usług, w stosunku do biegłych. Projekt ten, po konsultacjach 
wewnątrzresortowych, został przesłany do Ministerstwa Finansów 
w celu zgłoszenia ewentualnych uwag. Po uzyskaniu stanowiska Mi-
nistra Finansów podjęte zostaną dalsze prace legislacyjne. Jednocze-
śnie poinformowano, iż w Ministerstwie Sprawiedliwości opracowano 
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także projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia 
za czynności tłumacza przysięgłego, przewidujący podwyższenie wy-
nagrodzenia o stawkę podatku od towarów i usług. Obecnie projekt 
ten jest na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (11.09.2008 r.) 
poinformował, że właściwym do udzielenia szczegółowych informacji 
w związku z wystąpieniem Rzecznika jest Minister Sprawiedliwości. 
Jednocześnie dodał, że resortowi finansów został przekazany do opi-
nii projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów prze-
prowadzania dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.

90. Ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPO-591059-III/08) 
z dnia 28 sierpnia 2008 r. – w sprawie naruszeń praw pracowni-
czych obcokrajowców spoza Unii Europejskiej  wykonujących pracę 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Istniejące obecnie w prawie polskim nieprecyzyjne regulacje w za-
kresie delegowania pracowników w ramach realizacji usługi ekspor-
towej stwarzają pole do licznych nadużyć, mających na celu przede 
wszystkim redukcję kosztów zatrudnienia. Przykładem naruszeń 
praw pracowniczych może być sprawa Koreańczyków pracujących na 
terenie Stoczni Gdańskiej, sprawa zatrudnienia obywateli Chin przy 
budowie apartamentowców, czy też sprawa poznańskiej firmy „P&L” 
sp. z o.o., która w ramach usługi eksportowej oferowała polskim pra-
codawcom sprowadzenie chińskich pracowników informując, że pra-
cownicy ci nie podlegają polskim przepisom prawa pracy. 

W umowach zawieranych przez zagranicznych pracodawców z pol-
skimi wykonawcami usług, wprowadzane są postanowienia sprzecz-
ne z obowiązującymi w Polsce normami czasu pracy; często nie wpro-
wadza się żadnych ustaleń dotyczących urlopów wypoczynkowych. 
Pracodawcą w myśl Kodeksu pracy jest firma zagraniczna. Powoduje 
to, iż jedynie jej właściciele mogą zostać pociągnięci do odpowiedzial-
ności za naruszenie obowiązujących w Polsce norm ochronnych pra-
wa pracy, co w praktyce jest trudne, a często niemożliwe do zrealizo-
wania. Zdarza się, że wynagrodzenie w wysokości określonej w umo-
wie było przekazywane na konto zagranicznego pracodawcy, a nie na 
indywidualne konta pracowników. Utrudnia to sprawdzenie, jakie są 
rzeczywiste zarobki każdego z pracowników zagranicznych i może 
prowadzić do nadużyć ze strony zagranicznego pracodawcy. Rzecznik 
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zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska wobec problemu realizacji 
usług eksportowych, w kontekście potrzeby zmiany przepisów. 

Minister Pracy i Polityki Społecznej (24.09.2008 r.) poinformowa-
ła, że niezależnie od działań interwencyjnych, Ministerstwo podejmuje 
również działania mające na celu ograniczenie zakresu możliwych pa-
tologii. Opracowana została nowelizacja przepisów dotyczących wyko-
nywania pracy przez cudzoziemców, która w ramach projektu ustawy 
o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
będzie niebawem skierowana do Parlamentu. Nowelizacja ta zakła-
da m.in. unowocześnienie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę 
w przypadku delegowania pracowników przez podmioty zagraniczne. 
Pośród kryteriów wydawania zezwolenia na pracę w takich przypad-
kach będzie zgodność warunków wykonywania pracy z art. 673 Ko-
deksu pracy oraz wysokość wynagrodzenia nie odbiegająca o więcej 
niż 30% od przeciętnej wysokości wynagrodzenia w województwie. 
Minister podkreśliła, że niewypełnienie przez pracodawcę tych wyma-
gań stanowić będzie mogło podstawę uchylenia zezwolenia na pracę.

91. Ministra Zdrowia (RPO-595398-X/08) z dnia 1 września 
2008 r. – w sprawie organu właściwego do umarzania lub rozkłada-
nia na raty zaległych składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników. 

W toku badania skargi indywidualnej ujawnił się negatywny spór 
kompetencyjny między Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
a Narodowym Funduszem Zdrowia, dotyczący właściwości do umarzania 
lub rozkładania na raty zaległych składek na ubezpieczenie zdrowotne. 
Zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym przez Wielkopolski Oddział 
NFZ, kwestię rozłożenia na raty kwot zaległych składek lub umorzenia 
zaległości rozstrzygać winien właściwy oddział KRUS. Tymczasem or-
gan KRUS stwierdził swoją niewłaściwość w sprawie, powołując się na 
stanowisko Ministra Zdrowia. Rzecznik podkreślił, iż na mocy ustawy 
z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych, KRUS zajmuje pozycję analogiczną do pozycji 
ZUS-u. Z orzecznictwa sądowoadministracyjnego wynika, że ZUS przy-
sługują kompetencje do umarzania zaległych składek na ubezpieczenie 
zdrowotne lub rozłożenia ich na raty (np. wyrok z dnia 20 kwietnia 2007 
r. w sprawie V SA/Wa 411/07). Wobec bezspornych kompetencji ZUS do 
umarzania lub rozkładania na raty składek zdrowotnych należałoby 
uznać, że podobne kompetencje posiada KRUS. Rzecznik zwrócił się do 
Ministra Zdrowia o przedstawienie stanowiska w sprawie. 

Minister Zdrowia (16.09.2008 r.) poinformowała, iż podziela po-
gląd Rzecznika co do kompetencji KRUS w zakresie rozkładania na 
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raty bądź umarzania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników. 
Podkreśliła, iż wprawdzie obowiązujące przepisy ustawowe w sposób 
nie budzący wątpliwości ustalają kompetencje Prezesa KRUS do odra-
czania terminu płatności należności z tytułu składek na ubezpiecze-
nie zdrowotne, rozkładania ich na raty lub umarzania w całości lub 
w części, brak jest jednak przepisu prawa materialnego dozwalające-
go na umniejszenie należności NFZ z tytułu należnych składek i ich 
pochodnych. 

92. Ministra Zdrowia (RPO-595175-X/08) z dnia 1 września 
2008 r. – w sprawie przepisów dotyczących podziału między oddziały 
wojewódzkie NFZ środków na pokrycie finansowania świadczeń opie-
ki zdrowotnej. 

Do Rzecznika wpłynęły skargi dotyczące § 7 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2007 r. w sprawie szczegółowego 
trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centrale i oddziały wo-
jewódzkie NFZ z przeznaczeniem na finansowanie opieki zdrowotnej 
dla ubezpieczonych. Autorzy skarg wyrażają wątpliwość, czy zakres 
regulacji objęty tym przepisem nie wykracza poza upoważnienie usta-
wowe. Analiza przepisów zdaje się potwierdzać zasadność sygnalizo-
wanych wątpliwości. 

Mocą art. 119 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, minister 
właściwy do spraw zdrowia uprawniony został do określenia w dro-
dze rozporządzenia, w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw finansów publicznych oraz po zasięgnięciu opinii Prezesa NFZ, 
szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centra-
lę i oddziały wojewódzkie NFZ z przeznaczeniem na finansowanie 
świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych, z uwzględnieniem 
przepisów art. 118 tej ustawy. Przepis art. 118 ust. 3 stanowi, że pod-
stawą podziału planowanych środków między oddziały wojewódzkie 
NFZ na pokrycie finansowania przez nie kosztów świadczeń opieki 
zdrowotnej dla ubezpieczonych jest liczba ubezpieczonych zarejestro-
wanych w oddziale wojewódzkim NFZ. Ustaloną wysokość środków 
koryguje się przez uwzględnienie m.in. wskaźnika wynikającego ze 
zróżnicowania kosztu jednostkowego świadczenia opieki zdrowotnej. 
Tymczasem przepis § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia sta-
nowi, że przy obliczaniu wskaźnika uwzględnia się aktualne dane do-
tyczące przeciętnego miesięcznego dochodu do dyspozycji gospodar-
stwa domowego, przypadającego na 1 osobę, w danym województwie, 
zawarte w rocznikach statystycznych województw GUS w okresie 
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5 lat. Powstałą wątpliwość, czy pominięcie w ustawie sposobu oblicze-
nia wskaźnika, może być uzasadnieniem dla uregulowania tej materii 
w rozporządzeniu. 

93. Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego (RPO-
582023-II/08) z dnia 4 września 2008 r. – w sprawie informatyzacji 
sal sądowych. 

W zainteresowaniu Rzecznika pozostaje kwestia związana z infor-
matyzacją sal sądowych, dzięki której możliwe będzie m.in. wizyjne i fo-
niczne rejestrowanie przebiegu rozpraw. Usprawnienie procedur i za-
pewnienie sądom odpowiedniej infrastruktury technicznej umożliwi 
rejestrowanie przebiegu rozpraw w sposób szybszy niż ma to miejsce 
obecnie, co doprowadzi do skrócenia czasu rozpoznawania spraw są-
dowych. Rozwiązanie to zapobiegnie przewlekłości prowadzenia spraw 
i dostosuje polski wymiar sprawiedliwości do standardów międzynaro-
dowych, wypracowanych w ramach struktur Rady Europy. W związku 
z powyższym Rzecznik zwrócił się o udzielenie informacji, czy Minister-
stwo Sprawiedliwości przewiduje informatyzację wszystkich sądów 
i jakie będą rzeczywiste koszty rejestrowania przebiegu rozpraw. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (29.09. 
2008 r.) wyjaśnił, że w latach 2006-2007 Ministerstwo Sprawiedli-
wości zrealizowało projekt wyposażenia sądów okręgowych w odpo-
wiednie urządzenia audiowizualne, umożliwiające przesłuchanie na 
odległość np. świadka, biegłego oraz prezentację dowodów. Realizacja 
projektu wpisała się w priorytety prac w dziedzinie e-sprawiedliwości 
określone przez Radę UE w czerwcu 2007 r. Po wprowadzeniu tego 
projektu nastąpił wzrost liczby realizowanych przez sądy przekazów 
wideokonferencyjnych jako formy uczestnictwa stron w postępowa-
niu sądowym (z 126 w roku 2005 do 405 w roku 2007). Ministerstwo 
Sprawiedliwości podjęło działania zmierzające do objęcia projektem 
20 sądów rejonowych do końca I kwartału 2009 r. 

Wdrożenie systemu rejestracji audio przebiegu rozpraw we wszyst-
kich salach rozpraw w sądach powszechnych jest przedsięwzięciem 
czasochłonnym i bardzo kosztownym. Szacuje się, że przedsięwzięcie 
możliwe byłoby do zrealizowania w okresie trzyletnim i skutkowało-
by łącznym obciążeniem dla budżetu państwa na poziomie około 24 
mln złotych. Poniesienie kosztów w takiej wysokości byłoby uzasad-
nione w przypadku oczywistych i niebudzących wątpliwości korzyści 
z wdrożenia systemu. Jednak wydaje się, że w ogólnym bilansie czasu 
rozpoznawania spraw samo skrócenie przebiegu posiedzeń poprzez 
rejestrację audio przebiegu rozpraw nie jest elementem decydujący. 
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Co więcej, elektronicznych zapis przebiegu posiedzeń, wbrew pozor-
nym korzyściom, może doprowadzić do przedłużenia czasu rozpozna-
wania spraw poprzez przeciążenie i spowolnienie pracy sekretariatów 
wydziałów, w szczególności w sądach rejonowych. W ocenie Minister-
stwa, wobec braku doświadczeń wynikających z zastosowania takie-
go rozwiązania w polskiej praktyce sądowej, nie jest celowe wdrażanie 
kosztownego postępu organizacyjno-technologicznego, przy braku 
wyraźnie artykułowanych przez środowiska prawnicze potrzeb na 
stosowanie rejestracji audio przebiegu rozpraw. 

94. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (RPO-569035-I/08) 
z dnia 4 września 2008 r. – w sprawie regulaminów niektórych festiwali 
filmowych, dyskryminujących autorów filmów ze względu na ich wiek.

W ostatnim czasie Rzecznik otrzymuje skargi twórców filmowych, 
dotyczące regulaminów niektórych festiwali, zawężających liczbę au-
torów filmów konkursowych do osób, które w momencie realizacji fil-
mu nie przekroczyły określonej granicy wieku. Zdaniem skarżących 
takie uregulowania stoją w sprzeczności z konstytucyjną zasadą rów-
nego dostępu do dóbr kultury (art. 6 ust. 1 Konstytucji) oraz zasadą 
niedyskryminacji i równości wszystkich obywateli wobec prawa (art. 
32 Konstytucji). Wobec powyższego, pismem z dnia 22 lutego 2008 r., 
Rzecznik zwrócił się do Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmo-
wej z prośbą o ustosunkowanie się do przedstawionych kwestii oraz 
poinformowanie  o zajętym w sprawie stanowisku. Niestety, pomimo 
ponowienia wystąpienia w dniu 30 maja 2008 r., do chwili obecnej 
Rzecznik nie otrzymał odpowiedzi w przedmiotowej sprawie. W związ-
ku z powyższym Rzecznik skierował wystąpienie do Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego z prośbą o spowodowanie przyśpieszenia 
udzielenia odpowiedzi.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (16.09.2008 r.) poin-
formował, że Dyrektor Instytutu udzieliła odpowiedzi na wystąpienie 
Rzecznika pismem z dnia 10 września 2008 r. W odpowiedzi Dyrektor 
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej wyjaśniła, iż Instytut nie posiada 
żadnych uprawnień w stosunku do organizatorów polskich festiwali 
filmowych, gdyż nie są oni jednostkami podległymi ani nadzorowany-
mi przez Instytut. Tym samym Instytut nie posiada żadnych możliwo-
ści wywarcia wpływu na zapisy regulaminów festiwalowych. Jedno-
cześnie Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej nie podzieliła 
zarzutu dyskryminacji stawianego organizatorom festiwali filmowych 
przez niektórych twórców filmowych. Organizator festiwalu ogłasza 
jego regulamin i tym samym każdy zgłaszający się twórca jest świa-
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dom ograniczeń nałożonych regulaminem. Przejawem dyskryminacji 
byłoby jego niedopuszczenie pomimo, że spełniał wszystkie wymaga-
nia określone w regulaminie. 

95. Ministra Obrony Narodowej (RPO-595485-IX/08) z dnia 
4 września 2008 r. – w sprawie kontroli przestrzegania praw oby-
watelskich żołnierzy w 2 Korpusie Zmechanizowanym, 6 Brygadzie 
Desantowo-Szturmowej oraz 16 batalionie powietrzno-desantowym 
w Krakowie. 

Żołnierze pełniący służbę w wymienionych jednostkach uczestni-
czą w Polskich Kontyngentach Wojskowych w Iraku i Afganistanie, 
stanowiąc główną siłę tzw. jednostek operacyjnych. Podczas spo-
tkań z żołnierzami oraz kadrą dowódczą zgłoszone zostały następu-
jące problemy. Postulowano zmianę zasad dotyczących wyjazdu na 
misje zagraniczne żołnierzy karanych. Żołnierze zawodowi skazani 
prawomocnym wyrokiem sądowym na karę pozbawienia wolności 
(aresztu wojskowego) z warunkowym zawieszeniem wykonywania 
kary, nie są kierowani do pełnienia służby za granicą, mimo braku 
stosownego zakazu w przepisach. Proponowano, aby kwestię moż-
liwości wyjazdu pozostawić dowódcom. Zgłaszano zarzuty dotyczą-
ce zakwaterowania żołnierzy zawodowych we wspólnych kwaterach 
stałych. Przepisy dotyczące refundacji w czasie podnoszenia kwali-
fikacji zawodowych nierówno traktują oficerów i chorążych. Przewi-
dują bowiem możliwość refundacji dla dowódcy plutonu wyłącznie, 
jeśli jest nim oficer. Poruszono też kwestię tzw. mundurówki dla 
szeregowych zawodowych. Do ubiegłego roku otrzymywano ją na 
ogólnych zasadach. W tym roku wysokość wypłaty uzależniono od 
czasookresu służby. Żołnierze służby terminowej byli zaniepokojeni 
zapowiedziami, iż w pracach nad nowelizacją ustawy o służbie woj-
skowej żołnierzy zawodowych przygotowywany jest zapis, iż żołnierze 
tej służby mogą zawierać kontrakty tylko do 12 lat. Problem stanowi 
także pełnienie funkcji nieetatowych przez kadrę. W poszczególnych 
jednostkach stanowisk takich jest wiele, a gratyfikacje finansowe 
dowódca może przyznać wyłącznie za stanowiska wyszczególnione 
w rozporządzeniu MON. Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska 
wobec przedstawionych problemów. 

96. Ministra Obrony Narodowej (RPO-595485-IX/08) z dnia 
5 września 2008 r. – w sprawie kontroli przestrzegania praw obywa-
telskich żołnierzy w 8 Bazie Lotniczej i 13 eskadrze lotnictwa trans-
portowego w Krakowie. 
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Do najistotniejszych problemów należy zaliczyć niski poziom wy-
szkolenia młodej kadry, sprawę służby kobiet będących na urlopach 
macierzyńskich (obowiązujące przepisy nie zezwalają na zastąpie-
nie kobiety-żołnierza innym żołnierzem, na czas nieobecności), brak 
możliwości awansowania pilotów z uwagi na zaniżenie etatów, co 
prowadzi do odchodzenia ze służby dobrze wyszkolonego personelu 
latającego. Uregulowania wymaga też sprawa ubezpieczenia pilotów 
wykonujących loty do Iraku i Afganistanu. Obecnie wypełniają oni 
druki ubezpieczeniowe, tak jak żołnierze pełniący służbę w Polskich 
Kontyngentach Wojskowych, mimo iż nie wchodzą w ich skład. W re-
zultacie zajścia zdarzenia objętego polisą ubezpieczeniową, mogą być 
poważne trudności z wypłatą odszkodowania. Piloci nie otrzymują 
także dodatków za loty w strefy działań wojennych. Szybkich decyzji 
wymaga problem obsady i szkolenia załóg samolotów. Na jeden samo-
lot powinny być trzy wyszkolone załogi, a jest jedna. Stanowiska służ-
bowe są nieadekwatne (zbyt niskie) do odpowiedzialności i zakresu 
wykonywanych zadań. Bardzo krytycznie został oceniony stan funk-
cjonowania wojskowej służby zdrowia. Wojskowa Agencja Mieszkanio-
wa wstrzymała możliwość wykupu lokali służbowych, nie informując 
o powodach takiej decyzji, ani do jakiego czasu będzie obowiązywała. 
Rzecznik zwrócił się o podjęcie działań mających na celu rozwiązanie 
przedstawionych problemów. 

97. Prezesa Rady Ministrów (RPO-587847-I/08) z dnia 8 wrze-
śnia 2008 r. – w sprawie błędów formalnych w oświadczeniach lu-
stracyjnych. 

Na mocy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Na-
rodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 
ustawodawca uczynił Biuro Lustracyjne Instytutu Pamięci Narodowej 
podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie rejestru oświadczeń lu-
stracyjnych, analizę tych oświadczeń oraz zbieranie informacji nie-
zbędnych do ich oceny (art. 52 a pkt 1 i 2 ustawy o IPN). Ustawa nie 
precyzuje jednak trybu postępowania z oświadczeniami, które choć 
złożone w przewidzianym prawem terminie zawierają braki lub błędy 
formalne (np. brak wpisanego numeru PESEL lub podanie błędnego 
numeru dowodu tożsamości, ale także poważniejsze uchybienia, jak 
np. brak podpisu pod oświadczeniem). Z informacji udzielonych przez 
Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej wynika, iż w praktyce Biuro Lu-
stracyjne zwracało wadliwe oświadczenia organom, o których mowa 
w art. 8 ustawy lustracyjnej, uznając, iż to właśnie organ przyjmujący 
oświadczenie lustracyjne i mający bezpośredni kontakt z osobą zo-
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bowiązaną winien przeprowadzić wstępną kontrolę formalną oświad-
czenia lustracyjnego. Praktyka postępowania Biura Lustracyjnego 
jest wyłącznie niewiążącą interpretacją przepisów ustawy, a istnieją-
cy stan prawny wymaga szybkiej reakcji ustawodawcy. 

Mając na uwadze postulat jasności i określoności przepisów prawa, 
Rzecznik zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów jako organu wyposa-
żonego w inicjatywę ustawodawczą, z prośbą o rozważenie możliwości 
doprecyzowania przepisów ustawy lustracyjnej oraz ustawy o Instytu-
cie Pamięci Narodowej tak, aby sposób postępowania z oświadczeniami 
lustracyjnymi zawierającymi błędy formalne nie budził wątpliwości.

98. Ministra Edukacji Narodowej (RPO-571999-I/07) z dnia 
8 września 2008 r. – w sprawie podręczników dla uczniów niewido-
mych i niedowidzących. 

Rozpoczynający się rok szkolny skłania do powrócenia do sprawy 
podręczników dla uczniów niewidomych i niedowidzących. W odpo-
wiedzi na wystąpienie z dnia 29 października 2007 r. Rzecznik uzy-
skał zapewnienie, iż zainteresowani uczniowie otrzymają podręczniki 
w nieodległym czasie, ponieważ toczą się procedury przetargowe na 
ich adaptację, druk i dystrybucję. Z kolei z wypowiedzi uczestników 
konferencji „Edukacja równych szans. Podręczniki dla uczniów niewi-
domych i słabo widzących”, zorganizowanej w lutym 2008 r. na Uni-
wersytecie Warszawskim wynikało, iż opóźnienia w tym zakresie są 
znaczne. Rzecznik zwrócił się o poinformowanie o aktualnym stanie 
prac w przedmiotowym zakresie. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej (24.09. 
2008 r.) poinformował, że w 2008 r. MEN zakupiło 22 tytuły (3460 eg-
zemplarzy) podręczników i zeszytów do ćwiczeń dla dzieci niewido-
mych wykonanych w systemie Braille’a przeznaczonych do kształce-
nia w gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształ-
cącym, liceum profilowanym i technikum oraz 26 tytułów (11960 eg-
zemplarzy) podręczników i zeszytów ćwiczeń dla uczniów słabo wi-
dzących wykonanych w druku powiększonym, przeznaczonych do 
kształcenia w szkole podstawowej i gimnazjum. Podręczniki te jeszcze 
przed 1 września 2008 r. zostały przekazane przez wydawców do szkół 
i placówek oświatowych, w których edukację pobierają uczniowie nie-
widomi i słabo widzący. MEN finansuje także druk i dostawę czaso-
pism „Światełko” i „Promyczek” wykonanych w systemie Braille’a dla 
uczniów niewidomych oraz drukiem powiększonym dla uczniów 
słabo widzących. Czasopisma te są dostarczane do szkół i placówek 
oświatowych, w których uczą się uczniowie niewidomi i słabo widzący. 
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Szkoły, do których uczęszczają uczniowie niewidomi i słabo widzący 
zostały zaopatrzone przez MEN w komputery i syntezatory mowy oraz 
linijki brajlowskie. Obecnie MEN prowadzi prace nad zmianą rozpo-
rządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 lutego 2004 
r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowa-
nia przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofa-
nia dopuszczenia, oraz nad zmianą systemu zaopatrywania uczniów 
w podręczniki przeznaczone do kształcenia specjalnego. Zmiany mają 
na celu modyfikację zasad i warunków dopuszczania do użytku szkol-
nego programów nauczania i podręczników. 

99. Ministra Zdrowia (RPO-580594-X/08) z dnia 8 września 
2008 r. – w sprawie zakłóceń w organizacji szczepień ochronnych 
u dzieci i młodzieży.

W lutym 2008 r. Rzecznik zwracał się do Ministra Zdrowia z proś-
bą o udzielenie informacji w sprawie sygnalizowanych przez media 
zakłóceń w organizacji szczepień ochronnych u dzieci i młodzieży. 
W tej sprawie otrzymał obszerne wyjaśnienie z dnia 11 marca 2008 r., 
w świetle którego „rzetelna ocena skutków wprowadzenia noweliza-
cji przepisów w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki 
zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą, a zwłaszcza określenie poziomu 
wykonawstwa szczepień ochronnych w 2007 r., będą możliwe po opu-
blikowaniu pełnych danych statystycznych, najwcześniej w połowie 
2008 r.”. Rzecznik jest zainteresowany wspomnianą oceną. W związ-
ku z powyższym, Rzecznik zwrócił się z prośbą udostępnienie wymie-
nionej informacji.

100. Ministra Infrastruktury (RPO-562954-V/07) z dnia 9 wrze-
śnia 2008 r. – w sprawie sprzedaży nieruchomości wpisanej do reje-
stru zabytków, stanowiącej wielomieszkaniowy budynek mieszkalny.

Pismem z dnia 18 marca 2008 r., stanowiącym odpowiedź na wystą-
pienie Rzecznika, dotyczące problemu relacji pomiędzy art. 13 ust. 4 
oraz art. 34 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1987 r. o gospodarce nie-
ruchomościami, Rzecznik został poinformowany, że Minister Infra-
struktury rozważy zasadność nowelizacji obowiązujących przepisów 
tej ustawy w sposób dopuszczający możliwość sprzedaży nieruchomo-
ści wpisanej do rejestru zabytków z pominięciem pierwszeństwa przy-
sługującego najemcom lokali mieszkalnych, wchodzących w skład 
takiej nieruchomości. W związku z powyższym, Rzecznik zwrócił się 
z prośbą o poinformowanie o stanowisku ostatecznie zajętym w tej 
sprawie.
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101. Ministra Sprawiedliwości (RPO-428351-V/03) z dnia 9 wrze-
śnia 2008 r. – w sprawie niezgodności z Konstytucją upoważnienia do 
określenia w przepisach wykonawczych zasad zwrotu różnicy w opła-
tach czynszowych, zawartego w ustawie o Służbie Więziennej.

Pismem z dnia 28 marca 2008 r., stanowiącym odpowiedź na wy-
stąpienie Rzecznika, dotyczące konieczności dostosowania przepisów 
ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej  do standar-
dów konstytucyjnych, Rzecznik został poinformowany, że w planie 
pracy Rady Ministrów na drugie półrocze 2008 r. najprawdopodobniej 
zostanie umieszczony projekt nowej ustawy, regulującej prawa i obo-
wiązki funkcjonariuszy Służby Więziennej. W związku z powyższym, 
Rzecznik zwrócił się o poinformowanie, czy zostały podjęte prace le-
gislacyjne nad powyższym projektem ustawy, a jeśli tak, to na jakim 
są etapie, i czy zostały w nich uwzględnione problemy sygnalizowane 
w wystąpieniu Rzecznika.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (18.09. 
2008 r.) poinformował, że projekt ustawy o Służbie Więziennej został 
umieszczony w programie prac legislacyjnych Rady Ministrów na 
okres lipiec – wrzesień 2008 r. We wrześniu 2008 r. przedmiotowy 
projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych oraz do 
Przewodniczącego Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, 
ponadto został zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa 
Sprawiedliwości. Projekt ustawy o Służbie Więziennej reguluje m.in. 
problematykę związaną ze sprawami mieszkaniowymi funkcjonariu-
szy Służby Więziennej, nie zawiera jednakże regulacji odnoszących 
się do instytucji zwrotu różnicy w opłatach czynszowych.

102. Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu, 
Marszałka Senatu (RPO-597873-I/08) z dnia 9 września 2008 r. – 
w sprawie potrzeby podjęcia inicjatywy legislacyjnej w zakresie pro-
jektu ustawy - Przepisy ogólne prawa administracyjnego. 

Prawo administracyjne, choć jest najobszerniejszą gałęzią pra-
wa, nie ma swojej części ogólnej, określającej zasady jego stosowania 
i ułatwiającej jednolite jego rozumienie. Brak ten jest mocno odczuwa-
ny, zwłaszcza wobec żywiołowego rozwoju prawa administracyjnego 
i coraz wyraźniejszej potrzeby określenia jasnych kryteriów kontroli 
działania organów administrujących, szczególnie w sferze tzw. luzów 
decyzyjnych. 

Rzecznik powołał Zespół ekspercki ds. opracowania przepisów 
ogólnych prawa administracyjnego. W toku prac Zespołu przygotowa-
ny został projekt ustawy, który uwzględnia zarówno potrzeby prakty-
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ki, jak również dotychczasowy dorobek piśmiennictwa w tym zakresie 
oraz rekomendacje Unii Europejskiej i Rady Europy. Do podstawo-
wych celów regulacji należy zaliczyć: porządkowanie zamierzeń pra-
wodawcy, wzmocnienie jednolitości orzecznictwa administracyjnego, 
ujednolicenie kryteriów kontroli administracji publicznej, wyraźne 
określenie dyrektyw wypełniania luk prawnych oraz stosowania pra-
wa w przypadku kolizji norm. Rzecznik wyraził nadzieję, że stosowa-
nie szczegółowych regulacji zawartych w projekcie tej ustawy mogłoby 
znacząco poprawić standard ochrony praw jednostki w jej kontaktach 
z administracją publiczną oraz jakość administrowania, obniżając 
przy tym znacznie poziom jej zbiurokratyzowania. Mając powyższe 
na względzie Rzecznik wystąpił do uprawnionych podmiotów z wnio-
skiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej.

103. Ministra Infrastruktury (RPO-588091-IV/08) z dnia 9 wrze-
śnia 2008 r. – w sprawie uregulowań ustawy o gospodarce nierucho-
mościami, określających zakres uprawnień jednostek organizacyjnych 
władających nieruchomością w formie trwałego zarządu. 

Rzecznik skierował wniosek o uchylenie art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z tym 
przepisem, „jednostka organizacyjna ma prawo wypowiedzenia, za 
zgodą organu nadzorującego, każdej umowy najmu, dzierżawy i uży-
czenia nieruchomości lub jej części, obciążających nieruchomość 
objętą trwałym zarządem, z zachowaniem trzymiesięcznego terminu 
wypowiedzenia”. Regulacja ta w sposób nieuzasadniony uprzywilejo-
wuje jednostki organizacyjne Skarbu Państwa i samorządu terytorial-
nego, nie posiadające osobowości prawnej, a władające nieruchomo-
ściami publicznymi w formie trwałego zarządu, naruszając jednocze-
śnie prawa majątkowe tych osób, które z nieruchomości publicznych 
korzystają na podstawie ważnych terminowych umów obligacyjnych. 
Umowy te mają charakter cywilnoprawny i ich regulacja winna wyko-
rzystywać metodę i instrumenty właściwe prawu prywatnemu, a nie 
publicznemu. Tymczasem art. 43 ust. 4 ustawy o gospodarce nieru-
chomościami narusza fundamentalną zasadę prawa zobowiązań - za-
sadę równorzędności podmiotów stosunków cywilnoprawnych i wpro-
wadza elementy stosunku administracyjnego, publicznego. 

Regulacja ta pozostaje w sprzeczności z unormowaniami Konsty-
tucji. Istotą regulacji zawartej w art. 64 ust. 2 Konstytucji jest podkre-
ślenie, że ochrona własności i innych praw majątkowych nie może być 
różnicowana z uwagi na charakter podmiotu danego prawa. W szcze-
gólności nie może dochodzić do tworzenia - w stosunkach umownych 
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- instrumentów zabezpieczających interesy wyłącznie jednostek sek-
tora publicznego. Preferowanie zaś właśnie tych podmiotów spośród 
wszystkich innych narusza również określoną w art. 20 Konstytucji 
zasadę społecznej gospodarki rynkowej, stanowiącej podstawę ustro-
ju gospodarczego w Polsce.

104. Ministra Zdrowia (RPO-410553-X/08) z dnia 10 września 
2008 r. – w sprawie reklamowania napojów alkoholowych.

W lutym 2008 r. Rzecznik zwrócił się do Ministra Zdrowia z prośbą 
o rozważenie potrzeby zmiany przepisów regulujących prowadzenie 
promocji i reklamy napojów alkoholowych. Z wyjaśnień otrzymanych 
w dniu 11 marca 2008 r. wynika, że Minister Zdrowia podzieliła po-
gląd o konieczności rozszerzenia obowiązujących regulacji o sprawy 
związane z prowadzeniem reklamy i promocji napojów alkoholowych 
za pośrednictwem nowych technologii, w tym Internetu. Z otrzyma-
nego pisma wynika ponadto, że w Ministerstwie Zdrowia rozważana 
była możliwość ograniczeń czasowych emisji informacji na temat 
sponsorowania imprez masowych przez producentów i dystrybuto-
rów napojów alkoholowych. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił 
się o przekazanie informacji w powyższej sprawie, w tym dotyczących 
wprowadzenia ograniczeń emitowania informacji na temat sponsoro-
wania imprez przez producentów i dystrybutorów napojów alkoholo-
wych, oraz czy w Ministerstwie Zdrowia rozważane jest objęcie ograni-
czeniami promocji napojów alkoholowych prowadzonych za pomocą 
nowych technologii. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (19.09.2008 r.) 
poinformował, że Komitet Rady Ministrów na posiedzeniu w dniu 28 
sierpnia 2008 r. przyjął i rekomendował Radzie Ministrów projekt 
ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziała-
niu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, przed-
łożony przez Ministra Zdrowia. Zgodnie z projektem ustawy, emisja 
reklam i promocji piwa w radiu, telewizji, kinach i teatrach ma być 
możliwa wyłącznie między godziną 23.00 a 6.00. Wprowadzono także 
zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na 
stadionach i innych obiektach sportowych podczas trwania imprez 
sportowych. 

Jednocześnie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia po-
informował, że ze względu na zaawansowane już prace nad obecną 
nowelizacją nie jest możliwe rozszerzenie obowiązujących regulacji 
o kwestie związane z prowadzeniem reklamy i promocji napojów alko-
holowych za pośrednictwem nowych technologii, w tym internetu czy 
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też wprowadzenie ograniczeń czasowych dla emitowania informacji 
na temat sponsorowania imprez masowych przez producentów i dys-
trybutorów napojów alkoholowych. Powyższe regulacje powinny być 
przedmiotem osobnego aktu prawnego rozpatrywanego podczas ko-
lejnej nowelizacji omawianej ustawy. 

105. Ministra Sprawiedliwości (RPO-586400-II/08) z dnia 10 wrze-
śnia 2008 r. – w sprawie udostępnienia osobom reprezentującym po-
krzywdzonego niejawnych materiałów śledztwa prowadzonego w spra-
wie zabójstwa p. Krzysztofa Olewnika. 

Rzecznik, w trosce o ochronę i przestrzeganie praw obywatelskich 
osób pokrzywdzonych i innych uczestników postępowania karnego 
toczącego się w związku ze stwierdzonymi uchybieniami popełnio-
nymi przez funkcjonariuszy organów ścigania - w toku śledztwa pro-
wadzonego uprzednio w sprawie porwania, a następnie zabójstwa p. 
Krzysztofa Olewnika, z własnej inicjatywy podjął tę sprawę i pozostaje 
ona w jego stałym zainteresowaniu.

Ostatnie doniesienia mediów potwierdzają iż w związku z obecnie 
prowadzonym w powyższej sprawie śledztwem, w dniu 4 września 
2008 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości miało miejsce spotkanie Mi-
nistra Sprawiedliwości z p. Włodzimierzem Olewnikiem i pełnomoc-
nikiem procesowym rodziny zmarłego p. Krzysztofa Olewnika. Przed-
miotem spotkania była między innymi kwestia udostępnienia osobom 
reprezentującym pokrzywdzonego niejawnych materiałów śledztwa, 
w tym dziesięciodniowego bilingu rozmów telefonicznych przeprowa-
dzonych tuż po porwaniu p. Krzysztofa Olewnika. Przytaczana w pu-
blikacji gazety „Nasz Dziennik” z dnia 4 września 2008 r. wypowiedź 
p. Włodzimierza Olewnika wskazuje, iż dokument ów prawdopodob-
nie zawiera nazwisko głównego inspiratora porwania i zabójstwa p. 
Krzysztofa Olewnika.

Wobec powyższego, Rzecznik zwrócił się o poinformowanie, czy 
i jakie decyzje podjęto w Ministerstwie w zakresie możliwości proce-
sowego wykorzystania tych dokumentów w toku dalszego postępowa-
nia karnego, a także w kwestii udostępnienia wspomnianym uczest-
nikom spotkania niejawnych materiałów śledztwa. Poprosił również 
o wskazanie, czy osobom reprezentującym pokrzywdzonego przedsta-
wiono informacje o sposobie i terminie realizacji zamierzeń związa-
nych z udostępnieniem im materiałów niejawnych oraz dalszym ich 
wykorzystaniem podczas toczącego się obecnie śledztwa.

Zastępca Prokuratora Generalnego – Prokurator Krajowy (24.09. 
2008 r.) poinformował, że decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-
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ministracji, dla potrzeb prowadzonych śledztw, udostępniony został 
materiał trzech prowadzonych postępowań operacyjnych. Udostęp-
nienie nastąpiło przy zachowaniu nadanych dokumentacji klauzul 
tajności. Obecnie prokuratorzy zapoznają się z materiałami opera-
cyjnymi celem wystąpienia z wnioskiem o częściowe ich odtajnienie. 
Ponadto w dniach 9 i 10 września 2008 r. z materiałami niejawnymi 
zapoznał się p. Włodzimierz Olewnik oraz jego pełnomocnicy. Jedno-
cześnie złożyli oni wnioski w przedmiocie odtajnienia całości materia-
łów postępowań operacyjnych. Zostały one przekazane celem rozpo-
znania jednostce prowadzącej postępowania przygotowawcze.

106. Ministra Obrony Narodowej (RPO-598121-IX/08) z dnia 
11 września 2008 r. – w sprawie produkcji, zakupu oraz wykorzysty-
wania przez Siły Zbrojne RP broni kasetowej w Afganistanie.

W dzienniku „Polska” Nr 207 z dnia 4 września 2008 r. opublikowa-
ny został artykuł pt. „Polska armia kupuje i stosuje zakazaną broń”, 
dotyczący między innymi produkcji, zakupu oraz wykorzystywania 
przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej broni kasetowej w Afgani-
stanie. Z treści tego artykułu wynika, że użycie pocisków kasetowych 
w konfliktach zbrojnych powoduje ofiary w ludności cywilnej oraz za-
graża życiu tej ludności nawet przez kilka lat po zaprzestaniu walki, 
zamieniając pola uprawne w pola minowe pełne niewybuchów. Jak 
twierdzi autor artykułu, zdaniem organizacji humanitarnych, Polska 
ignoruje dążenia społeczności międzynarodowej do wprowadzenia 
całkowitego zakazu używania takiej broni, uchylając się jakoby od 
podpisania konwencji o zakazie stosowania broni kasetowej mimo, że 
większość państw NATO i Unii Europejskiej złożyła taką deklarację. 
Z uwagi na powyższe Rzecznik zwrócił się o udzielenie wyjaśnień po-
zwalających na zweryfikowanie informacji zawartych w artykule.

107. Prezesa Związku Banków Polskich (RPO-598091-VI/08) 
z dnia 12 września 2008 r. – w sprawie trudności w korzystaniu 
z bankomatów przez osoby niepełnosprawne. 

Do Rzecznika zwracają się osoby niepełnosprawne przedstawia-
jąc problemy, na jakie napotykają korzystając z bankomatów. Przede 
wszystkim wymienione osoby zwracają uwagę, iż bankomaty, ze 
względu na wysokość, na której są instalowane, nie są przystosowane 
do obsługi osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Ponad-
to nie są instalowane bankomaty z funkcją głosową, umożliwiającą 
korzystanie z tego urządzenia przez osoby niewidome. Powoduje to, 
iż osoby niepełnosprawne nie mogą korzystać z usług oferowanych 
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przez banki z zastosowaniem bankomatów. W związku z powyższym 
Rzecznik zwrócił się do Prezesa Związku Banków Polskich z prośbą 
o informację, czy problem obsługi osób niepełnosprawnych jest do-
strzegany przez banki, a także - w przypadku odpowiedzi pozytywnej - 
o informację, czy i jakie działania podejmują banki w celu rozwiązania 
tego problemu.

108. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
(RPO-595750-II/08) z dnia 12 września 2008 r. – w sprawie stanu 
prac legislacyjnych, zmierzających do ratyfikacji Konwencji Rady Eu-
ropy z dnia 23 listopada 2001 r. o cyberprzestępczości oraz Protokołu 
dodatkowego do Konwencji o cyberprzestępczości.

W zainteresowaniu Rzecznika pozostawało szereg podpisanych 
przez Polskę, ale nie ratyfikowanych konwencji i związanych z nimi, 
innych dokumentów międzynarodowych. Nawiązując do odpowiedzi 
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 20 maja 
2008 r. na wystąpienie Rzecznika RPO-582072-I/08 z dnia 30 kwiet-
nia 2008 r., dotyczące ratyfikacji umów międzynarodowych pozosta-
jących we właściwości Ministra Sprawiedliwości, Rzecznik zwrócił się 
o powiadomienie o stanie prac legislacyjnych zmierzających do ratyfi-
kacji Konwencji Rady Europy z dnia 23 listopada 2001 r. o cyberprze-
stępczości oraz Protokołu dodatkowego do Konwencji o cyberprzestęp-
czości. Rzecznik zwrócił się również o informację, jakie zmiany zostały 
dotychczas wprowadzone do polskiego prawa i jakie są planowane, 
w celu usunięcia przeszkód formalnych i doprowadzenia do zgodno-
ści naszego prawa z postanowieniami konwencyjnymi. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (24.09. 
2008 r.) poinformował, iż Ministerstwo Sprawiedliwości podejmuje 
intensywne działania zmierzające do szybkiej ratyfikacji Konwencji 
Rady Europy z dnia 23 listopada 2001 r. o cyberprzestępczości. Pra-
ce legislacyjne, podjęte po podpisaniu Konwencji, doprowadziły do 
zgodności prawa polskiego z większością przepisów Konwencji. Do 
Kodeksu karnego wprowadzono m.in. art. 268 a § 1, art. 269 a, 269 b 
oraz zmieniono art. 287 § 1. Ponadto wprowadzono art. 236 k.p.k. oraz 
zmieniono art. 241 k.p.k., a także zmieniono art. 179 ustawy – Pra-
wo telekomunikacyjne oaz wprowadzono art. 20 c do ustawy o Policji. 
Dla pełnego wdrożenia Konwencji do polskiego porządku prawnego 
niezbędne jest dokonanie dwóch zmian. Po pierwsze, Rząd RP podjął 
działania legislacyjne zmierzające do pełnego dostosowania art. 267 
k.k. dotyczącego kradzieży informacji (tzw. hackingu) do art. 2 Kon-
wencji przewidującego karalność umyślnego czynu polegającego na 
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bezprawnym dostępie do całości lub części systemu informatycznego. 
Ponadto Ministerstwo prowadzi prace zmierzające do zmiany art. 202 
§ 4 i 4 a k.k., który przewiduje odpowiedzialność osoby utrwalającej 
lub posiadającej treści pornograficzne z udziałem małoletniego poni-
żej 15 lat, podczas gdy art. 9 ust. 3 Konwencji stanowi, że granica wie-
ku osoby małoletniej nie może być niższa niż 16 lat. 

Równocześnie poinformowano, że powołano Zespół ds. przeciw-
działania dyskryminacji nieletnich w elektronicznych środkach ma-
sowego przekazu, działający pod przewodnictwem Pełnomocnika Rzą-
du ds. Równego Traktowania. Zespół prowadzi m.in. prace analitycz-
ne dotyczące zmian legislacyjnych w zakresie pornografii dziecięcej. 

109. Szefa Kancelarii Prezydenta RP (RPO-595043-III/08) z dnia 
12 września 2008 r. – w sprawie przepisów regulujących pobieranie 
dodatku funkcyjnego przez sędziego. 

W świetle art. 91 § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustro-
ju sądów powszechnych, dodatek funkcyjny przysługuje sędziemu 
w związku z pełnioną funkcją. Przepisy tej ustawy nie zawierają żad-
nej regulacji w kwestii wyłączenia uprawnień do pobierania dwóch 
dodatków funkcyjnych przez sędziego pełniącego jednocześnie co naj-
mniej dwie funkcje uprawniające do dodatku funkcyjnego (np. prze-
wodniczącego wydziału i wiceprezesa sądu). Ponadto w art. 91 § 8 tej 
ustawy zawarte jest upoważnienie dla Prezydenta RP do określenia 
w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Są-
downictwa, stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego oraz 
stawek dodatku funkcyjnego sędziów. 

W przekonaniu Rzecznika materia dotycząca zbiegu uprawnień do 
dodatków funkcyjnych nie mieści się w upoważnieniu do określenia 
stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego oraz stawek do-
datku funkcyjnego. Badając tę skargę Rzecznik powziął wątpliwość co 
do zgodności § 10 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 6 maja 2003 r. 
w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sę-
dziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz 
stawek dodatku funkcyjnego sędziów, z art. 91 § 8 w związku z art. 91 
§ 6 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz z art. 92 ust. 1 
Konstytucji. 

Podobnego typu wątpliwości Rzecznik powziął po analizie podob-
nych regulacji prawnych, a mianowicie § 4 ust. 2 rozporządzenia Prezy-
denta RP z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie wysokości mnożnika usta-
lającego wynagrodzenie zasadnicze sędziego Sądu Najwyższego oraz 
stawek dodatku funkcyjnego oraz § 4 ust. 2 rozporządzenia Prezyden-
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ta RP z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie stawek dodatku funkcyjnego 
dla członków Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, wydanych na 
podstawie ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym.

110. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (RPO-
591685-VI/08) z dnia 15 września 2008 r. – w sprawie procedur doty-
czących postępowania z kartami płatniczymi w hipermarketach. 

Z informacji napływających do Rzecznika wynika, że sieć hiper-
marketów Carrefour w sytuacjach wątpliwości co do ważności kart 
płatniczych należących do klientów, stosuje praktyki polegające 
na pozbawianiu klientów rzeczonych kart na określony czas, celem 
sprawdzenia ich autentyczności lub ważności. Karty odbierane są 
przez kasjerów w razie pojawienia się określonych komunikatów pod-
dających w wątpliwość ich określone cechy, a następnie przekazywa-
ne są do pracowników Carrefour. 

Praktyka taka nasuwa wątpliwości co do jej zgodności z prawem oraz 
zasadami dotyczącymi ochrony konsumentów, jak również z przepisa-
mi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Szczegółowe kwestie do-
tyczące procedur bezpieczeństwa znajdują się (powinny znajdować się) 
w umowie o przyjmowanie zapłaty przy użyciu EIP. Oczywistym jest, iż 
postanowienia umowy między akceptantem i agentem rozliczeniowym 
znane są tylko stronom, dlatego też posiadacz/użytkownik EIP nie ma 
możliwości kontroli prawidłowości zachowań akceptanta. Prowadzi to 
do sytuacji, gdzie konsument nie dysponuje żadnymi środkami praw-
nym w celu obrony przed ewentualnym naruszeniem jego bezpieczeń-
stwa finansowego przez nieuczciwego akceptanta w sytuacjach określo-
nych w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicz-
nych instrumentach płatniczych. W konsekwencji konsument nie jest 
w stanie ocenić, czy działania podjęte przez akceptanta są prawidłowe.

W celu uniknięcia nieprawidłowości powinny powstać procedury 
bezpieczeństwa, które będą nie tylko składnikiem wspomnianej umo-
wy, ale także będą znane w odpowiedniej części posiadaczowi (ewen-
tualnie użytkownikowi) EIP, gdyż to najczęściej on będzie zaintereso-
wany możliwością bezpośredniego egzekwowania realizacji takiej pro-
cedury. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w sprawie. 

111. Prokuratora Krajowego – Zastępcy Prokuratora General-
nego (RPO-598266-II/08) z dnia 17 września 2008 r. – w sprawie 
nieprawidłowości związanych z ujawnieniem jednemu z podejrza-
nych, w części nie dotyczącej jego osoby, akt śledztwa prowadzonego 
w sprawie zabójstwa p. Krzysztofa Olewnika. 
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W dniu 11 września 2008 r. w gazecie „Nasz Dziennik” opubli-
kowano artykuł wskazujący, iż Prokuratura Okręgowa w Olsztynie 
umożliwiła byłemu liderowi SLD w Sierpcu zapoznanie się z całością 
akt śledztwa prowadzonego w tzw. sprawie Olewników i skopiowanie 
zebranych materiałów. Na skutek rozpoznania skargi p. Włodzimie-
rza Olewnika w tym względzie i jego prośby o interwencję Ministra 
Sprawiedliwości, prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie 
uznali ujawnienie całości akt śledztwa za błąd taktyczny, nie stano-
wiący naruszenia prawa. W związku z powyższym Rzecznik poprosił 
o odniesienie się do podnoszonych w omawianym artykule zarzutów 
i poinformowanie o zajętym stanowisku. 

112. Ministra Finansów (RPO-593169-VI/08) z dnia 17 wrze-
śnia 2008 r. – w sprawie uiszczania opłaty skarbowej od złożenia do-
kumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. 

Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska resortu finansów 
w następującej sprawie. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 
skarbowej, w przepisie art. 1 ust. 1 pkt 2, jako przedmiot podlegający 
opłacie skarbowej określa złożenie dokumentu stwierdzającego udzie-
lenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 
- w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu 
sądowym. Reforma opłaty skarbowej zakładała ograniczenie przed-
miotu opłaty skarbowej wyłącznie do czynności wykonywanych przez 
organy administracji publicznej oraz zapewnienie ekwiwalentności 
tej opłaty tj. ściślejsze powiązanie jej wysokości z pracochłonnością 
i kosztami, powstającymi po stronie organu administracji publicznej, 
który wykonuje czynności podlegające opłacie skarbowej. Pełnomoc-
nictwo to czynność cywilnoprawna, zaś organ administracji publicz-
nej nie bierze udziału w tej czynności i nie ponosi dodatkowych kosz-
tów z tytułu udziału pełnomocnika w postępowaniu sądowym lub ad-
ministracyjnym. Z tych to względów może budzić wątpliwości objęcie 
opłatą skarbową wskazanej czynności cywilnoprawnej tym bardziej, 
że nie podlega tej opłacie pełnomocnictwo złożone do protokołu.

113. Ministra Sprawiedliwości, Prezesa Naczelnej Rady Adwokac-
kiej, Prezesa Krajowej Izby Radców Prawnych (RPO-594258-I/08) 
z dnia 17 września 2008 r. – w sprawie projektu wprowadzenia do pro-
gramów aplikacji prawniczych zasady nieodpłatnego udzielania przez 
aplikantów porad prawnych osobom najuboższym.

Analiza ponad dwudziestu lat doświadczeń instytucji Rzecznika Praw 
Obywatelskich wskazuje, że w ponad połowie spraw, które wpływają do 
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Biura RPO, poucza się wnioskującego o przysługujących mu środkach 
działania. Dane te dowodzą ogromnej potrzeby działań na rzecz podnie-
sienia poziomu świadomości prawnej obywateli, a także konieczności 
zapewnienia szerszego dostępu do informacji i pomocy prawnej. Rzecz-
nik wielokrotnie zabiegał o przyjęcie uregulowań ustawowych w zakre-
sie zapewnienia obywatelom szerszego dostępu do pomocy prawnej oraz 
służących rozwojowi poradnictwa obywatelskiego i prawnego, a także 
wyrażał swoje poparcie dla oddolnych inicjatyw w tym zakresie.

Z tego powodu Rzecznik przedstawił projekt naukowców i działa-
czy społecznych skupionych wokół Fundacji Prawo Europejskie, który 
zakłada wprowadzenie do programów aplikacji adwokackich, radcow-
skich i sądowoprokuratorskich zasady nieodpłatnej pracy aplikantów 
w ośrodkach pomocy społecznej lub placówkach organizacji pożytku 
publicznego, w celu udzielania porad prawnych osobom najuboższym 
oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym. Obecnie funkcjonujące 
rozwiązania tj. Biura Porad Obywatelskich, studenckie kliniki prawa, 
czy wreszcie liczne organizacje pozarządowe organizujące fachowe 
poradnictwo prawne dla osób najuboższych, zaspokajają wyłącznie 
ułamek potrzeb w tym zakresie. Wydaje się, że inicjatywa Fundacji 
mogłaby z jednej strony przyczynić się do podnoszenia świadomości 
prawnej obywateli, z drugiej zaś stanowić ciekawą praktykę dla przy-
szłych adwokatów, radców prawnych, sędziów i prokuratorów. Rzecz-
nik zwrócił się o rozważenie możliwości wprowadzenia w życie rozwią-
zań proponowanych przez Fundację.

114. Ministra Sprawiedliwości (RPO-579495-I/08) z dnia 19 wrze-
śnia 2008 r. – w sprawie ograniczeń w dostępie do wykonywania zawo-
du adwokata. 

Problematyka dostępu do zawodu adwokata i zasady wykonywania 
tego zawodu budzą ostatnio wiele kontrowersji. W świetle art. 67 usta-
wy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze, osoby, które wyko-
nywały zawód sędziego lub prokuratora, nie mogą w ciągu dwóch lat 
od zaprzestania wykonywania tego zawodu wykonywać zawodu adwo-
kata w okręgu tej izby adwokackiej, w której zajmowały powyższe sta-
nowisko. Zakaz ten nie dotyczy sędziów Trybunału Konstytucyjnego 
i Trybunału Stanu, Sądu Najwyższego, sędziów Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego oraz prokuratorów Prokuratury Krajowej. Wprowa-
dzenie dwuletniego okresu karencji na wykonywanie zawodu adwoka-
ta dla osób uprzednio wykonujących zawód sędziego lub prokuratora 
w okręgu tej samej izby adwokackiej ma zapewnić ochronę prawidło-
wego toku postępowania przygotowawczego bądź sądowego. Rzecznik 
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zwraca jednak uwagę, iż ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach praw-
nych nie zawiera analogicznych przepisów, co w konsekwencji skut-
kuje niczym nieuzasadnionym różnicowaniem sytuacji adwokatów 
i radców prawnych w omawianym zakresie. W związku z powyższym 
Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w przedstawionej kwestii. 

115. Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa (RPO-
502338-IV/05) z dnia 19 września 2008 r. – w sprawie terminu 
przedawnienia przewinień dyscyplinarnych popełnianych przez 
sędziów. 

Specyfiką sędziowskich przewinień dyscyplinarnych jest to, że in-
formacje o nich zostają ujawnione często dopiero po znacznym upły-
wie czasu od popełnienia czynu np. po rozpatrzeniu sprawy przez 
sądy wyższych instancji. Osoby pokrzywdzone takim czynem dowia-
dują się więc o nim z bardzo dużym opóźnieniem, np. na skutek wyty-
ku uczynionego w trybie art. 40 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo 
o ustroju sądów powszechnych. Ze względu na zakres czynności wład-
czych powierzonych sędziemu, jego przewinienia dyscyplinarne mogą 
być czynami o znacznej społecznej doniosłości. Zgodnie z art. 108 § 1 
Prawa o ustroju sądów powszechnych, po upływie trzech lat od chwili 
czynu nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego. Jest to ter-
min na tyle krótki, że wiele czynów stanowiących ewidentnie przewi-
nienia dyscyplinarne, nie zostaje osądzonych. 

Do Rzecznika zwracają się osoby, które zostały pokrzywdzone prze-
wlekłością postępowania bądź ewidentnie wadliwym orzeczeniem są-
dowym, co zostało potwierdzone w orzeczeniach Europejskiego Try-
bunału Praw Człowieka w Strasburgu. Niestety, na gruncie prawa 
krajowego okoliczność ta nie rodzi żadnych konsekwencji, chociażby 
dyscyplinarnych, w stosunku do osoby sędziego. Pokrzywdzeni są in-
formowani przez organy sądownictwa dyscyplinarnego, że podjęcie 
jakichkolwiek czynności nie jest możliwe z uwagi na upływ terminu 
przedawnienia karalności. Sytuacja ta jest odbierana przez skarżą-
cych jako naruszająca poczucie sprawiedliwości. W związku z po-
wyższym Rzecznik zwrócił się o przekazanie informacji o stanowisku 
Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie regulacji art. 108 Prawa 
o ustroju sądów powszechnych.

116. Przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości 
i Praw Człowieka (RPO-578096-I/08) z dnia 19 września 2008 r. 
– w sprawie zasad dopuszczenia do wykonywania zawodu adwokata 
i radcy prawnego. 
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Rada Ministrów skierowała do Sejmu projekt ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz 
ustawy – Prawo o notariacie, który wykonuje wyroki Trybunału Kon-
stytucyjnego z dnia 19 kwietnia 2006 r. (sygn. akt K 6/06) oraz z dnia 
8 listopada 2006 r. (sygn. akt K 30/06). W celu wykonania powyższych 
wyroków Trybunału, regulacja ustawowa powinna dopuszczać ubie-
ganie się o wpis na listę adwokatów i radców prawnych bez odbycia 
aplikacji i egzaminu adwokackiego bądź radcowskiego przez osoby, 
które we wcześniejszym przedziale czasowym, zapewniającym znajo-
mość aktualnie obowiązującego prawa, ukończyły aplikację sądową 
i zdały egzamin sędziowski. Projekt nowelizacji nie jest jednak zgodny 
z powyższym tokiem rozumowania. Rzecznik przedstawił zastrzeżenia 
do projektu art. 66 ust. 1 pkt 4 Prawa o adwokaturze (oraz art. 25 ust. 
1 pkt 4 ustawy o radcach prawnych), który wymaga dodatkowo 5 lat 
zajmowania pewnych stanowisk prawniczych. Ponadto art. 66 ust. 5 
Prawa o adwokaturze (oraz art. 25 ust. 5 ustawy o radcach prawnych) 
stoi w sprzeczności z konstytucyjną zasadą równości. Do pięcioletnie-
go wymogu zajmowania pewnych stanowisk zalicza on, w przypadku 
aplikacji sądowej i prokuratorskiej pozaetatowej, proporcjonalnie 
okres trwania tych aplikacji, przyjmując, że za każdy miesiąc odby-
wania aplikacji zalicza się  miesiąca. Co najmniej niezrozumiałe jest 
ustawowe rozwiązanie zakładające, że w celu wykonywania zawodu 
adwokata lub radcy prawnego wymagany jest czterokrotnie dłuższy 
czas aplikacji w przypadku trybu pozaetatowego. Zarówno aplikanci 
etatowi, jak i pozaetatowi podchodzą do takich samych egzaminów 
w trakcie szkolenia oraz jednakowego egzaminu końcowego. Rzecznik 
zwrócił się o rozważenie możliwości wprowadzenia odpowiednich po-
prawek do omawianego projektu ustawy.   

117. Przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości 
i Praw Człowieka (RPO-596971-I/08) z dnia 19 września 2008 r. – 
w sprawie ograniczenia prawa wykonywania zawodu sędziego. 

Rzecznik przedstawił uwagi do projektu ustawy o Krajowej Szkole 
Sądownictwa i Prokuratury. Wobec wyroku Trybunału Konstytucyj-
nego z dnia 24 października 2007 r. (sygn. SK 7/06), w którym zakwe-
stionowano brak wyposażenia stanowiska asesora sądowego w pełnię 
gwarancji niezależności i niezawisłości, konieczne stało się przyjęcie 
nowej koncepcji unormowania drogi dojścia do urzędu sędziego, czego 
wyrazem jest omawiany projekt. Regulacja ta może budzić wątpliwości 
natury konstytucyjnej, zwłaszcza w zakresie przepisów przejściowych 
odnoszących się do osób, które zdały egzamin sędziowski na dotych-
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czasowych zasadach oraz osób, które obecnie kształcą się w ramach 
aplikacji sądowej rozpoczętej przed dniem 1 stycznia 2008 r. 

Projekt ustawy przewiduje w art. 65 ust. 3, że osoby te mogą zostać 
powołane na stanowisko sędziego sądu rejonowego, jeżeli po złoże-
niu egzaminu sędziowskiego przez okres co najmniej 3 lat zajmowały 
stanowisko referendarza sądowego lub przez okres co najmniej 4 lat 
stanowisko asystenta sędziego. Ustanowienie tych wymogów wobec 
osób, które zaczynały aplikację sądową według innych reguł może go-
dzić w obowiązujące w demokratycznym państwie prawnym konsty-
tucyjne prawo ochrony interesów w toku i ochrony praw nabytych. 
Projekt ustawy, wobec osób mianowanych na stanowisko asesora 
sądowego przed dniem 4 listopada 2007 r., tj. przed dniem wydania 
wspomnianego wyroku Trybunału, zakłada skrócenie czasu pracy na 
stanowisku asesora sądowego do roku oraz obniżenie wieku do 28 lat 
(art. 65 ust. 2). Rozwiązanie chroniące jedynie mianowanych ostat-
nio asesorów, a nie uwzględniające sytuacji osób, które zdały egzamin 
sędziowski na dotychczasowych zasadach oraz które kształcą się na 
aplikacji sądowej, może nosić znamiona nieuzasadnionej dyskrymi-
nacji. Rzecznik zwrócił się o rozważenie wprowadzenia niezbędnych 
poprawek do projektu ustawy. 

118. Przewodniczącego Senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Spor-
tu (RPO-549499-I/07) z dnia 19 września 2008 r. – w sprawie kryte-
riów przyznawania świadczenia z budżetu państwa dla reprezentantów 
Polski na igrzyskach paraolimpijskich. 

Rzecznik przekazał stanowisko dotyczące uchwalonej przez Sejm 
RP w dniu 5 września 2008 r. ustawy o zmianie ustawy o kulturze 
fizycznej, przekazanej do Senatu w dniu 10 września 2008 r. 

Przedmiotowa nowelizacja ma na celu usunięcie stanu nierównego 
traktowania paraolimpijczyków, który powstał w związku z wejściem 
w życie art. 23 b ustawy. Przepis ten uprawnia reprezentantów Polski 
na igrzyskach paraolimpijskich, po spełnieniu określonych przesłanek, 
do uzyskania świadczenia z budżetu państwa. Wątpliwości, jak się oka-
zało uzasadnione, wzbudzała przyjęta cezura czasowa, tj. zdobycie co 
najmniej jednego medalu paraolimpijskiego od 1992 roku. Uchwalona 
przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o kulturze fizycznej wychodzi co 
prawda naprzeciw oczekiwaniom paraolimpijczyków, co należy docenić, 
ale na tle zaproponowanych zmian pojawiają się kolejne wątpliwości. 

Ustawa zmienia kryteria, od których spełnienia uzależnione jest 
uprawnienie do świadczenia. Na jej podstawie o przyznanie dożywot-
niego świadczenia będą mogli ubiegać się również sportowcy niepełno-
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sprawni, którzy zdobyli co najmniej jeden medal w ruchu i igrzyskach 
paraolimpijskich od 1972 roku. Sformułowane jednak zostały dodat-
kowe kryteria dotyczące zawodów - w danej konkurencji powinny star-
tować co najmniej 4 zespoły albo 6 zawodników reprezentujących co 
najmniej 4 kraje. Wskazane „kryteria konkurencyjności” zostały jed-
nak przyjęte dopiero w 1992 roku. Przedstawiciel Rzecznika, który brał 
udział w posiedzeniach komisji sejmowej rozpatrującej przedmiotowy 
projekt, zwracał uwagę, że przyjęcie takiej regulacji może skutkować 
ponownym wyłączeniem z kręgu uprawnionych pewnej grupy sportow-
ców - uczestników zawodów ujętych w wykazie, który zostanie ustalony 
przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu. Na to 
samo zwracali uwagę obecni na posiedzeniu komisji paraolimpijczycy. 
W dniu 8 września 2008 r. wpłynęła do Rzecznika skarga potwierdza-
jąca te obawy. Z jej treści wynika, iż wyłączenie może dotyczyć około 
21 osób, uczestników pierwszych paraolimpiad. W ocenie Rzecznika 
argumenty przedstawione w skardze należy uznać za uzasadnione. 
W związku z powyższym zaapelował do Przewodniczącego Komisji 
o uwzględnienie powyższych uwag. 

119. Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (RPO-597884-
III/08) z dnia 22 września 2008 r. – w sprawie realizacji przez orga-
ny rentowe uprawnienia mężczyzn do wcześniejszej emerytury. 

Rzecznik jest adresatem wielu skarg od mężczyzn uprawnionych 
do wcześniejszej emerytury przysługującej w związku z ukończeniem 
60 lat i udowodnieniem 35 lat okresów składkowych i nieskładko-
wych. Skarżący podnoszą, że ZUS zawiesza postępowanie w sprawie 
o emeryturę na wniosek złożony po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 
28 marca 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (tj. po 
8 maja 2008 r.), w związku z toczącym się sądowym postępowaniem 
odwoławczym od odmownej decyzji ZUS w sprawie wcześniejszej eme-
rytury na podstawie wniosku złożonego przed wejściem w życie zno-
welizowanego art. 29 ust. 1 pkt 2. Skargi te są kierowane do organu 
rentowego z prośbą o zajęcie stanowiska w oparciu o posiadane akta 
rentowe. Z nadsyłanych odpowiedzi wynika niejednolity tryb postępo-
wania jednostek ZUS w tych sprawach. Jedna grupa ubezpieczonych 
otrzymuje decyzje o przyznaniu prawa do wcześniejszej emerytury 
i podjęciu jej wypłaty w kwocie zaliczkowej z informacją, iż ostateczne 
obliczenie wysokości świadczenia nastąpi po zakończeniu postępowa-
nia odwoławczego i zwrocie akt z sądu. Druga grupa ubezpieczonych 
otrzymuje natomiast pisma potwierdzające słuszność decyzji o zawie-
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szeniu postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Zdaniem 
Rzecznika trudno znaleźć racjonalność w działaniu tych jednostek 
ZUS, które zawieszają postępowanie do czasu zakończenia postępo-
wania przed sądem. Wobec powyższego Rzecznik zwrócił się o zajęcie 
stanowiska w kwestii możliwości stosowania jednolitej praktyki przez 
wszystkie jednostki ZUS  w opisanych sytuacjach.

120. Ministra Infrastruktury (RPO-583128-III/0) z dnia 22 wrze-
śnia 2008 r. – w sprawie potrzeby zmiany regulacji prawnej dotyczą-
cej zwrotu jednorazowej odprawy w przypadku ponownego podjęcia 
pracy w PKP.

W odpowiedzi Ministra Infrastruktury z dnia 9 czerwca 2008 r. na 
wystąpienie Rzecznika w sprawie złagodzenia regulacji prawnej za-
wartej w art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjali-
zacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego 
„Polskie Koleje Państwowe”, dotyczącej obowiązku zwrotu wypłaconej 
jednorazowej odprawy pieniężnej w przypadku ponownego zatrud-
nienia w PKP, zawarte zostało stanowisko, że rozważenie możliwości 
ewentualnej zmiany tego przepisu wymaga oszacowania jego skutków 
ekonomicznych i prawnych. Rzecznik podkreślił, że pojawiające się 
oferty pracy ze strony PKP oraz aktualna sytuacja na rynku pracy po-
wodują, że zwiększa się krąg osób zainteresowanych powrotem do pra-
cy. Restrykcyjne brzmienie tego przepisu mogłoby zostać złagodzone 
w szczególności poprzez określenie okresu, po upływie którego powrót 
do pracy w PKP nie skutkowałby obowiązkiem zwrotu odprawy pienięż-
nej. W związku z powyższym Rzecznik ponownie zwrócił się z prośbą 
o przedstawienie aktualnego stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury (30.09. 
2008 r.) poinformował, że w trakcie prac w Sejmie RP nad projektem 
nowelizacji ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji 
przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, w art. 50 
uchylono ust. 4. Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji, restruk-
turyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Kole-
je Państwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym zawierająca po-
wyższą zmianę została uchwalona na posiedzeniu Sejmu RP w dniu 
19 września 2008 r.

121. Komendanta Głównego Policji (RPO-591186-VII/08) z dnia 
23 września 2008 r. – w sprawie potrzeby podjęcia działań zmierzają-
cych do zapewnienia skutecznej ochrony praw osób zatrzymywanych 
przez Policję. 
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W dniu 3 czerwca 2008 r. w audycji „Magazyn Ekspresu Repor-
terów” programu drugiego TVP, wyemitowany został reportaż zatytu-
łowany „Policyjne tortury”. Przedstawiono w nim sprawę sprzeczne-
go z prawem traktowania osób zatrzymywanych w ostatnich latach 
w Komendzie Powiatowej Policji w N. 

Reportaż pokazał m.in., że poziom społecznego niezadowolenia ze 
sposobu wykonywania policyjnych zatrzymań w N. jest wysoki, na-
tomiast wykorzystywanie przepisów uprawniających do wnoszenia 
skarg i zażaleń na sposób przeprowadzenia policyjnego zatrzymania, 
przy opisanej skali zjawiska – nikłe. Powodem takiego stanu rzeczy 
może być nie tylko mała świadomość prawna osób, które uważają się 
za pokrzywdzone i członków ich rodzin, ale także niejasność uregulo-
wań statuujących te prawa lub przepisów, które określają procedurę 
informowania o nich. 

Wątpliwości budzi przewidziana w obowiązujących przepisach pro-
cedura dokumentowania zastosowania środka przymusu bezpośred-
niego. Fundamentalne znaczenie mają również prawa przysługujące 
zatrzymanym oraz tryb informowania o nich zatrzymanych. Zapisy te 
są liczne, jednak nie tworzą czytelnego systemu, ponadto problemem 
jest dostęp do informacji o podstawowych prawach. Obowiązujące 
przepisy nakazują, aby osoba zatrzymana była bezzwłocznie informo-
wana o uprawnieniach przysługujących w trakcie pobytu w pomiesz-
czeniach dla zatrzymanych oraz zapoznana z regulaminem pobytu. 
Wymóg ten może być spełniony jedynie wówczas, gdy odpowiednie 
teksty będą znajdowały się we wszystkich pokojach dla zatrzymanych. 
Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w sprawie podjęcia 
działań zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw osób 
zatrzymywanych przez Policję. 

122. Prezesa Rady Ministrów (RPO-578571-I/08) z dnia 23 wrze-
śnia 2008 r. – w sprawie zastrzeżeń dotyczących ustawy o planowa-
niu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności 
przerywania ciąży.

Rzecznik zasygnalizował, iż nadal pozostaje niewykonany wyrok 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 20 marca 2007 r. 
w sprawie A. Tysiąc przeciwko Polsce. Mając na względzie konieczność 
zapewnienia odpowiedniej ochrony podstawowych dóbr każdego czło-
wieka, tj. życia i zdrowia, Rzecznik przedstawił uwagi dotyczące usta-
wy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu 
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, licząc, że 
Rada Ministrów podejmie działania mające na celu wyeliminowanie 
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z obrotu prawnego przepisów wywołujących uzasadnione wątpliwości 
w świetle unormowań Konstytucji oraz uzupełnienie występujących 
luk prawnych. 

Rzecznik przedstawił zastrzeżenia dotyczące sposobu sformułowa-
nia jednej z przesłanek określających wyjątki od generalnej zasady 
zakazu przerywania ciąży tj. „zagrożenie dla (…) zdrowia kobiety” (art. 
4 a ust. 1 pkt 1 ustawy). Przepis ten jest niedostatecznie określony, 
a sama przesłanka wydaje się arbitralna – ustawodawca dowolnie 
zrównał wartość, jaką jest życie płodu, z szeroko rozumianym zdro-
wiem kobiety ciężarnej. Ustawodawca, dokonując w 1996 r. noweli-
zacji ustawy pominął istniejącą uprzednio przesłankę „poważnego 
zagrożenia dla zdrowia” jako dookreślającą warunki niekaralności 
przerywania ciąży ze względu na zdrowie matki. Arbitralność przepi-
su wzmacnia dodatkowo brak ograniczenia czasowego dopuszczalno-
ści aborcji oraz brak określenia trybu postępowania zmierzającego 
do stwierdzenia zajścia tej przesłanki. Obowiązującej regulacji można 
zarzucić niezgodność z niektórymi normami Konstytucji. Wobec wagi 
problemu i braku satysfakcjonujących odpowiedzi Ministra Zdrowia 
i Ministra Sprawiedliwości na wystąpienie Rzecznika w tej sprawie 
z dnia 25 stycznia 2008 r., Rzecznik zwrócił się do Prezesa Rady Mini-
strów o przedstawienie stanowiska. 

123. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RPO-593139-IV/08) 
z dnia 29 września 2008 r. – w sprawie zasad przyznawania pomocy 
finansowej dla młodych rolników. 

Do Rzecznika napływają liczne wystąpienia osób, którym odmó-
wiono przyznania pomocy finansowej w związku z niespełnieniem 
warunków rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie 
startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. 

Po dokonaniu analizy powyższych skarg Rzecznik zwrócił się do 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyjaśnienia w związku z treścią 
przepisu § 7 ust. 1 pkt 3 lit. c powyższego rozporządzenia. W ocenie 
Rzecznika uzależnienie przyznania pomocy finansowej w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich od wymogu odbywania nauki 
na uczelni w trybie studiów stacjonarnych istotnie zawęża możliwość 
otrzymania pomocy finansowej. Przedmiotowe uregulowanie nie znaj-
duje odzwierciedlenia w treści ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspie-
raniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 
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Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, ponadto 
nie jest zbieżne z celem rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 
z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiej-
skich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, a więc z rozwojem obszarów wiejskich. W związku z powyż-
szym Rzecznik zwrócił się o poinformowanie, czy przygotowanie zawo-
dowe podmiotów odbywających naukę na uczelni w systemie niesta-
cjonarnym na kierunku uznanym za wyższe wykształcenie rolnicze 
jest zdaniem Ministra Rolnictwa wystarczające do objęcia tych osób 
regulacją § 7 ust. 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia.

124. Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji (RPO-575418-I/08) z dnia 29 września 2008 r. – 
w sprawie odpowiedzialności osób wykonujących samodzielne funk-
cje w dziedzinie geodezji i kartografii.

W piśmie z dnia 24 kwietnia 2008 r. Rzecznik uzyskał zapewnienie, 
iż MSWiA rozważy potrzebę podjęcia inicjatywy legislacyjnej w celu 
zmiany dotychczasowych uregulowań prawnych w zakresie odpo-
wiedzialności osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie 
geodezji i kartografii. Wobec braku informacji o aktualnym stanie 
prac nad nowelizacją ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyj-
ne i kartograficzne, Rzecznik zwrócił się z prośbą o poinformowanie 
o działaniach podjętych w przedmiotowej sprawie.

125. Ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPO-583129-III/08) 
z dnia 29 września 2008 r. – w sprawie bezrobocia na obszarach 
popegeerowskich.

Do Rzecznika wpływają pisma od osób mieszkających na obsza-
rach popegeerowskich, które wyrażają niezadowolenie z sytuacji pa-
nującej na lokalnych rynkach pracy oraz z poziomu i jakości usług 
świadczonych przez powiatowe urzędy pracy. Problemy przedstawia-
ne przez osoby bezrobotne dotyczą głównie kłopotów ze znalezieniem 
zatrudnienia (lub innej pracy zarobkowej) oraz niemożności zaofero-
wania przez powiatowe urzędy pracy konkretnych ofert pracy (odpo-
wiadających ich wykształceniu) lub ofert szkoleń, które pozwoliłyby 
zwiększyć szansę na podjęcie zatrudnienia. Obserwacje dokonane 
przez Rzecznika pokrywają się w dużej części z wynikami badań prze-
prowadzonych na zlecenie Departamentu Analiz Ekonomicznych 
i Prognoz w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, a opublikowa-
nych w opracowaniu pt.: „Rynki pracy na obszarach popegeerowskich 
- Raport z badań”. Po zapoznaniu się z treścią powyższego „Raportu” 
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nasuwa się wniosek, iż mimo upływu blisko dwudziestu lat od momen-
tu rozpoczęcia transformacji gospodarczej, polska wieś nadal nie ma 
przed sobą pozytywnych perspektyw i wiele obszarów wiejskich staje 
się enklawami biedy, z których bardzo trudno się wydostać. Rzeczni-
ka szczególnie zaniepokoiła postawiona w raporcie teza, jakoby do-
tychczasowe działania instytucji, których celem jest - między inny-
mi – aktywizacja środowisk wiejskich cechowała niska skuteczność. 
Wątpliwości budzi zwłaszcza działalność powiatowych urzędów pracy, 
które oferując różne formy pomocy nie zawsze dopasowują je do ak-
tualnych potrzeb danego regionu. W związku z powyższym Rzecznik 
zwrócił się o przedstawienie informacji na temat planowanych przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej działań w tym obszarze.

126. Ministra Spraw Zagranicznych (RPO-598725-I/08) z dnia 
29 września 2008 r. – w sprawie opieki konsularnej nad obywatela-
mi polskimi przebywającymi za granicą.

Rzecznik z wielkim zadowoleniem przyjął decyzję Ministra Spraw 
Zagranicznych o otwarciu Konsulatu RP w Reykjaviku na terenie Re-
publiki Islandii. Już w sierpniu 2006 r. Rzecznik zwracał uwagę na 
konieczność utworzenia takiej placówki (RPO-528495-III/06 z dnia 16 
sierpnia 2006 r. oraz 23 listopada 2006 r.). Decyzja o otwarciu Konsu-
latu RP w Reykjaviku może być z pewnością odczytywana jako pozy-
tywny sygnał ze strony władz polskich, jednak potrzeby i oczekiwania 
naszych rodaków przebywających za granicą są znacznie większe. 
I tak, np. Polacy mieszkający we Frankfurcie nad Menem w Republi-
ce Federalnej Niemiec zwrócili się do Rzecznika z prośbą o wsparcie 
w otwarciu polskiej placówki dyplomatycznej w tym mieście. Wskazu-
ją oni, iż liczba obywateli polskich zamieszkujących we Frankfurcie 
nad Menem wynosi około 6000. Bez wątpienia potrzebują oni pomocy 
i opieki konsularnej, tym bardziej, iż istniejący do tej pory Konsulat RP 
w Lipsku ma zostać zamknięty z dniem 31 grudnia 2008 r. Niepokój 
Rzecznika budzą także alarmujące wiadomości nadchodzące z Wiel-
kiej Brytanii, gdzie istniejące polskie konsulaty nie radzą sobie z ob-
sługą przebywających na Wyspach setek tysięcy emigrantów. Przed 
placówkami ustawiają się długie kolejki, a urzędnicy nie odbierają 
telefonów. W konsekwencji emigranci nie mogą miesiącami załatwić 
podstawowych formalności, takich jak odtworzenie dokumentów czy 
uzyskanie porady prawnej. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił 
się o poinformowanie o dalszych planach Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych związanych z zapewnieniem opieki konsularnej jak najwięk-
szej liczbie Polaków przebywających za granicą.
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127. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
(RPO-552094-I/07) z dnia 29 września 2008 r. – w sprawie zamiesz-
czenia w raporcie o likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych in-
formacji, które stanowią dane wrażliwe.

Po zapoznaniu się z Raportem o likwidacji WSI Rzecznik uznał, 
iż istnieją podstawy do podjęcia przewidzianych prawem czynno-
ści przez organ ds. ochrony danych osobowych. Wobec faktu, iż or-
gan właściwy, tj. GIODO, w zasadzie pozostawał bezczynny, Rzecznik 
zwrócił się o wszczęcie postępowania administracyjnego, mającego 
na celu merytoryczne zbadanie przedstawionego zagadnienia, szcze-
gółowo wyjaśniając podstawy prawne uzasadniające właściwość 
GIODO w przedmiotowej sprawie. Trudno jednak podzielić przedsta-
wioną przez GIODO argumentację dotyczącą statusu RPO w niniej-
szym postępowaniu. Nie sposób uznać za konsekwentne - prawnie 
i faktycznie uzasadnione - postępowanie GIODO, który raz traktuje 
RPO jako uczestnika postępowania (doręczając postanowienia, tocząc 
spór przed WSA), a następnie twierdzi, że RPO nie korzysta z tego przy-
miotu. Trudno też ponownie wyjaśniać znaczenie regulacji prawnych, 
które w tej sprawie znajdują zastosowanie. W związku z powyższym 
Rzecznik ponowił wyrażone w piśmie z dnia 11 sierpnia 2008 r. żąda-
nie doręczenia decyzji z dnia 18 lipca 2008 r. o umorzeniu postępo-
wania, w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma Rzecznika z dnia 
29 września 2008 r.

128. Marszałka Senatu (RPO-598694-I/08) z dnia 29 września 
2008 r. – w sprawie prób wywarcia wpływu na funkcjonowanie Insty-
tutu Pamięci Narodowej. 

Z relacji Prezesa IPN oraz z notatki służbowej sporządzonej dnia 
17 września 2008 r. przez Dyrektora Oddziału IPN w Gdańsku zdaje 
się wynikać, że miały miejsce opisane w nich próby wywarcia wpływu 
na funkcjonowanie IPN, m.in. poprzez sugestię zmniejszenia środków 
budżetowych przeznaczonych na jego działalność. W związku z powyż-
szym Rzecznik zwrócił się o ustosunkowanie się do przedstawionych 
kwestii oraz poinformowanie o zajętym w sprawie stanowisku. 

129. Prezesa Rady Ministrów, Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej (RPO-599337-I/08) z dnia 30 września 2008 r. – w sprawie 
stanu przestrzegania praw osób starszych. 

W dniu 1 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień 
Osób Starszych, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 
w 1990 r. Wobec coraz częściej powtarzającej się w publicznej deba-
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cie tezy o dyskryminacji osób starszych, Rzecznik uznał za wskazane 
opracowanie raportu, który odzwierciedlałby rzeczywisty, aktualny 
stan w tym zakresie. W wyniku prac Zespołu ekspertów działającego 
przy urzędzie Rzecznika, została wydana publikacja pt. „Stan prze-
strzegania praw osób starszych. Analiza i rekomendacje działań”. 
Poruszone w niej zostały następujące tematy: zagrożenia praw osób 
starszych na rynku pracy, pieniężne świadczenia społeczne i sytuacja 
mieszkaniowa osób starszych, wskazanie wprowadzenia społecznego 
ubezpieczenia pielęgnacyjnego, rodzina i środowisko zamieszkania 
jako obszary ryzyka wykluczenia społecznego osób starszych, prze-
moc, dostęp do edukacji, uczestnictwo w sferze publicznej, zagrożenia 
praw osób starszych na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych, ochro-
na zdrowia. Rzecznik przekazał powyższe opracowanie Premierowi 
oraz Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej, jednocześnie zapraszając 
do Biura Rzecznika na debatę poświęconą tej problematyce.  

130. Prokuratora Krajowego (RPO-593126-II/08) z dnia 30 wrze-
śnia 2008 r. – w sprawie udostępniania dziennikarzom przez Policję 
lub prokuraturę informacji o prowadzonych postępowaniach przygo-
towawczych oraz udostępniania do wglądu aktów oskarżenia, przed 
rozpoczęciem przewodu sądowego. 

Analiza omawianego problemu skłoniła Rzecznika do skierowania 
wystąpienia do Prokuratora Krajowego, w którym podniósł problem 
udostępniania przez Policję lub prokuraturę przedstawicielom lokal-
nych mediów informacji pochodzących ze śledztwa lub dochodzenia 
oraz udostępniania im do wglądu aktów oskarżenia, przed rozpoczę-
ciem przewodu sądowego, celem sporządzenia przez media informacji 
prasowych o ukończonych na etapie postępowania przygotowawczego 
sprawach. Rzecznik zwrócił się o udzielenie informacji, czy omawia-
na praktyka znana jest Prokuraturze Krajowej i czy ma ona oparcie 
w przepisach prawa.
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III. KASACJE I SKARGI KASACYJNE 
DO SĄDU NAJWYŻSZEGO 

RPO-577423-II/07 z dnia 3 lipca 2008 r. –  kasacja na rzecz Ja-
dwigi D. od wyroku Sądu Rejonowego w K. 

Rzecznik wniósł kasację od wyroku Sądu Rejonowego w K. z dnia 20 
kwietnia 2007 r. skazującego Jadwigę D. za czyn ciągły wyczerpujący 
znamiona przestępstwa oszustwa oraz składania fałszywych oświad-
czeń. Zaskarżając powyższe orzeczenie w całości na korzyść skazanej 
Rzecznik zarzucił rażące i mogące mieć istotny wpływ na treść orze-
czenia naruszenie prawa karnego procesowego, poprzez uznanie, iż 
okoliczności popełnienia przez Jadwigę D. zarzucanego jej występku 
nie budzą wątpliwości i w efekcie wydanie wyroku skazującego bez 
przeprowadzenia postępowania dowodowego, skutkującego skaza-
niem jej za zarzucany czyn, podczas gdy zgromadzony w sprawie ma-
teriał dowodowy wskazywał, iż istniało w tej sprawie wiele wątpliwości 
co do możliwości przypisania oskarżonej zarzucanego jej czynu. 

Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Rejono-
wego w K. w całości i przekazanie sprawy temu Sądowi, do ponownego 
rozpoznania.

RPO-584441-II/08 z dnia 8 lipca 2008 r. - kasacja na niekorzyść 
Beaty J. i Krystyny H. od postanowienia Sądu Rejonowego w Cz. z dnia 
20 lutego 2008 r., którym utrzymano w mocy postanowienie proku-
ratora Prokuratury Rejonowej w Cz. z dnia 31 października 2007 r. 
o umorzeniu śledztwa - prowadzonego przeciwko Beacie J. i Krystynie 
H. - podejrzanym o popełnienie przestępstwa z art. 160 § 1 i 2 k.k.

Wspomnianemu orzeczeniu Rzecznik zarzucił rażące naruszenie 
prawa procesowego mające istotny wpływ na treść orzeczenia, to jest 
art. 433 § 2 k.p.k. i art. 297 k.p.k., polegające na tym, że sąd nie roz-
ważył wnikliwie wszystkich argumentów i zastrzeżeń zawartych we 
wniesionym środku odwoławczym i nienależycie się do nich odniósł, 
a jednocześnie zaniechał niezbędnej analizy, czy oceniane postępo-
wanie przygotowawcze osiągnęło ustawowy cel, o jakim mowa w art. 
297 k.p.k. i w wyniku pobieżnej oceny opartej na niepełnym materiale 
dowodowym - zgromadzonym w tym postępowaniu przygotowawczym, 
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w ślad za przyjętym dowolnie rozstrzygnięciem prokuratora wbrew 
zasadom prawidłowego rozumowania, wskazań wiedzy i doświadcze-
nia życiowego, sąd ukształtował swe przekonanie o trafności rozstrzy-
gnięcia prokuratury, co w konsekwencji doprowadziło do utrzymania 
w mocy zaskarżonego postanowienia prokuratora Prokuratury Rejo-
nowej w Cz. W konsekwencji Rzecznik wnioskował o uchylenie zaskar-
żonego postanowienia Sądu Rejonowego w Cz. i przekazanie sprawy 
temu Sądowi do ponownego rozpoznania.

 
RPO-564767-II/07 z dnia 11 sierpnia 2008 r. – kasacja na rzecz 

Doroty M. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w P. 
Rzecznik zarzucił powyższemu wyrokowi rażące i mające istotny 

wpływ na jego treść naruszenie prawa procesowego, polegające na wy-
mierzeniu oskarżonej przy ponownym rozpoznaniu sprawy surowszej 
kary grzywny niż orzeczona w wyroku uchylonym, podczas gdy orze-
czenie to nie było zaskarżone na jej niekorzyść i nie zachodziły inne 
okoliczności to uzasadniające. Konsekwencją tego zarzutu jest wnio-
sek kasacyjny o uchylenie wyroku Sądu Rejonowego w zaskarżonej 
części i przekazanie sprawy w zakresie orzeczonej kary grzywny temu 
Sądowi do ponownego rozpoznania.

Rzecznik podkreślił, iż zgodnie z art. 78 Konstytucji, każda ze stron 
ma prawo do zaskarżania orzeczeń wydanych w pierwszej instancji. 
W myśl zaś art. 42 ust. 2 zdanie 1 Konstytucji każdy, przeciw komu pro-
wadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich 
stadiach postępowania. Przy czym procesowym elementem urzeczy-
wistnienia prawa do obrony jest również możliwość zaskarżenia nieko-
rzystnego, z punktu widzenia oskarżonego, orzeczenia sądu pierwszej 
instancji. Nie ulega więc wątpliwości, iż stosowanie - tak jak w niniej-
szej sprawie - prawa w sposób prowadzący w konsekwencji do wydania 
surowszego orzeczenia w wyniku rozpoznania środka odwoławczego 
wniesionego przez oskarżonego, w istocie koliduje z owymi konstytu-
cyjnymi zasadami. Prowadzi bowiem w praktyce do tego, że oskarżony 
decydujący się na korzystanie ze środków odwoławczych (a więc re-
alizujący swoje konstytucyjne uprawnienia) powinien liczyć się także 
z negatywnymi konsekwencjami podjętej w tym zakresie decyzji.

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 11.09.2008 r., sygn. akt IV 
KK 296/08). 

RPO-573875-II/07 z dnia 11 sierpnia 2008 r. – kasacja na rzecz 
Krzysztofa K. od wyroku Sądu Apelacyjnego w L. utrzymującego 
w mocy wyrok Sądu Okręgowego w R. 
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Rzecznik zarzucił wyrokowi Sądu Apelacyjnego w L. rażące narusze-
nie prawa polegające na nieuchyleniu, niezależnie od granic zaskarże-
nia i podniesionych zarzutów w apelacji oraz wpływu uchybienia na 
treść orzeczenia, wyroku Sądu I instancji pomimo, że orzeczenie to za-
padło w sytuacji, gdy składowi orzekającemu Sądu Okręgowego w R. 
przewodniczył sędzia Sądu Rejonowego w R. delegowany przez Preze-
sa Sądu Okręgowego w R. do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie 
Okręgowym w R. bez uprzedniej właściwej zgody Kolegium tego Sądu, 
co stanowi tzw. bezwzględną przyczynę odwoławczą. Konsekwencją tego 
zarzutu jest wniosek kasacyjny o uchylenie wyroku Sądu II instancji 
oraz utrzymanego nim w mocy rozstrzygnięcia Sądu I instancji i prze-
kazanie sprawy Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania. 

Rzecznik podkreślił, że zgoda Kolegium Sądu Okręgowego w R. miała 
charakter generalny i nie dotyczyła personalnie (imiennie) delegowane-
go Sędziego. W rzeczywistości Kolegium w ogóle nie rozważało kandyda-
tury tego Sędziego (ani żadnej innej kandydatury), natomiast wyraziło 
zgodę, aby w podjęciu konkretnej personalnej decyzji o delegowaniu sę-
dziego do orzekania m.in. w sądzie wyższego rzędu, wyręczył Kolegium 
Prezes Sądu Okręgowego wykonujący w konkretnej sytuacji czynności 
administracyjne. Taka zgoda Kolegium jest w oczywisty sposób sprzecz-
na z prawem o ustroju sądów powszechnych. Konsekwencją tego jest nie-
prawidłowy sposób delegowania sędziego Sądu Rejonowego do udziału 
w rozprawach w tej sprawie, który sprawił, że delegowanie to nastąpiło 
bez wymaganej przez ustawę zgody Kolegium Sądu Okręgowego. Wska-
zane wyżej naruszenie prawa godzi w podstawowe reguły prawidłowego 
procesowania, a jego akceptowanie prowadziłoby do kolizji z elementar-
nymi standardami procedury karnej demokratycznego państwa.

RPO-576157-II/07 z dnia 12 sierpnia 2008 r. – kasacja na rzecz 
Rafała Ł. od prawomocnego wyroku łącznego Sądu Rejonowego w I.

Rzecznik zarzucił temu wyrokowi: 
1) rażące naruszenie prawa procesowego, a mianowicie art. 410 

k.p.k., polegające na wydaniu w tym zakresie wyroku łącznego wy-
łącznie w oparciu o część materiału dowodowego ujawnionego w toku 
rozprawy głównej, co skutkowało brakiem rozstrzygnięcia co do czynu 
osądzonego w sprawie Sądu Rejonowego w I., podczas gdy przestęp-
stwo, za które Rafał Ł. został skazany w tej sprawie pozostawało w re-
alnym zbiegu z występkiem osądzonym w sprawie Sądu Rejonowego 
w S. oraz  występkiem osądzonym w sprawie Sądu Rejonowego w I., co 
powinno było doprowadzić do objęcia karą łączną czynów osądzonych 
w tych sprawach. 
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2) rażące naruszenie prawa materialnego, tj. art 89 § 1 k.k., pole-
gające na objęciu karą łączną bezwzględnego pozbawienia wolności 
czynów osądzonych w sprawie Sądu Rejonowego, w sytuacji gdy Rafał 
Ł. został skazany na karę z warunkowym zawieszeniem jej wykonania 
i nie zarządzono dotychczas jej wykonania.

Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku łącznego w ca-
łości i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu do ponownego rozpo-
znania oraz wstrzymanie wykonania zaskarżonego wyroku łącznego 
w zakresie orzeczenia kary łącznej.

RPO-582564-II/08 z dnia 14 sierpnia 2008 r. – kasacja na rzecz 
Ryszarda L. od wyroku Sądu Okręgowego w S. utrzymującego w mocy 
wyrok Sądu Rejonowego w S.

Rzecznik zarzucił temu wyrokowi rażące naruszenie prawa proceso-
wego (art. 433 § 1 k.p.k.) polegające na tym, że Sąd drugiej instancji roz-
patrując apelację obrońcy oskarżonego nie wyszedł z urzędu poza grani-
ce środka odwoławczego i utrzymał w mocy wyrok Sądu I instancji, mimo 
iż dotknięty jest on uchybieniem tj. zawiera sprzeczność pomiędzy sen-
tencją a uzasadnieniem co do wysokości orzeczonej  kary grzywny, unie-
możliwiającą jego wykonanie. Rzecznik wniósł o uchylenie tego wyroku 
i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania.  

RPO-576013-II/07 z dnia 2 września 2008 r. – kasacja na rzecz 
Janiny S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w R., utrzymu-
jącego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w S. 

Rzecznik zaskarżył powyższy wyrok w części dotyczącej utrzymania 
w mocy punktu II wyroku Sądu Rejonowego w S., którym orzeczono 
o umieszczeniu oskarżonej w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. 
Rzecznik zarzucił wyrokowi Sądu drugiej instancji rażące i mające 
wpływ na jego treść naruszenie prawa procesowego, a mianowicie art. 
433 § 1 k.p.k., polegające na tym, że Sąd drugiej instancji rozpatrując 
apelacje oskarżonej oraz jej obrońcy, niezależnie od granic zaskarże-
nia i podniesionych zarzutów, nie przekroczył z urzędu granic środka 
odwoławczego i utrzymał w mocy rażąco niesprawiedliwe orzeczenie 
Sądu pierwszej instancji, które zapadło z naruszeniem art. 94 § 1 k.k., 
przez zastosowanie go wobec oskarżonej pomimo tego, że opis przypi-
sanego Janinie S. czynu zabronionego nie zawiera znamienia działa-
nia w ramach art. 31 § 1 k.k., co w konsekwencji skutkowało brakiem 
wskazania tego przepisu w kwalifikacji prawnej czynu. Konsekwencją 
powyższego jest wniosek o uchylenie wyroku Sądu Okręgowego w R. 
oraz wyroku Sądu Rejonowego w S. w zaskarżonym zakresie.
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RPO-563636-II/07 z dnia 3 września 2008 r. – kasacja na rzecz 
Arkadiusza K. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejono-
wego w B.

Rzecznik zarzucił temu wyrokowi błąd polegający na przyjęciu, 
iż zakres działania Straży Miejskiej w B. obejmował kontrolę ruchu 
drogowego, polegającą na używaniu fotoradarów i w konsekwencji 
uznanie, iż Straż Miejska była uprawniona do występowania z wnio-
skiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia polegające na przekro-
czeniu dopuszczalnej prędkości, podczas gdy kontrola przepisu § 17 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego, przeprowa-
dzona zgodnie z dyspozycją art. 178 ust. 1 Konstytucji, powinna była 
spowodować umorzenie przez sąd postępowania w stosunku do Arka-
diusza K. z powodu braku skargi uprawnionego oskarżyciela. Pogląd 
ten znalazł odzwierciedlenie w wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 22 marca 2007 r., który po rozpoznaniu wniosku Rzecznika 
orzekł, iż § 17 ust. 1 pkt 1 lit. c ww. rozporządzenia jest niezgodny z art. 
131 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym i z art. 92 ust. 1 Konstytu-
cji. Rzecznik zawnioskował o uchylenie zaskarżonego wyroku i umo-
rzenie postępowania w stosunku do Arkadiusza K. z powodu braku 
skargi uprawnionego oskarżyciela oraz ustania karalności czynu.

RPO-574220-II/07 z dnia 3 września 2008 r. – kasacja na rzecz 
Iwony B. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w P. 

Rzecznik zarzucił temu wyrokowi błąd polegający na przyjęciu, iż 
zakres działania Straży Miejskiej w P. obejmował kontrolę ruchu drogo-
wego, polegającą na używaniu fotoradarów i w konsekwencji uznanie, iż 
Straż Miejska była uprawniona do występowania z wnioskiem o ukaranie 
w sprawach o wykroczenia polegające na przekroczeniu dopuszczalnej 
prędkości, podczas gdy kontrola przepisu § 17 rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie 
kontroli ruchu drogowego, przeprowadzona zgodnie z dyspozycją art. 178 
ust. 1 Konstytucji, powinna była spowodować umorzenie przez sąd postę-
powania w stosunku do Iwony B. z powodu braku skargi uprawnionego 
oskarżyciela. Pogląd ten znalazł odzwierciedlenie w wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 22 marca 2007 r., który po rozpoznaniu wniosku 
Rzecznika orzekł, iż § 17 ust. 1 pkt 1 lit. c ww. rozporządzenia jest nie-
zgodny z art. 131 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym i z art. 92 ust. 
1 Konstytucji. Rzecznik zawnioskował o uchylenie zaskarżonego wyroku 
i umorzenie postępowania w stosunku do Iwony B. z powodu braku skar-
gi uprawnionego oskarżyciela oraz ustania karalności czynu. 
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RPO-538366-II/06 z dnia 5 września 2008 r. – kasacja na rzecz Ro-
mana K. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w G. 

Rzecznik zarzucił temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na 
jego treść naruszenie prawa procesowego, polegające na rozpoznaniu 
sprawy przez sąd pod nieobecność oskarżonego i na wydaniu wyroku 
zaocznego, w sytuacji gdy Roman K. nie był prawidłowo powiadomio-
ny o terminie rozprawy, co w rezultacie doprowadziło do naruszenia 
jego prawa do obrony. Konsekwencją tego zarzutu jest wniosek kasa-
cyjny o uchylenie orzeczenia Sądu Rejonowego i przekazanie sprawy 
temu sądowi do ponownego rozpoznania. 

Oskarżony w tej sprawie był pozbawiony wolności w czasie, gdy 
w placówce pocztowej znajdowało się zawiadomienie o terminie rozpra-
wy. Oceny o naruszeniu prawa procesowego w tej sprawie nie zmienia 
okoliczność, że Roman K. mógł odebrać wezwanie na rozprawę przez 
trzy dni (potem został zatrzymany). Nie można bowiem nakładać na 
oskarżonego obowiązku natychmiastowej reakcji na awizo przesyłki 
pocztowej, która odebrana być może w znacznie dłuższym czasie. Za-
sady odnoszące się do doręczeń pism procesowych mają charakter 
gwarancyjny. Z uwagi na powyższe, ograniczenie wynikających z nich 
uprawnień, w tak znacznym zakresie, jest prawnie niedopuszczalne. 
Roman K. nie zmienił bowiem dobrowolnie miejsca zamieszkania 
i w efekcie tego pozbawiony został możliwości odebrania wezwania 
na rozprawę w terminie, w którym gwarantowały mu to obowiązujące 
przepisy prawa.

RPO-584927-II/08 z dnia 8 września 2008 r. – kasacja na rzecz Wal-
demara S. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w B. 

Zarzucając rażące i mogące mieć istotny wpływ na treść orzecze-
nia naruszenie prawa procesowego, a mianowicie art. 479 § 1 k.p.k. 
w związku z art. 139 § 1 k.p.k. i art. 6 k.p.k. polegające na rozpoznaniu 
sprawy przez Sąd pod nieobecność oskarżonego i na wydaniu wyroku 
zaocznego, w sytuacji gdy oskarżony nie był prawidłowo powiadomio-
ny o terminie rozprawy, co w rezultacie doprowadziło do naruszenia 
jego prawa do obrony, Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego wy-
roku zaocznego i przekazanie sprawy w tym zakresie Sądowi Rejono-
wemu do ponownego rozpoznania. 

Rzecznik podzielił pogląd Sądu Najwyższego zawarty w wyroku z dnia 
20 stycznia 2004 r., sygn. akt IV KK 434/03 (niepublikowany), że: „Z uży-
tego przez ustawodawcę w przepisie art. 139 § 1 k.p.k. sformułowania 
„strona zmieniła miejsce zamieszkania” należy wyprowadzić wniosek, 
że przepis ten ma na względzie takie zmiany miejsca zamieszkania albo 
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pobytu przez stronę, które są następstwem swobodnie podejmowanych 
przez nią decyzji lub wypełnienia obowiązków obywatelskich w czasie 
oraz miejscu dającym się łatwo przewidzieć i nieograniczających w żad-
nym stopniu swobody w podaniu do wiadomości organu, przed którym 
toczy się postępowanie, nowego miejsca pobytu. Z samej zaś istoty po-
zbawienia wolności wynika natomiast, że jest ono niezależne od woli 
osoby pozbawionej wolności zarówno co do czasu trwania, jak i miejsca 
pobytu, a ponadto, że niejednokrotnie może ono ograniczać swobodę 
w podaniu do wiadomości wspomnianego organu miejsca pobytu w cza-
sie pozbawienia wolności, i dlatego nie może być utożsamiane ze zmianą 
miejsca zamieszkania, o której mowa w art. 139 § 1 k.p.k.”.

RPO-581458-II/08 z dnia 10 września 2008 r. – kasacja na rzecz 
Jakuba O. od wyroku Sądu Okręgowego w O., zmieniającego wyrok 
Sądu Rejonowego w S. 

Rzecznik zarzucił wyrokowi Sądu Okręgowego rażące i mające istot-
ny wpływ na treść wyroku naruszenie prawa materialnego tj. art. 42 § 2 
k.k., polegające na orzeczeniu na jego podstawie wobec Jakuba O. środ-
ka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mecha-
nicznych na okres 5 lat, mimo braku przesłanek do jego zastosowania. 
Zgodnie z treścią art. 42 § 2 k.k. sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich 
pojazdów mechanicznych albo pojazdów mechanicznych określonego 
rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa przeciwko 
bezpieczeństwu w komunikacji był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem 
środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 
173, 174 lub 177 k.k. Z niekwestionowanych ustaleń faktycznych sprawy, 
które swój ostateczny wyraz przybrały w opisie czynu przypisywanego 
oskarżonemu jednoznacznie wynika, iż Jakub O. w czasie popełnienia 
zarzucanego mu czynu nie był w stanie nietrzeźwości ani pod wpływem 
środka odurzającego ani też nie zbiegł z miejsca zdarzenia. Zważywszy 
na powyższe, Rzecznik zawnioskował o uchylenie przedmiotowego wyro-
ku w części dotyczącej orzeczenia o środku karnym i przekazanie w tym 
zakresie sprawy Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania.

RPO-589239-II/08 z dnia 22 września 2008 r. – kasacja na rzecz 
Marianny P. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w R. 

Rzecznik wniósł kasację od wyroku Sądu Rejonowego w R., które-
mu zarzucił rażące naruszenie prawa materialnego, to jest art. 233 § 1 
k.k., wskutek bezzasadnego zastosowania go do czynu oskarżonej, pod-
czas gdy złożyła ona fałszywe zeznania w sytuacji wykluczającej możli-
wość przypisania jej popełnienia występku opisanego w tym przepisie, 
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co miało istotny wpływ na treść wyroku w zaskarżonej części. Konse-
kwencją tego zarzutu jest wniosek o uchylenie wyroku w zaskarżonej 
części i uniewinnienie Marianny P. od popełnienia przypisanego jej 
przestępstwa z art. 233 § 1 k.k. Rzecznik podkreślił (w ślad za Sądem 
Najwyższym), że nie jest dopuszczalne skazanie sprawcy fałszywych 
zeznań za to przestępstwo, jeżeli w postępowaniu karnym, w którym 
występował jako oskarżony, złożył je uprzednio w charakterze świadka 
co do okoliczności związanych z zarzucanym mu czynem. W niniejszej 
sprawie, złożenie fałszywych zeznań przez oskarżoną na posterunku 
Policji, wynikało z realizacji jej prawa do obrony, które jest fundamen-
talnym prawem obywatelskim gwarantowanym Konstytucją oraz prze-
pisami ratyfikowanych przez Polskę konwencji międzynarodowych. 

RPO-579351-II/08 z dnia 22 września 2008 r. – kasacja na rzecz 
Piotra O. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w R. utrzymu-
jącego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w G. 

Rzecznik zarzucił wyrokowi sądu drugiej instancji rażące i mające 
wpływ na jego treść naruszenie prawa procesowego, to jest: art. 451 
k.p.k., art. 6 k.p.k., polegające na niezasadnym zaniechaniu sprowa-
dzenia pozbawionego wolności oskarżonego na rozprawę odwoław-
czą, pomimo złożenia przez niego wniosku w tym zakresie, co zarazem 
stanowiło naruszenie prawa oskarżonego do obrony na wskazanym 
powyżej etapie procesu; oraz naruszenie art. 433 § 1 k.p.k., polegające 
na tym, że sąd drugiej instancji rozpatrując apelację obrońcy oskar-
żonego, niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów, 
utrzymał w mocy rażąco niesprawiedliwe orzeczenie sądu pierwszej 
instancji, które zapadło z naruszeniem prawa materialnego, to jest 
art. 64 § 2 k.k., poprzez zastosowanie tego przepisu mimo braku prze-
słanek do przyjęcia, że oskarżony popełnił zarzucany mu czyn w wa-
runkach recydywy specjalnej wielokrotnej. 

Konsekwencją powyższego jest wniosek o uchylenie wyroku Sądu 
Okręgowego w R. i przekazanie sprawy temu sądowi do ponownego 
rozpoznania w postępowaniu odwoławczym.

RPO-458120-II/03 z dnia 22 września 2008 r. – kasacja na rzecz 
Bolesława D. i 15 innych oskarżonych od prawomocnego wyroku 
Sądu Wojewódzkiego w K. 

Rzecznik zarzucił rażące naruszenie prawa procesowego, mające 
istotny wpływ na jego treść, a mianowicie art. 1 ust. 3 dekretu z dnia 
16 listopada 1945 r. o postępowaniu doraźnym, polegające na nie-
zasadnym przyjęciu, że okoliczności sprawy, o których mowa w tym 
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przepisie, uzasadniały wniosek prokuratora o jej rozpoznanie w trybie 
doraźnym, podczas gdy należyte rozważenie tych okoliczności prowa-
dzi do wniosku, iż postępowanie w tej sprawie winno być prowadzone 
w trybie zwyczajnym, co skutkowało naruszeniem zagwarantowane-
go w art. 360 k.p.k. z 1928 r. prawa oskarżonych do obrony.

Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i umorzenie po-
stępowania wobec 9 oskarżonych wobec ich śmierci i przedawnienia ka-
ralności przypisanych im czynów, a w stosunku do pozostałych oskar-
żonych  - wobec przedawnienia karalności przypisanych im czynów. 

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

RPO-491546-II/04 z dnia 22 września 2005 r. – kasacja na rzecz 
Henryka W. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w S. utrzy-
mującego w mocy orzeczenie Kolegium d/s Wykroczeń w S. (Informa-
cja 7-9/2005, str. 60).

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 04.01.2006 r., sygn. akt IV 
KK 363/05). 

RPO-532107-II/06 z dnia 16 października 2006 r. – kasacja na 
rzecz Marka M. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w G. 
zmieniającego w części dotyczącej Marka M., a w pozostałym zakresie 
utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w G. (Informacja 10-
12/2006, str. 93).

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 22.11.2006 r., sygn. akt V KK 
372/06). 

RPO-553599-II/07 z dnia 15 czerwca 2007 r. – kasacja na rzecz 
Wardana G. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Z. utrzy-
mującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Z. (Informacja 4-6/2007, 
str. 84).

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 09.08.2007 r., sygn. akt V KK 
243/07). 

RPO-549160-II/07 z dnia 8 stycznia 2008 r. – kasacja na rzecz 
Andrzeja B., uczestnika tzw. wydarzeń radomskich w 1976 r., od pra-
womocnego wyroku Sądu Rejonowego w R. z dnia 24 sierpnia 1976 r. 
(Informacja 1-3/2008, str. 183). 

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 22.07.2008 r., sygn. akt III 
KK 6/08) 
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RPO-572307-II/07 z dnia 30 stycznia 2008 r. – kasacja na rzecz 
Małgorzaty J. od wyroku  Sądu Okręgowego w C. zmieniającego wyrok 
Sądu Rejonowego w C. (Informacja 1-3/2008, str. 184).

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 26.06.2008 r., sygn. akt IV 
KK 42/08).

RPO-546658-II/06 z dnia 18 lutego 2008 r. – kasacja na rzecz 
Pawła G. od wyroku Sądu Okręgowego w Ł. zmieniającego w części 
wyrok Sądu Rejonowego w P. (Informacja 1-3/2008, str. 184). 

Kasacja oddalona (postanowienie z dnia 17.09.2008 r., sygn. akt 
II KK 60/08). 

RPO-580941-II/08 z dnia 9 maja 2008 r. – kasacja na rzecz Ma-
riana F. od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w G. (In-
formacja 4-6/2008, str. 139).

Kasacja uwzględniona (postanowienie z dnia 18.09.2008 r., sygn. 
akt V KK 172/08). 

RPO-565020-II/07 z dnia 14 maja 2008 r. – kasacja na rzecz Pio-
tra M. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w Ł. utrzy-
mującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w Ł. (Informacja 
4-6/2008, str. 139).

Kasacja uwzględniona (postanowienie z dnia 09.07.2008 r., sygn. 
akt II KK 152/08).

RPO-561528-II/07 z dnia 12 czerwca 2008 r. – kasacja na rzecz 
Hanny W. od wyroku Sądu Okręgowego w K. utrzymującego w mocy 
wyrok Sądu Rejonowego w S. (Informacja 4-6/2008, str. 142).

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 04.08.2008 r., sygn.  IV KK 
206/08). 

Rzecznik wniósł skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego: 

RPO-577260-V/07 z dnia 1 sierpnia 2008 r. – skarga kasacyj-
na do Sądu Najwyższego od wyroku Sądu Apelacyjnego w W. z dnia 
20 grudnia 2007 r., oddalającego apelację powodów Marka M. i Piotra 
R. od wyroku Sądu Okręgowego w W. z dnia 20 października 2006 r.  
wydanego w sprawie z powództwa Marka M. i Piotra R. przeciwko spół-
dzielni mieszkaniowej o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli.

Rzecznik wskazał, iż w sprawie występuje istotne zagadnienie 
prawne – potrzeba rozstrzygnięcia, jaki skutek miało stwierdzenie 
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w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 2005 r. nie-
zgodności z Konstytucją art. 1 pkt 40 ustawy z dnia 19 grudnia 2002 
r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych 
innych ustaw, w szczególności zaś, czy skutkiem wyeliminowania tego 
przepisu z obrotu prawnego wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, 
było „odzyskanie” mocy obowiązującej przez art. 49 ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych.

W sprawie istnieje również potrzeba wykładni przepisu prawnego 
budzącego poważne wątpliwości, t.j. art. 491 zdanie pierwsze ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych poprzez rozstrzygnięcie, jakie zna-
czenie pojęciowe ma termin „bezczynność spółdzielni” w rozumieniu 
tego przepisu, w szczególności zaś, czy bezczynność spółdzielni, o której 
mowa w tym przepisie dotyczy tylko sytuacji, gdy istnieje uchwała za-
rządu, o której mowa w art. 42 i 43 ustawy o spółdzielniach mieszkanio-
wych, a nie zachodzi w sytuacji, gdy taka uchwała nie została podjęta. 

Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Apelacyj-
nego w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądo-
wi drugiej instancji.
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IV. PYTANIA PRAWNE DO SĄDU NAJWYŻSZEGO 

W okresie objętym Informacją Rzecznik skierował następujące 
wnioski do Sądu Najwyższego:

RPO-580256-VII/08 z dnia 16 lipca 2008 r. – wniosek do Sądu 
Najwyższego w sprawie rozbieżności w interpretacji pojęcia „przerwa 
w wykonaniu kary pozbawienia wolności”. 

Rzecznik zwrócił się do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyja-
śniającej występujące w orzecznictwie sądów powszechnych rozbież-
ności w wykładni przepisu art. 155 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 
r. Kodeks karny wykonawczy, a zawierającej odpowiedź na pytanie: 
czy użyte w przepisie art. 155 k.k.w. pojęcie „przerwa w wykonaniu 
kary pozbawienia wolności” powinno być interpretowane (w oparciu 
o wykładnię systemową i funkcjonalną) wyłącznie jako przerwa, o któ-
rej mowa w art. 153 k.k.w., czy również (w oparciu o wykładnię języko-
wą) jako każda faktyczna przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia 
wolności, wyjąwszy bezprawną?

W przekonaniu Rzecznika słusznym byłoby uznanie, że przepis 
art. 155 § 1 k.k.w. może być stosowany wobec każdego skazanego, któ-
ry spełnia określone w nim warunki, niezależnie od tego, czy korzystał 
on z przerwy, o której mowa w art. 153 k.k.w., czy też wykonywanie 
wobec niego kary zostało przerwane z innego powodu, jeżeli nie był 
on bezprawny.

RPO-577529-IV/07 z dnia 30 września 2008 r. – wniosek do 
Sądu Najwyższego w sprawie rozbieżności w wykładni art. 169 § 1 
k.p.c. w zakresie sposobu określania terminu do wystąpienia z wnio-
skiem o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej. 

Rzecznik Praw Obywatelskich pod dokonanej analizie orzecz-
nictwa Sądu Najwyższego uznał, iż istnieją ważkie powody do wy-
stąpienia z wnioskiem o wyjaśnienie dwóch zagadnień prawnych. 
Pierwsza kwestia dotyczy samej możliwości przywrócenia przez Sąd 
terminu do wystąpienia z wnioskiem o przywrócenie terminu do do-
konania danej czynności procesowej. Natomiast drugie zagadnienie 
wyczerpuje się w udzieleniu odpowiedzi na pytanie, od kiedy należy 
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liczyć tygodniowy termin do wystąpienia z wnioskiem o przywróce-
nie terminu dla złożenia skargi kasacyjnej, gdy strona postępowa-
nia cywilnego jest reprezentowana przez pełnomocnika ustanowio-
nego z urzędu.

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 20 października 1970 r. 
(sygn. akt II CZ 121/70) stanął na stanowisku, iż brak jest podstaw 
prawnych do przywrócenia tygodniowego terminu na wystąpienie 
z wnioskiem o przywrócenie terminu do dokonania czynności proce-
sowej. Wniosek ten złożony z przekroczeniem terminu określonego 
w art. 169 § 1 k.p.c., winien podlegać bezwzględnie odrzuceniu. Od-
mienne stanowisko zostało zaprezentowane w postanowieniu Sądu 
Najwyższego z dnia 11 października 2001 r. (sygn. akt IV CZ 163/01), 
w którym SN opowiedział się za możliwością przywrócenie na zasa-
dach ogólnych tygodniowego terminu na złożenie wniosku o przywró-
cenie terminu do dokonania czynności procesowej. Pogląd ten prezen-
towany jest jednolicie w piśmiennictwie. 

Równie istotny problem interpretacyjny na gruncie art. 169 § 1 
k.p.c. uwidacznia się w zakresie określenia początku biegu tygodnio-
wego terminu do wystąpienia z wnioskiem o przywrócenie terminu do 
wniesienia skargi kasacyjnej w sytuacji, gdy wiadomość o  wyznacze-
niu danej osoby pełnomocnikiem dotarła do niej po upływie prawem 
przewidzianego dla wniesienia tegoż środka terminu. Problem ten 
został wyrażony w orzecznictwie dotyczącym dawnej kasacji, jednak 
zachowuje swą żywotność w zakresie aktualnie przewidzianej pra-
wem skargi kasacyjnej. I tak np., w postanowieniu z dnia 17 listopada 
1998 r. (sygn. akt II UZ 122/98) Sąd Najwyższy uznał, iż przyczyna 
uchybienia terminu do złożenia kasacji ustaje w dniu, w którym peł-
nomocnik z urzędu dowiedział się o swoim ustanowieniu. Odmienne 
stanowisko zostało zaprezentowane np. w postanowieniu SN z dnia 
27 czerwca 2000 r. (sygn. akt I CZ 62/00). Stwierdzono w nim, że za 
dzień, w którym ustała przyczyna uchybienia terminu do wniesienia 
kasacji w rozumieniu art. 169 § 1 k.p.c. należy uznać dzień, w którym 
pełnomocnik ustanowiony dla strony z urzędu miał rzeczywistą moż-
liwość wniesienia kasacji. Rzecznik przychyla się do tego zapatrywa-
nia, które łączy moment ustania przyczyny uchybienia terminu z fak-
tyczną możliwością wniesienia skargi kasacyjnej przez pełnomocnika 
z urzędu. 

Wyjaśnienie istotnych wątpliwości interpretacyjnych powstałych 
na gruncie art. 169 § 1 k.p.c. może w znacznym stopniu przyczynić 
się do urzeczywistnienia w postępowaniu cywilnym konstytucyjnego 
prawa do uzyskania ochrony sądowej. 
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Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie wniosku Rzecznika Praw 
Obywatelskich:

RPO-566009-IV/07 z dnia 19 grudnia 2007 r. – wniosek do Sądu 
Najwyższego w sprawie możliwości potwierdzania czynności nienale-
życie umocowanego pełnomocnika (Informacja 10-12/2007, str. 105). 

Wniosek oddalony (uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Naj-
wyższego z dnia 08.07.2008 r., sygn. akt III CZP 154/07).
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V. SKARGI DO WOJEWÓDZKICH SĄDÓW 
ADMINISTRACYJNYCH, SKARGI KASACYJNE 

DO NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO 
ORAZ PRZYSTĄPIENIA DO POSTĘPOWAŃ 

PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI 
I ORGANAMI ADMINISTRACJI 

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

RPO-559561-IV/07 z dnia 8 sierpnia 2008 r. – skarga do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na postanowienie 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu utrzymu-
jące w mocy w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy własne po-
stanowienie z dnia 14 kwietnia 2008 r. odmawiające stwierdzenia 
nieważności postanowienia Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 24 
marca 2006 r. stanowiącego, że przedsięwzięcie p.n. „Przebudowa ko-
lei liniowej Kuźnica – Kasprowy Wierch” w Zakopanem nie wymaga 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowi-
sko. Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i po-
przedzającego go postanowienia z dnia 14 kwietnia 2008 r. 

RPO-587619-XVIII/08 z dnia 21 sierpnia 2008 r. – skarga do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na bezczyn-
ność Wojewody Śląskiego polegającą na braku rozpatrzenia wniosku 
o ujawnienie w Wojewódzkim Rejestrze Uprawnień wybranej formy re-
alizacji prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecny-
mi granicami RP. Rzecznik wniósł o zobowiązanie Wojewody Śląskie-
go do wydania postanowienia albo decyzji - w zależności od wyniku 
postępowania przeprowadzonego na podstawie art. 7 ustawy z dnia 
8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozosta-
wienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej.

RPO-572376-III/07 z dnia 11 września 2008 r. – skarga do Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie 
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Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 sierpnia 2008 r., utrzy-
mujące w mocy postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 30 lipca 2008 r., odmawiające Annie W. wydania imiennego 
zaświadczenia potwierdzającego uprawnienie do wykonywania w Pol-
sce zawodu pracownika socjalnego. 

Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia Mini-
stra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 sierpnia 2008 r. w całości, 
z uwagi na naruszenie prawa materialnego przez błędną interpretację 
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomo-
cy społecznej. 

RPO-590486-III/08 z dnia 15 września 2008 r. – skarga do Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na decyzję Samorzą-
dowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia 18 marca 2008 r., 
utrzymującą w mocy decyzję z dnia 8 lutego 2008 r. wydaną z upoważ-
nienia Prezydenta Miasta Łodzi przez Zastępcę Kierownika Oddziału 
Ustalania Świadczeń o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń ro-
dzinnych w postaci dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie 
korzystania z urlopu wychowawczego od dnia 1 października 2006 r. 
do dnia 30 kwietnia 2007 r. 

Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia 18 marca 2008 r. utrzymują-
cej w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi 
przez Zastępcę Kierownika Oddziału Ustalania Świadczeń z dnia 8 
lutego 2008 r. w całości, z uwagi na naruszenie prawa materialnego 
przez błędną interpretację art. 30 ust. 2 pkt 1-2 ustawy z dnia 28 listo-
pada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Rzecznik wniósł następującą skargę kasacyjną do Naczelnego 
Sądu Administracyjnego:

RPO-598371-IV/08 z dnia 29 września 2008 r. – skarga kasacyj-
na do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie oddalającego skargę na decyzję 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie umorzenia 
postępowania dotyczącego oddziaływania na środowisko inwestycji 
pod nazwą budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM, 
wszczętego na wniosek Polkomtel S.A.

Rzecznik zarzucił zaskarżonemu wyrokowi naruszenie art. 153 
z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami ad-
ministracyjnymi, poprzez pominięcie wiążącej sąd oceny prawnej do-
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tyczącej złożenia przez inwestora wniosku wymaganego przez art. 19 
ust. 1 ustawy z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony 
środowiska oraz niektórych innych ustaw, a wyrażonej w prawomoc-
nym wyroku WSA w Warszawie z dnia 1 czerwca 2007 r. (sygn. akt 
IV SA/Wa 543/07), co miało istotny wpływ na wynik sprawy. Rzecz-
nik wniósł o uchylenie w całości zaskarżonego wyroku i przekazanie 
sprawy Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu do ponownego 
rozpoznania. 

W sprawie wniosku Rzecznika do Samorządowego Kolegium Od-
woławczego zostało wydane następujące postanowienie:

RPO-559561-IV/07 z dnia 29 kwietnia 2008 r. – wniosek do Sa-
morządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu o ponowne 
rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu z dnia 14 kwietnia 2008 r. 
odmawiającym stwierdzenia nieważności postanowienia Burmistrza 
Miasta Zakopane z dnia 24 marca 2006 r. stwierdzającego, iż plano-
wane przedsięwzięcie „Przebudowa Kolei Linowej Kuźnice-Kasprowy 
Wierch” nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środo-
wisko (Informacja 4-6/2008, str. ).

Wniosek oddalony (postanowienie z dnia 23.06.2008 r., sygn. akt 
SKO.I-01/769/ZP/2008). 

Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał następujące orzeczenie 
w sprawie skargi wniesionej przez Rzecznika:

RPO-422964-IV/02 z dnia 3 kwietnia 2007 r. – skarga do Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na bezczynność 
Wojewody Mazowieckiego (Informacja 4-6/2007, str. 93). 

Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 18.06.2008 r., sygn. akt VII 
SAB/Wa 18/07). 
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VI. WNIOSKI DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO. 
ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIACH 

W SPRAWIE SKARG KONSTYTUCYJNYCH

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

RPO-555284-IV/07 z dnia 14 lipca 2008 r. – w sprawie przepisu 
dotyczącego wskaźników zmian cen nieruchomości.

Kwestionowany przez Rzecznika art. 5 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stanowi, iż waloryzacji 
kwot należnych z tytułów określonych w ustawie dokonuje się przy za-
stosowaniu wskaźników zmian cen nieruchomości ogłaszanych przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w drodze obwieszczeń, 
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 
W ocenie Rzecznika przepis ten jest niezgodny z wyrażoną w art. 2 
Konstytucji zasadą demokratycznego państwa prawnego w zakresie, 
w jakim wprowadza ona regułę poprawnej legislacji, a także zasadą 
zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Od daty wejścia w życie wymienionej ustawy, czyli od 1 stycz-
nia 1998 r., wskaźniki zmian cen nieruchomości nie zostały ogłoszo-
ne przez Prezesa GUS. Wskutek licznych skarg do Rzecznika, proble-
matyka ta była przedmiotem kilku wystąpień do Prezesa GUS oraz 
do Ministra Infrastruktury. Na podstawie zgromadzonej dokumenta-
cji wynika jednoznacznie, iż wskaźniki zmian cen nieruchomości nie 
są mierzalną kategorią statystyczną, a zatem wykonanie obowiązku 
określonego w art. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie jest 
możliwe. Stanowisko Ministra Infrastruktury, opowiadającego się za 
pozostawieniem omawianego przepisu z uwagi na lukę prawną, jaka 
może powstać ze względu na odwołanie do wskaźników zmian cen 
nieruchomości w ustawie o gospodarce nieruchomościami i w in-
nych ustawach, nie może być aprobowane, bowiem art. 5 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami nie funkcjonuje w obrocie prawnym. 
Skoro nie można obliczyć wskaźników zmian cen nieruchomości, to 
obowiązkiem ustawodawcy jest naprawienie błędu legislacyjnego. Ko-
nieczna jest zatem zmiana upoważnienia ustawowego. 
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RPO-584580-I/08 z dnia 17 lipca 2008 r. – w sprawie kontroli 
wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i te-
lewizyjnych oraz obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej.

Rzecznik wniósł o stwierdzenie niezgodności art. 7 ustawy z dnia 
21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych z art. 1, art. 2 oraz 
z art. 84 w związku z art. 217 Konstytucji. Rzecznik zaznaczył, iż uzna-
je potrzebę istnienia mediów publicznych oraz zasadę przymusowe-
go gromadzenia środków publicznych na realizację ich misji. Zarzuty 
wniosku dotyczą jedynie kształtu systemu poboru i egzekucji opłat, 
który w praktyce funkcjonowania ze względu na normatywną wadli-
wość kwestionowanych przepisów, w szczególności brak sprawnych 
mechanizmów poboru i egzekucji abonamentu, doprowadził do całko-
witego zaprzeczenia zasad powszechności, sprawiedliwości i równo-
ści ponoszenia ciężarów publicznych. 

Według przedstawionych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji 
danych dotyczących wpływów z tytułu opłat abonamentowych, z licz-
by 13 337 040 gospodarstw domowych w Polsce – 7 628 214 posia-
da zarejestrowane odbiorniki rtv (stan na dzień 31 grudnia 2007 r.), 
co sta no wi 57,2% wszystkich gospodarstw, 5 798 048 opłaca abona -
ment rtv (43,5 %), a 7 538 992 gospodarstw nie opłaca abonamentu 
rtv (56,5%), z tego 1 830 166 to gospodarstwa domowe posiadające 
zarejestrowane odbiorniki rtv i zwolnione od opłat abonamentowych, 
a 5 708 826 to gospodarstwa domowe posiadające niezarejestrowane 
odbiorniki rtv (42,8%). Ponadto, jak podaje KRRiT, z liczby 5 798 048 
gospodarstw domowych opłacających abonament, 2 091 221 jedno-
cześnie zalega z opłatami powyżej 3 miesięcy.

RPO-591811-I/08 z dnia 8 sierpnia 2008 r. – w sprawie niektó-
rych postanowień ustawy o ochronie informacji niejawnych. 

Rzecznik zakwestionował kilka postanowień ustawy o ochronie in-
formacji niejawnych, które w jego opinii stoją w sprzeczności z zasadą 
poprawnej legislacji wynikającą z art. 2 Konstytucji oraz obywatelskim 
prawem dostępu do informacji publicznej (art. 61. ust. 1 Konstytucji). 
Bezpośrednią przyczyną sformułowania zarzutów jest sprawa odmowy 
ujawnienia opracowania dotyczącego CBA, przygotowywanego przez 
Pełnomocnika ds. Opracowania Programu Zapobiegania Nieprawidło-
wościom w Instytucjach Publicznych (tzw. „raportu Pitery”). Najpierw 
Pełnomocnik odmówiła udostępnienia Rzecznikowi powyższego doku-
mentu podnosząc, iż opracowanie nie ma waloru dokumentu urzędo-
wego. Następnie, że raportowi przyznano klauzulę „tajne”. W końcu, że 
raport nie jest gotowy i będzie udostępniony po jego zakończeniu. 
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Po pierwsze Rzecznik zakwestionował unormowanie przyjęte 
w art. 21 ust. 3 ustawy o ochronie informacji niejawnych, który wpro-
wadzając zasadę odpowiedzialności za przyznanie klauzuli tajności 
osoby upoważnionej do podpisania dokumentu, nie wskazuje, o jaką 
odpowiedzialność chodzi (karną, służbową, czy  dyscyplinarną). Po 
drugie, art. 21 ust. 4 ustawy stanowi, iż zawyżanie lub zaniżanie klau-
zul tajności jest niedopuszczalne. Z ustanowionym zakazem nie wią-
żą się jednak żadne skutki prawne w postaci obowiązku zmiany klau-
zuli tajności. Ponadto powyższe unormowanie pomija problematykę 
bezprawnego utajniania informacji. Po trzecie, art. 21 ust. 5 ustawy 
zawiera szereg uchybień, będących w sprzeczności z wynikającym 
z zasady demokratycznego państwa prawnego nakazem przestrzega-
nia przez ustawodawcę zasad prawidłowej legislacji. Niezrozumiałe 
jest, dlaczego dopiero z faktem wyraźnego zawyżenia lub zaniżenia 
klauzuli tajności ustawa łączy skutek prawny w postaci obowiązku 
zgłoszenia tego faktu przez odbiorcę materiału. Ponadto brak definicji 
pojęcia „wyraźne zawyżenie lub zaniżenie klauzuli tajności”. 

RPO-514676-VI/05 z dnia 5 września 2008 r. – w sprawie zasad 
opodatkowania alimentów wypłacanych na rzecz osób innych niż dzieci. 

Rzecznik wystąpił o stwierdzenie niezgodności z konstytycyjną za-
sadą zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa 
oraz z zasadą równości przepisu art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. b) ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, który wyłącza ze zwolnie-
nia od podatku alimenty ustalone w ugodach sądowych w wysokości 
nieprzekraczającej 700 zł miesięcznie, przysługujące osobom innym 
niż dzieci, w sytuacji gdy alimenty w tej kwocie na rzecz tej samej grupy 
podatników są zwolnione od podatku, jeśli zostały zasądzone w wyro-
ku sądowym. 

Rzecznik zarzucił, że takie zróżnicowanie sytuacji podatkowej osób 
otrzymujących alimenty narusza zasady konstytucyjne, bowiem za-
chodzi rażąca niespójność rozwiązań prawnych przyjętych w dwóch 
gałęziach prawa. Z jednej strony ustawodawca nadaje istotne zna-
czenie ugodowemu załatwianiu spraw cywilnych, w tym o alimenty, 
z drugiej strony osoby, które zaakceptowały zakończenie sporu sądo-
wego ugodą, zostają pozbawione możliwości korzystania ze zwolnie-
nia, z którego skorzystałyby, gdyby sprawa zakończyła się wyrokiem 
sądowym. Tymczasem w obu przypadkach chodzi o takie same świad-
czenia. Ich źródłem jest ustawowy obowiązek alimentacyjny, znajdu-
jący umocowanie w konstytucyjnych zasadach ochrony rodziny i pra-
widłowa realizacja tego obowiązku powinna być zabezpieczona przez 
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państwo. Sytuacja prawna podatników, na których rzecz alimenty zo-
stały ustalone w ugodzie sądowej lub zasądzone w wyroku jest taka 
sama - w obu przypadkach sprawy zostały prawomocnie zakończone, 
zaś alimenty są egzekwowane według tych samych zasad. Nie istnieją 
zatem argumenty przemawiające za odmiennym kształtowaniem sy-
tuacji podatkowej osób otrzymujących alimenty.

RPO-598118-III/08 z dnia 12 września 2008 r. – w sprawie upo-
ważnienia ustawowego do uregulowania w rozporządzeniu kwestii do-
tyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

Rzecznik wniósł o stwierdzenie niezgodności art. 103 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z art. 92 ust. 1 Konstytu-
cji. Zakwestionowany przepis ma następujące brzmienie: W zakresie 
i na warunkach ustalonych, w drodze rozporządzenia, przez Ministra 
Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej praco-
dawca ułatwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 
Zdaniem Rzecznika upoważnienie zawarte w art. 103 Kodeksu pra-
cy nie zawiera wytycznych dotyczących treści aktu oraz w sposób 
nazbyt szeroki (niedookreślony) określa zakres spraw przekazanych 
do uregulowania w rozporządzeniu. Wskazówek pozwalających na 
zrekonstruowanie wytycznych nie można także odnaleźć na gruncie 
pozostałych przepisów Kodeksu pracy. W rozporządzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
12 października 193 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwa-
lifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych, określono 
w szczególności, do jakiej grupy podmiotów stosuje się przepisy rozpo-
rządzenia oraz w jaki sposób i kiedy znajdują one zastosowanie. 

Najważniejszymi rozwiązaniami, które zostały szczegółowo uregu-
lowane na gruncie rozporządzenia są kwestie związane z przyznawa-
niem i wymiarem urlopu szkoleniowego oraz zwolnieniami z części 
dnia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wątpliwym jest 
fakt uregulowania tych kwestii na gruncie rozporządzenia. Ze wzglę-
du na społeczne znaczenie oraz znaczące obciążenie pracodawców 
należałoby przyjąć, że problematyka ta powinna być uregulowana 
ustawowo. 

RPO-595164-I/08 z dnia 19 września 2008 r. – w sprawie prze-
pisu art. 55 ustawy o IPN penalizującego tzw. przestępstwo negacjo-
nizmu. 

Rzecznik wniósł o stwierdzenie niezgodności art. 55 ustawy z dnia 
18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ściga-
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nia Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z art. 54 ust. 1 i art. 73 
w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Wprowadzając do ustawy o IPN 
art. 55, ustawodawca pod groźbą kary zakazał negowania zbrodni na-
zistowskich, komunistycznych oraz innych przestępstw stanowiących 
zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne, popeł-
nionych w okresie od dnia 1 września 1939 r. do 31 lipca 1990 r. na 
obywatelach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych 
narodowości. 

W ocenie Rzecznika władza publiczna powinna stwarzać warun-
ki dochodzenia do prawdy i upowszechniać wiedzę o wydarzeniach 
historycznych. Jednak państwo nie może jednocześnie ustalać histo-
rycznych dogmatów w drodze procesu legislacyjnego. W demokratycz-
nym państwie prawa ustalenie prawdy historycznej należy bowiem 
do naukowców, nie zaś do przedstawicieli parlamentu, czy wymiaru 
sprawiedliwości. 

Uznanie niekonstytucyjności art. 55 ustawy o IPN nie oznacza po-
zbawienia ochrony prawnej dóbr chronionych obecnie w drodze kwe-
stionowanej regulacji. Wszelkie publiczne wypowiedzi, w tym publi-
kacje naukowe propagujące totalitaryzm lub znieważające grupę lud-
ności np. z powodu jej przynależności wyznaniowej, będą podlegały 
sankcjom karnym na podstawie art. 256 i 257 Kodeksu karnego. Wo-
bec powyższego należy uznać, iż zakaz ustanowiony w art. 55 ustawy 
o IPN przekracza konstytucyjnie legitymowaną granicę ograniczania 
wolności słowa i nie może być uznany za konieczny w demokratycz-
nym państwie prawa. 

Trybunał Konstytucyjny wydał następujące orzeczenia w sprawie 
wniosków złożonych przez Rzecznika: 

RPO-548579-VII/07 z dnia 24 kwietnia 2007 r. – w sprawie wy-
konywania tymczasowego aresztowania wobec kobiet w ciąży (Infor-
macja 4-6/2007, str. 100). 

Wniosek oddalony (wyrok z dnia 22.07.2008 r., sygn. akt K 24/07).

RPO-559114-X/07 z dnia 4 lipca 2007 r. – w sprawie braku wy-
tycznych dla szczegółowego uregulowania w akcie wykonawczym spo-
sobu odbywania specjalizacji przez lekarzy i lekarzy dentystów (Infor-
macja 7-9/2007, str. 103). 

Postępowanie umorzone na skutek cofnięcia wniosku przez 
Rzecznika Praw Obywatelskich (postanowienie z dnia 17.09.2008 r., 
sygn. akt K 31/07 ).
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RPO-554470-II/07 z dnia 16 sierpnia 2007 r. – w sprawie braku 
sądowej kontroli postanowienia prokuratora dotyczącego przeszu-
kania i zatrzymania rzeczy, wydanego w postępowaniu przygotowaw-
czym (Informacja 7-9/2007, str. 106). 

Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 03.07.2008 r., sygn. akt K 
38/07) 

RPO-568352-VI/07 z dnia 18 października 2007 r. – w sprawie 
obowiązku uzyskania zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchnio-
wego obiektu handlowego (Informacja 10-12/2007, str. 113).

Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 08.07.2008 r., sygn. akt K 
46/07). 

Rzecznik zgłosił udział w postępowaniach w sprawie następują-
cych skarg konstytucyjnych:

RPO-589368-VI/08 z dnia 10 lipca 2008 r. – zgłoszenie udziału 
w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki NKZ Nieza-
leżny Zespół Konsultantów sp. z o.o. dotyczącej zwrotu pism proceso-
wych bez wezwania do uzupełnienia braków formalnych w postępo-
waniu w sprawach gospodarczych (sygn. akt SK 28/08). 

RPO-589360-IV/08 z dnia 10 lipca 2008 r. – zgłoszenie udziału 
w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Małgorzaty W.-K. do-
tyczącej prawa odkupu nieruchomości rolnych przez Agencję Nieru-
chomości Rolnych (sygn. akt SK 27/08). 

Rzecznik przedstawił następujące stanowisko: art. 29 ust. 5 usta-
wy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościa-
mi rolnymi Skarbu Państwa jest niezgodny z art. 2, art. 21 ust. 1, art. 
64 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. 

Zaskarżony przepis ma następujące brzmienie: „Agencji przysługu-
je prawo odkupu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w okresie 
5 lat, licząc od dnia jej nabycia od Agencji, z wyjątkiem nieruchomości 
położonych w granicach specjalnych stref ekonomicznych; prawo od-
kupu powinno być ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla 
danej nieruchomości.” 

Na tle zakwestionowanego w niniejszej skardze przepisu między 
Agencją a nabywcami nieruchomości rolnych dochodzi coraz częściej 
do sporów. Z treści pism kierowanych do Rzecznika wynika, że praktyka 
Agencji w ostatnim czasie jest nie do zaakceptowania z punktu widzenia 
zasad państwa prawnego, gdyż z przyznanego jej instrumentu korzysta 
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ona w celach spekulacyjnych, odkupując ziemię po cenach sprzedaży 
sprzed kilku lat i odsprzedając ją ponownie po cenie znacznie wyższej.

W ocenie Rzecznika prawo odkupu narusza wynikającą z art. 2 
Konstytucji zasadę przyzwoitej legislacji oraz zasadę zaufania do pań-
stwa i stanowionego przezeń prawa, a także w sposób zupełnie nie-
proporcjonalny ingeruje w zasadę ochrony własności. Konstytucyjne 
przesłanki ograniczenia prawa własności nie zostały tu zachowane, 
gdyż cel i powody tak dotkliwej ingerencji w prawo własności usta-
wodawca pozostawił w wyłącznej gestii Agencji, nie określając ich 
w ustawie. Brak przesłanek ingerencji w prawo własności uniemoż-
liwia kontrolę w zakresie zgodności takiego ograniczenia prawa pod-
miotowego z konstytucyjną zasadą proporcjonalności (art. 31 ust. 3 
Konstytucji).

RPO-591754-IV/08 z dnia 11 sierpnia 2008 r. – zgłoszenie udzia-
łu w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Krystyny H. do-
tyczącej niedopuszczalności skargi o stwierdzenie niezgodności z pra-
wem orzeczenia sądu wyrządzającego szkodę, które stało się prawo-
mocne przed dniem 1 września 2004 r. (sygn. akt SK 34/08).

Rzecznik przedstawił następujące stanowisko: art. 5 ustawy z dnia 
17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektó-
rych innych ustaw, w zakresie,  w jakim niedopuszczalna jest skarga 
o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia sądu wyrządzające-
go szkodę, które stało się prawomocne przed dniem 1 września 2004 r. 
- jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji.

Kwestionowany przepis stanowi, iż „do zdarzeń i stanów prawnych 
powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się 
przepisy art. 417, art. 419, art. 420, art. 4201, art. 4202 i art. 421 usta-
wy, o której mowa w art. 1, oraz art. 153, art. 160 i art. 161 § 5 ustawy, 
o której mowa w art. 2, w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia 
w życie niniejszej ustawy”. Oznacza to, że za szkody wyrządzone dzia-
łaniem władzy publicznej przed dniem 1 września 2004 r., Skarb Pań-
stwa (jednostka samorządu terytorialnego) ponosi odpowiedzialność 
na poprzednich zasadach. 

Sama zasada intertemporalna jako taka nie budzi zastrzeżeń, nie-
mniej jednak nabrała ona szczególnego znaczenia na skutek wydania 
przez Sąd Najwyższy uchwały składu siedmiu sędziów (mającej moc 
zasady prawnej) z dnia 26 października 2005 r. (III BZP 1/05). Uchwa-
ła ta dotyczy odpowiedzialności Skarbu Państwa za wydanie niezgod-
nego z prawem orzeczenia sądowego, przesądzając, iż od orzeczeń, 
które stały się prawomocne przed 1 września 2004 r. nie przysługuje 
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skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orze-
czenia. Ponieważ jest to jedyny tryb, w jakim można uzyskać potwier-
dzenie bezprawności orzeczenia sądu, a przed wprowadzeniem skargi 
z art. 424 k.p.c. z dniem 6 lutego 2005 r. przepisów takich w systemie 
prawnym w ogóle nie było, oznacza to, że w okresie od wejścia w życie 
Konstytucji do nowelizacji k.p.c. nie istniała prawna możliwość doma-
gania się odszkodowania od Skarbu Państwa z tego tytułu. Obywatele 
zostali zatem pozbawieni ustanowionego w art. 77 ust. 1 Konstytucji 
prawa do wynagrodzenia szkody wyrządzonej przez niezgodne z pra-
wem działanie organu władzy publicznej. Z tego też powodu w ocenie 
Rzecznika przyjęta w cytowanej uchwale wiążąca SN wykładnia kwe-
stionowanego przepisu pozostaje w sprzeczności z art. 77 ust. 2 Kon-
stytucji, zgodnie z którym ustawa nie może nikomu zamykać drogi 
sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw. Jednocześnie 
z uwagi na zamknięcie dostępu do sądu w tych sprawach stanowi to 
naruszenie prawa do sądu wyrażonego art. 45 ust. 1 Konstytucji.

RPO-593668-IV/08 z dnia 4 września 2008 r. – zgłoszenie udzia-
łu w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Zbigniewa K. do-
tyczącej odrzucenia apelacji z powodu nieprawidłowego jej opłacenia 
(sygn. akt SK 36/08).

Rzecznik przedłożył następujące stanowisko: art. 1302 § 3 ustawy 
z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – w za-
kresie, w jakim przewiduje odrzucenie bez wzywania do uzupełnienia 
braków apelacji wnoszonej przez adwokata, radcę prawnego lub rzecz-
nika patentowego, która to apelacja nie została prawidłowo opłacona 
– jest niezgodny z art. 45 ust. 1 oraz art. 78 Konstytucji. Jednocześnie 
Rzecznik wniósł o połączenie do wspólnego rozpoznania niniejszej 
skargi oraz skargi konstytucyjnej o sygn. akt SK 7/08.

RPO-595048-I/08 z dnia 19 września 2008 r. – zgłoszenie udzia-
łu w postępowaniu w sprawie połączonych skarg konstytucyjnych Ad-
riana K. (sygn. akt SK 37/08), Ewy W. (sygn. akt SK 38/08), Aleksandry 
D.-B. (sygn. akt SK 40/08) i Marka D (sygn. akt SK 41/08), rozpoznawa-
nych pod wspólną sygnaturą SK 37/08, dotyczących zasad powoływa-
nia na stanowisko sędziego.

RPO-595041-I/08 z dnia 19 września 2008 r. – zgłoszenie udziału 
w postępowaniu w sprawie połączonych skarg konstytucyjnych Mar-
ka S. dotyczącej zasad powoływania na stanowisko sędziego (sygn. akt 
SK 39/08).
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RPO-597288-IV/08 z dnia 30 września 2008 r. – zgłoszenie 
udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Wacława 
Zygmunta R. dotyczącej zwolnienia od kosztów sądowych (sygn. akt 
SK 44/08). 

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

Zaskarżone przepisy obowiązywały w pełnym zakresie do mo-
mentu wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2006 r. o zmianie 
ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, co nastąpiło 
w dniu 10 marca 2007 r. Obecnie kwestionowane przepisy obowią-
zują w zakresie ograniczonym, bo jedynie z intertemporalnej mocy 
art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych. W ramach przytoczonych powyżej 
przepisów wprowadzono do systemu prawa nowy rodzaj opłaty są-
dowej w postaci opłaty podstawowej. Wprowadzenie reguły, iż nawet 
strona zwolniona przez sąd od obowiązku ponoszenia kosztów obo-
wiązana jest do uiszczenia opłaty podstawowej miało przeciwdzia-
łać nadużywaniu prawa do sądu. Unormowania dotyczące kosztów 
postępowania są ściśle związane z realizacją konstytucyjnych reguł 
porządku prawnego, które gwarantują skuteczną ochronę praw jed-
nostek przez dostęp do sądu. Przy generalnej zasadzie odpłatności 
wymiaru sprawiedliwości sama możliwość zwolnienia od kosztów 
sądowych (jako wyjątek od tejże zasady) ma istotne znaczenie dla 
zapewnienia podmiotom prawnym dostępu do sądu dla realizacji 
ochrony ich słusznych praw. Pozwala bowiem na dochodzenie tej 
ochrony podmiotom gorzej sytuowanym, dla których poniesienie 
kosztów w całości lub nawet w części nie jest możliwe bez uszczerb-
ku dla swego niezbędnego utrzymania. Zdaniem Rzecznika tylko 
orzekający sąd jest władny ocenić w sposób prawidłowy możliwość 
uiszczenia kosztów przez stronę postępowania cywilnego nawet jeśli 
koszty te są określone na poziomie 30 zł. 

Trybunał Konstytucyjny wydał następujące orzeczenia w sprawie 
skarg konstytucyjnych, do których przystąpił Rzecznik: 

RPO-526299-III/06 z dnia 7 kwietnia 2006 r. – zgłoszenie udzia-
łu w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Grażyny G. doty-
czącej zasad przyznawania premii uznaniowej w okresie pobierania 
zasiłku chorobowego (Informacja 4-6/2006, str. 97).
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Skarga częściowo uwzględniona (wyrok z dnia 24.06.2008 r., 
sygn. akt SK 16/06). 

RPO-547500-III/06 z dnia 23 stycznia 2007 r. – zgłoszenie udziału 
w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Haliny S. dotyczącej 
podstawy wymiaru emerytury (Informacja 1-3/2007, str. 110). 

Skarga oddalona (wyrok z dnia 01.04.2008 r., sygn. akt SK 96/06).

RPO-559390-II/07 z 9 lipca 2007 r. – zgłoszenie udziału w postę-
powaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Jarosława M. dotyczącej prze-
dłużania tymczasowego aresztowania (Informacja 7-9/2007, str. 108).

Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 10.06.2008 r., sygn. akt SK 
17/07). 

RPO-561326-VI/07 z dnia 6 sierpnia 2007 r. – zgłoszenie udziału 
w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki KLINKMAR 
sp. z o.o. dotyczącej zasad uiszczania opłat sądowych od środka odwo-
ławczego w sprawach gospodarczych (Informacja 7-9/2007, str. 108). 

Skarga częściowo uwzględniona (wyrok z dnia 26.06.2008 r., 
sygn. akt SK 20/07).
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VII. WYSTĄPIENIA LEGISLACYJNE 

Rzecznik skierował następujące wystąpienia legislacyjne do:

1. Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania (RPO-
583174-I/08) z dnia 7 sierpnia 2008 r. – w sprawie projektu ustawy 
o równym traktowaniu. 

Rzecznik przedstawił uwagi do przedłożonego projektu ustawy 
o równym traktowaniu (w wersji z dnia 3 lipca 2008 r.). W opinii Rzecz-
nika projekt ustawy wymaga dalszych prac, celem zapewnienia zgod-
ności z obowiązującymi przepisami, jak również pod kątem zapewnie-
nia skuteczności mechanizmów służących ochronie zasady równego 
traktowania. 

Poza wspomnianymi zastrzeżeniami za istotne należy uznać 
w szczególności właściwe ułożenie kompetencji i zadań organu do 
spraw równego traktowania, którym zgodnie z projektem ustawy ma 
być organ rządowej administracji centralnej, tj. minister właściwy ds. 
rodziny i równego traktowania (być może zasadne byłoby także po-
wierzenie pewnych zadań rządowej administracji terenowej) oraz or-
ganu ochrony praw człowieka na szczeblu krajowym, jakim w Polsce 
jest Rzecznik Praw Obywatelskich. W związku z powyższym Rzecznik 
przedstawił również uwagi do art. 28 projektu ustawy, w części do-
tyczącej Rzecznika Praw Obywatelskich. Uwagi do projektu ustawy 
o równym traktowaniu Rzecznik przedstawiał także w wystąpieniu 
z dnia 7 marca 2008 r., jednak nie został poinformowany o przyczy-
nach ich pominięcia w poprawionym projekcie ustawy. 

2. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (RPO-
598265-I/08) z dnia 15 września 2008 r. – w sprawie projektu VI 
okresowego sprawozdania z przestrzegania przez Polskę postanowień 
Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych za okres 
od 1 października 2003 do 31 sierpnia 2008 r. 

Rzecznik Praw Obywatelskich ustosunkowując się do niektórych 
zagadnień podniesionych w treści projektu sprawozdania zwrócił 
uwagę, iż szczegółowe dane dotyczące działalności organu ochrony 
prawa w Polsce oraz stanu przestrzegania wolności i praw człowieka 
i obywatela zawarte są w przygotowywanej co roku Informacji o dzia-
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łalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania 
praw i wolności człowieka i obywatela. Omówienie to winno być brane 
pod uwagę w toku działalności wszystkich organów władzy publicz-
nej, w tym odpowiednio wykorzystane w toku przygotowywania doku-
mentów w rodzaju przedmiotowego sprawozdania.

Rzecznik przedstawił uwagi do wybranych kwestii zawartych 
w projekcie sprawozdania: równouprawnienia kobiet i mężczyzn, pra-
wa do życia, zakazu tortur (problem przemocy w rodzinie), wolności 
osobistej, prawa osób pozbawionych wolności do godnego traktowa-
nia, wolności poruszania się, prawa do sądu, praw dziecka, wolności 
zgromadzeń oraz równości wobec prawa i równości ochrony prawnej. 

Rzecznik wyraził ocenę, iż niezbędne jest ponowne rozważenie tre-
ści informacji odnośnie do niektórych kwestii oraz zwrócił się o poda-
nie do jego wiadomości poprawionej wersji sprawozdania. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (23.09. 
2008 r.) poinformował, że projekt sprawozdania został przekazany 
Sekretarzowi Rady Ministrów. Został on uzupełniony zgodnie z przed-
stawionymi przez Rzecznika uwagami. Sprawozdanie zostanie prze-
kazane Rzecznikowi niezwłocznie po zatwierdzeniu, a także opubliko-
wane na stronie internetowej Ministerstwa.



160

VIII. OPINIE I STANOWISKA RZECZNIKA 
PRAW OBYWATELSKICH

W okresie objętym Informacją Rzecznik Praw Obywatelskich skie-
rował następujące opinie i stanowiska do: 

1. Prezesa Rady Ministrów (RPO-596409-XVIII/08) z dnia 18 
sierpnia 2008 r. – w sprawie reakcji organów administracji publicz-
nej na skutki nawałnic, jakie nawiedziły część województwa śląskiego 
i opolskiego. 

Obserwacje dokonane przez przedstawicieli Rzecznika na terenach 
dotkniętych klęską żywiołową uprawniają do wysokiej oceny dotych-
czasowych działań administracji stopnia gminnego, powiatowego i wo-
jewódzkiego oraz centralnego. Rzecznik poparł inicjatywę utworzenia 
specjalnego funduszu pomocowego, mającego na celu wsparcie proce-
su odtwarzania infrastruktury mieszkalnej i gospodarczej, zniszczo-
nej w wyniku klęski żywiołowej. Niezbędne wydaje się ponadto dofi-
nansowanie urzędów poszkodowanych gmin, które zostały obarczone 
dodatkowymi kosztami, nie tylko wynikłymi z wykorzystania swoich 
rezerw budżetowych, lecz również związanymi z kosztami zatrudnienia 
dodatkowych osób, które będą zajmować się nadzorem nad odbudową 
lub remontami obiektów oraz rozliczeniami sposobu wydatkowania 
otrzymanej pomocy. Rzecznik wyraził również przekonanie o potrzebie 
pilnego wprowadzenia na terenie poszkodowanych gmin przepisów 
ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudo-
wy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych w wy-
niku działania żywiołu, co pozwoliłoby na zredukowanie formalności 
prawno-administracyjnych przy odbudowie i remontach zniszczonych 
budynków. Współpracownicy Rzecznika będą okresowo monitorować 
postęp prac przy usuwaniu skutków tej klęski żywiołowej.

2. Komisarza Praw Człowieka Rady Europy (RPO-598092-I/08) 
z dnia 29 września 2008 r. – w sprawie ochrony praw osób poszko-
dowanych konfliktem zbrojnym w Południowej Osetii. 

Rzecznik zapoznał się z przedstawionym w dniu 8 września 2008 r. 
przez  Komisarza Praw Człowieka Rady Europy raportem dotyczącym 
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praw człowieka w rejonach Południowej Osetii, objętych w ostatnich 
tygodniach konfliktem rosyjsko-gruzińskim. Rzecznik z uznaniem 
przyjął opracowany przez Komisarza sześciopunktowy plan niezbęd-
nej pomocy w ochronie praw człowieka na terenach objętych działa-
niami zbrojnymi. Za szczególnie ważny uznał postulat zagwarantowa-
nia uchodźcom możliwości powrotu do swoich domów. 

Szacowana przez Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodź-
ców liczba osób, które musiały opuścić zamieszkiwane przed wybu-
chem wojny tereny to około 158 tysięcy. W przypadku zaistniałego 
konfliktu duża część tych uchodźców ma status „osób wewnętrznie 
przemieszczonych” (internally displaced persons), czyli osób, które 
z powodu konfliktu zbrojnego nie mogą mieszkać w regionie, w któ-
rym toczą się walki i są zmuszeni do przeniesienia się do innej czę-
ści kraju. Osób tych nie dotyczą postanowienia Konwencji Dotyczącej 
Statusu Uchodźców podpisanej w Genewie w 1951 r. - zgodnie z jej 
postanowieniami ochroną objęte są jedynie osoby przebywające poza 
granicami kraju swojego pochodzenia. W związku z powyższym cała 
społeczność międzynarodowa powinna dążyć zarówno do zapewnie-
nia osobom poszkodowanym dobrowolnego powrotu do miejsca za-
mieszkania, jak i zagwarantowania bezpieczeństwa tego powrotu 
i godnych warunków egzystencji. Rzecznik zapewnił o wsparciu dla 
dalszych działań podejmowanych przez Komisarza w niniejszej spra-
wie. Wyraził również nadzieję, że wysiłki podejmowane przez Komisa-
rza i Radę Europy, jak i przez Unię Europejską, przyniosą pozytywne 
rezultaty dla osób poszkodowanych konfliktem.
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IX. REAKCJE NA WCZEŚNIEJSZE WYSTĄPIENIA 
RZECZNIKA

1. RPO-451217-III/03 z dnia 9 maja 2005 r. – w sprawie niereali-
zowania obowiązku szkolnego przez dzieci przebywające w domach 
pomocy społecznej (Informacja 4-6/2005, str. 32).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki 
Społecznej (14.08.2008 r.) poinformował, że dane z zakre-
su realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież 
przebywające w domach pomocy społecznej oraz sposobu 
realizacji prawa tych dzieci do rehabilitacji, są zbierane 
z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej co-
rocznie od roku 2005. Na przestrzeni tego czasu, wsku-
tek współpracy z wydziałami polityki społecznej urzędów 
wojewódzkich, jak również licznych apeli kierowanych 
do starostów w sprawie zwrócenia szczególnej uwagi na 
przedmiotowy problem, można uznać, że sytuacja została 
znormalizowana, zgodnie z przepisami prawa w tym za-
kresie, a przypadki rażącego naruszania praw tej grupy 
dzieci zostały całkowicie wyeliminowane. Należy uznać, że 
dzięki prowadzonemu monitoringowi osiągnięto założone 
cele. W związku z tym, dalszy monitoring nie jest koniecz-
ny. Przedmiotowe zagadnienia pozostaną w obszarze nad-
zoru i kontroli prowadzonych przez służby wojewodów. 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tym za-
kresie będą podejmowane stosowne działania określone 
w ustawie o pomocy społecznej.

2. RPO-564712-I/07 z dnia 30 lipca 2007 r. – w sprawie przewo-
zu osób niepełnosprawnych przez przewoźników lotniczych (Informa-
cja 7-9/2007 str. 43).

Dyrektor Generalny Urzędu Lotnictwa Cywilnego 
(25.06.2008 r.) poinformował, że Prezes ULC wielokrotnie 
zwracał się do podmiotów realizujących lotniczą działal-
ność gospodarczą z informacją o konieczności wywiąza-
nia się z obowiązków  nałożonych przez rozporządzenie 
WE 1107/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób 
niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności 
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ruchowej podróżujących drogą lotniczą. Zarządzający 
polskimi portami lotniczymi prowadzą obecnie inten-
sywne działania  zmierzające do terminowej realizacji 
obowiązków nałożonych na nich przez powyższe rozpo-
rządzenie, które wejdzie w życie 26 lipca 2008 r. Do cza-
su wejścia w życie rozporządzenia oraz odpowiedniej no-
welizacji ustawy Prawo lotnicze, która ustanowi Prezesa 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego organem odpowiedzialnym 
za nadzór nad stosowaniem w Polsce rozporządzenia 
1107/2006, Prezes ULC nie ma prawnych możliwości sto-
sowania pełnego nadzoru nad implementacją przedmio-
towego aktu prawnego i prowadzić może jedynie działania 
informacyjne.

3. RPO-548554-I/07 z dnia 3 września 2007 r. – w sprawie re-
alizacji przez obywateli prawa do informacji publicznej (Informacja 
7-9/2007 str. 73). 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji (30.06.2008 r.) podziękował za 
przedłożone uwagi i poinformował, że mogą one w przy-
szłości posłużyć pracom badawczym w aspekcie potrzeb 
wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach doty-
czących realizacji prawa do informacji publicznej. Obec-
nie jednak nie ma potrzeby podejmowania zasadniczych 
działań legislacyjnych w tej materii. 

4. RPO-383896-IV/01 z dnia 13 września 2007 r. – w sprawie 
zasad przeprowadzania badań DNA w cywilnych postępowaniach są-
dowych (Informacja 7-9/2007 str. 78).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo-
ści (09.06. 2008 r.) poinformował, że w dniu 12 listopada 
2007 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się ro-
bocze spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele 
Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Zdrowia. 
Przedmiotem dyskusji była problematyka wykorzysta-
nia badań DNA jako środka dowodowego w cywilnym 
postępowaniu sądowym oraz rozważenie ewentualnej 
konieczności prawnej regulacji tej kwestii. 

W toku dyskusji sformułowano przede wszystkim 
wniosek, iż nowelizacja Kodeksu postępowania cywilne-
go, zmierzająca w istocie do stworzenia normy prawnej, 
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wedle której sąd może dopuścić dowód z badań kwasu 
dezoksyrybonukleinowego (DNA), nie jest niezbędna, 
gdyż dopuszczenie takiego dowodu jest możliwe na pod-
stawie obowiązujących przepisów. Zgodzono się również 
co do tego, że wprowadzenie przepisów szczególnych, któ-
re mogłyby przez to sugerować nadanie prymatu - w nie-
których kategoriach spraw – dowodowi z badania DNA, 
budziłoby wątpliwości w świetle zasady swobodnej oceny 
dowodów. Podkreślono także, iż brak odrębnej regulacji 
dotyczącej wykorzystywania badań DNA w postępowaniu 
cywilnym nie stwarza istotnych problemów w praktyce 
orzeczniczej. Rolę porządkującą w tym zakresie skutecz-
nie pełni orzecznictwo Sądu Najwyższego. 

Stwierdzono jednocześnie, że rozważenia wymaga 
kwestia zakresu i sposobu ewentualnej regulacji tech-
nicznych aspektów związanych z przeprowadzaniem 
badań DNA. W toku spotkania zgodnie uznano, że przy 
takim ujęciu zagadnienia, wiodąca rola w ewentualnym 
opracowaniu projektu stosownego aktu prawnego powin-
na przypaść Ministrowi Zdrowia, który swą inicjatywę 
powinien poprzedzić niezbędnymi konsultacjami ze śro-
dowiskiem naukowym.

5. RPO-564695-I/07 z dnia 18 września 2007 r. – w sprawie 
przepisów uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej nr 22/2005 z dnia 
3 września 2005 r.: Regulamin aplikacji adwokackiej (Informacja 
7-9/2007 str. 80). 

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej (30.06.2008 r.) 
powiadomiła Rzecznika, że na posiedzeniu plenarnym 
NRA w dniu 14 czerwca 2008 r. podjęto uchwałę odno-
szącą się do kwestii zatrudniania aplikantów poza zaję-
ciami wynikającymi z odbywania aplikacji. W uchwale tej 
NRA wnosi, aby instytucje posiadające prawo inicjatywy 
ustawodawczej rozważyły konieczność zmiany art. 76 
a ustawy Prawo o adwokaturze tak, aby zapewnić zgod-
ność działań samorządu adwokackiego z oczekiwaniami 
aplikantów adwokackich, a przede wszystkim z wymoga-
mi aplikacji adwokackiej. Jednocześnie stwierdziła, że do 
Prezydium NRA nie są zgłaszane skargi na jakiekolwiek 
działania utrudniające aplikantom możliwość podjęcia 
zatrudnienia. 
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6. RPO-534590-II/06 z dnia 3 grudnia 2007 r. – w sprawie po-
trzeby nowelizacji przepisów Kodeksu postępowania karnego doty-
czących instytucji ułaskawienia (Informacja 10-12/2007, str. 58).

Szef Kancelarii Prezydenta RP (07.07.2008 r.) poin-
formował, że Prezydent RP zgadza się z ewentualną ko-
niecznością rozważenia możliwości znowelizowania prze-
pisów art. 564 § 1 i art. 564 § 3 Kodeksu postępowania 
karnego, zwraca jednak uwagę na całokształt problemów 
związanych z tymi przepisami, w tym również skutków 
ekonomicznych i organizacyjnych dla szeregu instytucji 
państwowych (sądów, prokuratury i urzędu prezydenc-
kiego). W latach 1991-2007 bezpośrednio do Kancelarii 
Prezydenta RP wpłynęło ponad 76.000 próśb o ułaskawie-
nie oraz ponad 11.000 wniosków Prokuratora Generalne-
go w sprawie stosowania prawa łaski (w tych sprawach co 
najmniej jeden z sądów wydał pozytywną opinię w kwestii 
ułaskawienia skazanego i nadał prośbie stosowny bieg). 
W analogicznym okresie zapadło w Polsce kilka milionów 
wyroków karnych i można z dużym prawdopodobień-
stwem przyjąć, iż liczba próśb o ułaskawienie – po ewen-
tualnej nowelizacji przepisu art. 564 k.p.k. w kierunku 
obligatoryjnego przekazywania Prezydentowi RP wszyst-
kich próśb o łaskę, mogłaby sięgnąć setek tysięcy.

7. RPO-507016-III/05 z dnia 4 grudnia 2007 r. – w sprawie zasad 
wliczania do stażu ubezpieczeniowego okresu pozostawania bez pracy 
po ustaniu stosunku pracy w związku z przekonaniami politycznymi, 
religijnymi albo przynależnością do związku zawodowego (Informacja 
10-12/2007, str. 58). 

Minister Pracy i Polityki Społecznej (20.08.2008 r.) 
poinformowała, że ustawa o emeryturach i rentach 
z FUS w sposób kompleksowy reguluje kwestie związane 
z uwzględnianiem okresu pozostawania bez pracy wsku-
tek represji politycznych. Uwzględnia bowiem sytuację 
osób, które pozostawały bez pracy po ustaniu stosunku 
pracy w związku z przekonaniami politycznymi, religijny-
mi albo przynależnością do związku zawodowego, jak też 
sytuację osób, które nie wykonywały pracy przed dniem 
4 czerwca 1989 r. wskutek represji politycznych. 

Jednocześnie Minister zgodziła się ze spostrzeżeniami 
Rzecznika, że orzecznictwo sądowe w tego rodzaju spra-
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wach nie jest jednolite i nie zawsze zgodne z obowiązują-
cymi przepisami. Konkretne sprawy, w których w wyni-
ku nieprawidłowej decyzji organu rentowego, sprzecznej 
z oficjalną wykładnią przepisów stosowaną przez ZUS, 
czy też wskutek błędnego wyroku sądu, poszkodowane 
zostały osoby zainteresowane, powinny zostać przekaza-
ne Prezesowi ZUS w celu zweryfikowania prawidłowości 
decyzji w trybie nadzoru. 

8. RPO-574487-IV/07 z dnia 10 grudnia 2007 r. – w sprawie pro-
blemów z wydawaniem odpisów z dawnych ksiąg wieczystych sporzą-
dzonych w językach obcych (Informacja 10-12/2007, str. 66). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedli-
wości (03.04. 2008 r.) poinformował, że odpis księgi wie-
czystej jest dokumentem urzędowym i jako taki, zgodnie 
z art. 244 § 1 k.p.c., stanowi dowód tego, co zostało w nim 
urzędowo zaświadczone. Samo sporządzenie odpisu po-
lega na przepisaniu (ręcznie, maszynowo lub w formie 
wydruku komputerowego) treści oryginału. Odpis księgi 
wieczystej, rozumiany jako odwzorowanie treści wpisów 
w niej dokonanych, powinien zawierać treść odpowiada-
jącą treści księgi. W związku z tym w praktyce sądów spo-
tyka się odpisy zawierające treść wpisu w języku obcym. 

Mając na względzie wątpliwości Rzecznika, czy realiza-
cja obowiązku wydania odpisu księgi wieczystej obejmu-
jącej wpisy obcojęzyczne nie pociąga za sobą naruszenia 
unormowań zawartych w treści art. 4 pkt. 4 i art. 5 pkt 1 
ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, 
które obligują podmioty wykonujące zadania publiczne 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dokonywa-
nia wszelkich czynności urzędowych w języku polskim, 
Podsekretarz Stanu podjął decyzję o potrzebie zbadania 
dotychczasowej praktyki sądów prowadzących księgi wie-
czyste. Rzecznik zostanie powiadomiony o wynikach tego 
badania. Dotychczas jednak sądy powszechne nie sygna-
lizowały trudności w realizacji obowiązku wydawania od-
pisu księgi dawnej zawierającej wpisy w języku obcym. 

Z uwagi na fakt, iż zdecydowana większość tzw. ksiąg 
dawnych utraciła moc i podlegała zamknięciu, problem 
poruszony w wystąpieniu Rzecznika, aczkolwiek istotny, 
odnosi się do niewielkiej liczby ksiąg wieczystych. Nato-
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miast ocena, czy zachodzi potrzeba podjęcia prac legisla-
cyjnych w związku z przedstawionymi przez Rzecznika 
zagadnieniami, jest uzależniona od wyników poczynio-
nych ustaleń. 

9. RPO-563259-X/07 z dnia 17 grudnia 2007 r. – w sprawie nie-
spójności przepisów dotyczących zaopatrzenia w przedmioty ortope-
dyczne i środki pomocnicze (Informacja 10-12/2007, str. 79). 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
(25.01.2008 r.) poinformował, że zostały podjęte prace nad 
stworzeniem przejrzystego systemu dostępu świadcze-
niobiorców do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocnicze. W Ministerstwie Zdrowia opracowa-
no projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego wy-
kazu wyrobów medycznych będących przedmiotami orto-
pedycznymi i środkami pomocniczymi. W dniu 15 stycz-
nia 2008 r. powyższy projekt został skierowany do kon-
sultacji społecznych z 30-dniowym terminem zgłaszania 
uwag.  W załączniku nr 1 do powyższego projektu „Szcze-
gółowy wykaz przedmiotów ortopedycznych przysługu-
jących świadczeniobiorcy, wysokość udziału własnego 
świadczeniobiorcy w cenie ich nabycia, kryteria ich przy-
znawania oraz okresy użytkowania”, pod pozycjami 308-
312 zostały określone kategorie wózków inwalidzkich, 
dla których przyjęto, że w przypadku osób z orzeczeniem 
o niepełnosprawności spowodowanej stanem narządu 
ruchu lub z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności 
spowodowanej stanem narządu ruchu, wszystkie rodza-
je wózków inwalidzkich są przyznawane bezpłatnie raz 
na 60 miesięcy, z możliwością skrócenia tego okresu. Po-
nadto w załączniku, o którym mowa, nie został wpisany 
w kryteriach przyznawania żaden wymóg odnoszący się 
do aktywności zawodowej osób uprawnionych. Jedynym 
kryterium przyznawania wózków inwalidzkich są kryte-
ria medyczne. Kształt przedmiotowego rozporządzenia 
może ulec zmianie w wyniku prowadzonych konsultacji 
społecznych.

10. RPO-571470-XVIII/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. – w sprawie 
wydawania opinii przez Komisję psychiatryczną do spraw środków 
zabezpieczających (Informacja 10-12/2007, str. 87).
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Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
(24.07.2008 r.) wyjaśnił, że w 2003 r. po nowelizacji usta-
wy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, 
wprowadzony został nowy, trójstopniowy model zakładów 
psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środ-
ków zabezpieczających. W zależności od charakteru po-
pełnionego czynu oraz stopnia zagrożenia dla bezpieczeń-
stwa publicznego, sprawcy umieszczani są w placówkach 
dysponujących zróżnicowanymi warunkami zabezpiecze-
nia (podstawowe, wzmocnione i maksymalne warunki za-
bezpieczenia). Wobec sprawców stanowiących relatywnie 
najmniejsze zagrożenie dla otoczenia internacja wykony-
wana jest w zwykłych oddziałach psychiatrycznych funk-
cjonujących w ramach szpitali psychiatrycznych. 

Ponadto powołana została Komisja Psychiatryczna 
do Spraw Środków Zabezpieczających, która opiniuje 
w sądowych postanowieniach o zastosowaniu środka 
zabezpieczającego, wskazując rodzaj zakładu, do jakiego 
powinien trafić konkretny sprawca. W latach 2004-2007 
nastąpił gwałtowny wzrost obciążenia Komisji, co w nie-
licznych przypadkach powodowało opóźnienia w wyda-
waniu przez nią opinii. Obecnie Komisja wydaje opinie 
w terminie co najwyżej jednego miesiąca. 

W Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad noweliza-
cją rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 
2004 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych 
i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do 
wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, 
trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do 
spraw środków zabezpieczających. Zmiany mają na celu 
zwiększenie liczby miejsc w zakładach opieki zdrowot-
nej przeznaczonych do wykonywania środków zabezpie-
czających, określenie zadań Komisji, w tym terminu do 
wydawania przez nią opinii wskazującej rodzaj zakładu. 
Szersza zmiana rozporządzenia będzie możliwa dopiero 
po zmianie i rozszerzeniu zawartej w Kodeksie karnym 
wykonawczym delegacji do jego wydania. 

11. RPO-553697-II/07 z dnia 21 stycznia 2008 r. – w sprawie pro-
blemu stosowania kar cielesnych wobec dzieci (Informacja 1-3/2008, 
str. 46). 



169

Zastępca Prokuratora Generalnego (06.08.2008 r.) 
w nawiązaniu do wcześniejszej odpowiedzi z dnia 12 lute-
go 2008 r. poinformował, iż zlecono prokuratorom apela-
cyjnym przeprowadzenie lustracji spraw prowadzonych 
przez powszechne jednostki organizacyjne prokuratury, 
dotyczących przemocy fizycznej stosowanej wobec dzieci 
w rodzinach, szkołach i innych instytucjach, bądź przez 
osoby pełniące funkcje opiekuńcze. 

W Biurze Prezydialnym Prokuratury Krajowej sporzą-
dzane jest sprawozdanie zbiorcze z wyników tej lustracji. 
Ustalenia dokonane w toku przygotowywania sprawoz-
dania pozwolą na wystosowanie do prokuratorów apela-
cyjnych zaleceń dla dalszej praktyki podległych im jed-
nostek prokuratury w zakresie prowadzenia postępowań 
przygotowawczych w wymienionej wyżej kategorii spraw. 
Pozwolą one także na udzielenie Rzecznikowi komplekso-
wej odpowiedzi, w szczególności w zakresie pozwalającym 
na ocenę prawidłowości reagowania organów ścigania 
w przypadkach znęcania się nad dzieckiem, bądź naru-
szenia jego nietykalności cielesnej w okolicznościach 
wskazujących na przekroczenie karcenia dziecka.

Zastępca Prokuratora Generalnego (27.08.2008 r.) 
nawiązując do wcześniejszej korespondencji dotyczącej 
zjawiska przemocy wobec dzieci, przesłał sprawozdanie 
uogólniające wyniki lustracji spraw dotyczących przemo-
cy fizycznej stosowanej wobec dzieci w rodzinach, szko-
łach i innych instytucjach, bądź przez osoby pełniące 
funkcje opiekuńcze. Na kanwie ujawnionych w toku lu-
stracji nieprawidłowości wystosowano do prokuratorów 
apelacyjnych zalecenia dla dalszej praktyki podległych 
im jednostek prokuratury w zakresie prowadzenia po-
stępowań przygotowawczych we wskazanej powyżej ka-
tegorii spraw. Zastępca Prokuratora Generalnego wyra-
ził nadzieję, iż przeprowadzone badania przyczynią się 
do zwiększenia prawidłowości reakcji organów ścigania 
w przypadkach znęcania się nad dzieckiem, bądź naru-
szania jego nietykalności cielesnej w okolicznościach 
wskazujących na przekroczenie granicy karcenia.

12. RPO-578571-I/08 z dnia 25 stycznia 2008 r. – w sprawie 
problemów wynikających z uregulowań zawartych w ustawie o plano-
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waniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalno-
ści przerywania ciąży (Informacja 1-3/2008, str. 66). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedli-
wości (04.07. 2008 r.) poinformował, że doprecyzowanie 
przepisu art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu rodziny, 
ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności 
przerywania ciąży, nie stanowi wymogu o charakterze 
konstytucyjnym. Na demokratycznym państwie prawa 
ciąży obowiązek zapewnienia ochrony życia ludzkiego, 
jednak zakres tej ochrony oraz jej metody i formy mogą 
być różnicowane, w zależności od preferowanych poglą-
dów społeczno-prawnych występujących w społeczeń-
stwie oraz od oceny stopnia skuteczności obowiązujących 
unormowań. Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie pło-
du ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania 
ciąży nie przewiduje żadnej drogi odwoławczej w przy-
padkach odmowy dokonania przerwania ciąży, dlatego 
pożądana wydaje się stosowna inicjatywa legislacyjna 
w tym zakresie. W poselskim projekcie ustawy o ochronie 
indywidualnych i zbiorowych praw pacjenta oraz Rzecz-
niku Praw Pacjenta (druk nr 283) wprowadzona została 
instytucja sprzeciwu, w sytuacji, gdy pacjent nie zgadza 
się z rozpoznaniem dokonanym przez lekarza. Zgodnie 
z projektem ustawy, sprzeciw wnosi się do Komisji Lekar-
skiej działającej przy okręgowej radzie lekarskiej. Wpro-
wadzenie instytucji sprzeciwu będzie stanowiło swoisty 
tryb odwoławczy. 

13. RPO-565414-VI/07 z dnia 1 lutego 2008 r. – w sprawie bez-
płatnego dostępu organizacji pożytku publicznego do telewizji pu-
blicznej (Informacja 1-3/2008, str. 86).

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji (04.07. 2008 r.) poinformował, w nawiązaniu do od-
powiedzi z dnia 7 marca 2008 r. (Informacja 1-3/2008, 
str. 86), że po konsultacji z nadawcami publicznymi, 
KRRiT przygotowała projekt rozporządzenia w spra-
wie trybu postępowania w związku z przedstawianiem 
w programach publicznej radiofonii i telewizji nieod-
płatnych informacji o prowadzonej przez organizacje po-
żytku publicznego działalności nieodpłatnej. Jednakże 
z uwagi na obecną, kryzysową sytuację w finansowaniu 
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mediów publicznych, Krajowa Rada postanowiła odro-
czyć dalsze prace dotyczące projektu rozporządzenia. 
Jest to również spowodowane faktem, iż aktualnie Mini-
ster Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczął prace 
nad nową koncepcją regulacji dotyczących sektora me-
diów publicznych, w tym regulacji dotyczących nowej in-
stytucji prawnej – funduszu misji mediów publicznych. 
KRRiT będzie starała się, aby do zadań funduszu wpisać 
również finansowanie zadań związanych z nieodpłat-
nym przedstawianiem w programach mediów publicz-
nych informacji o nieodpłatnej działalności organizacji 
pożytku publicznego. 

14. RPO-230517-VII/04 z dnia 11 lutego 2008 r. – w sprawie le-
czenia i terapii sprawców przestępstw o charakterze seksualnym (In-
formacja 1-3/2008, str. 112). 

Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Mi-
nisterstwie Zdrowia (24.07.2008 r.) wyjaśnił, że w celu 
rozwiązania podniesionych przez Rzecznika proble-
mów powołano Zespół do spraw opracowania strategii 
działań na rzecz systemowych rozwiązań dotyczących 
postępowania wobec osób z zaburzeniami preferencji 
seksualnych, a w szczególności umożliwienia reali-
zacji orzeczeń sądowych o zobowiązaniu skazanego 
do poddania się leczeniu. W opinii Zespołu konieczna 
jest nowelizacja przepisów Kodeksu karnego i Kodek-
su karnego wykonawczego w zakresie postępowania 
ze sprawcami przestępstw o charakterze seksualnym, 
a także przygotowanie programów terapeutycznych 
i stworzenie struktury organizacyjnej poprzez utworze-
nie odpowiedniej liczby specjalnych ośrodków do lecze-
nia schorzeń na tle seksualnym. Na podstawie raportu 
sporządzonego przez Zespół, Departament Zdrowia Pu-
blicznego Ministerstwa Zdrowia przygotował projekty 
aktów prawnych w omawianym zakresie. Propozycja 
założeń do nowelizacji stosownych przepisów zostanie 
przekazana Ministrowi Sprawiedliwości. 

15. RPO-554164-I/07 z dnia 22 lutego 2008 r. – w sprawie wypo-
wiedzi na temat osób o odmiennej orientacji seksualnej (Informacja 
1-3/2008, str. 132). 
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Wicemarszałek Sejmu (16.09.2008 r.) wyjaśnił, iż jego 
zdaniem homoseksualiści w Polsce nie są dyskryminowa-
ni. Wydają oni własne pisma, mają swoje organizacje i sta-
le są obecni w mediach. Wicemarszałek nie może jednak 
zgodzić się z postulatami wysuwanymi przez środowiska 
homoseksualne w zakresie domagania się prawa do ad-
opcji dzieci przez pary homoseksualne czy też zawierania 
związków małżeńskich. Nie zamierza jednak prowadzić 
publicznej polemiki z w/w środowiskami, jest też prze-
ciwnikiem atakowania ich demonstracji, groźbom, wyzwi-
skom, co czasami ma miejsce. 

16. RPO-569035-I/07 z dnia 22 lutego 2008 r. – w sprawie regu-
laminów niektórych festiwali filmowych, dyskryminujących autorów 
filmów ze względu na ich wiek (Informacja 1-3/2008, str. 131). 

Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej 
(10.09.2008 r.) wyjaśniła, iż Instytut nie posiada żadnych 
uprawnień w stosunku do organizatorów polskich festi-
wali filmowych, gdyż nie są oni jednostkami podległymi 
ani nadzorowanymi przez Instytut. Tym samym Instytut 
nie posiada żadnych możliwości wywarcia wpływu na za-
pisy regulaminów festiwalowych. Jednocześnie Dyrektor 
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej nie podzieliła zarzu-
tu dyskryminacji stawianego organizatorom festiwali fil-
mowych przez niektórych twórców filmowych. Organiza-
tor festiwalu ogłasza jego regulamin i tym samym każdy 
zgłaszający się twórca jest świadom ograniczeń nałożo-
nych regulaminem. Przejawem dyskryminacji byłoby jego 
niedopuszczenie, pomimo że spełniał wszystkie wymaga-
nia określone w regulaminie. 

17. RPO-562342-I/07 z dnia 25 lutego 2008 r. – w sprawie po-
trzeby rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny wątpliwości 
dotyczących orzeczenia w sprawie niektórych przepisów tzw. ustawy 
lustracyjnej (Informacja 1-3/2008, str. 136). 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego (30.05.2008 r.) 
przesłał odpis postanowienia pełnego składu Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 28 maja 2008 r., wraz z uzasad-
nieniem, dotyczącego umorzenia postępowania w sprawie 
wyjaśnienia wątpliwości co do treści orzeczenia Trybuna-
łu Konstytucyjnego z 11 maja 2007 r., sygn. akt K 2/07.
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18. RPO-557609-II/07 z dnia 27 lutego 2008 r. – w sprawie roz-
poznawania zażalenia na zatrzymanie w sytuacji śmierci osoby za-
trzymanej (Informacja 1-3/2008, str. 140).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedli-
wości (08.07. 2008 r.) podzielił stanowisko Rzecznika 
i stwierdził, że dualizm w zakresie prawnych możliwości 
kontynuowania postępowania w przedmiocie zażalenia 
na zatrzymanie, w zależności od formy tego zatrzymania, 
nie może być akceptowany i wskazuje na konieczność 
podjęcia działań legislacyjnych w tym zakresie. Departa-
ment Legislacyjno-Prawny Ministerstwa Sprawiedliwości 
podjął działania legislacyjne w kierunku rozszerzenia 
kręgu osób uprawnionych do wniesienia zażalenia na za-
trzymanie, poprzez wskazanie, iż w razie śmierci zatrzy-
manego, zażalenie do sądu przysługuje również osobom 
dla niego najbliższym. Stosowna zmiana powinna pole-
gać na dodaniu nowego paragrafu do art. 246 Kodeksu 
postępowania karnego.

19. RPO-578635-VII/08 z dnia 11 marca 2008 r. – w sprawie 
sytuacji osób pozbawionych wolności, niepalących, konwojowanych 
wspólnie z osobami palącymi (Informacja 1-3/2008, str. 157). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (12.09. 
2008 r.) poinformował, że obecnie przygotowywany jest 
projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed na-
stępstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, 
która ma poszerzyć strefy wolne od dymu tytoniowego. 
Na etapie konsultacji projektu z rządem będzie możliwe 
zaproponowanie zmian sugerowanych przez Rzecznika. 
W tej kwestii ważne będzie również stanowisko Ministra 
Sprawiedliwości oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji, dlatego też Podsekretarz Stanu w Minister-
stwie Zdrowia przekazał obu Ministrom uwagi Rzecznika 
wraz z odpowiedzią resortu zdrowia, z prośbą o przedsta-
wienie stanowiska w sprawie.

Obowiązujące przepisy przewidują, że w pomieszcze-
niach dla osób zatrzymanych oraz osób pozbawionych 
wolności nie ma swobody palenia tytoniu: w obiektach dla 
osób zatrzymanych palenie dozwolone jest tylko w miej-
scach wyznaczonych do tego celu – odrębne zamykane 
pomieszczenia odpowiednio oznaczone, albo cele i pokoje 
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mieszkalne przeznaczone dla osadzonych palących tytoń 
(§ 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 14 września 2001 r. w sprawie za-
sad dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych 
na terenie obiektów podległych ministrowi właściwemu 
do spraw wewnętrznych). W obiektach zakładów kar-
nych osoby pozbawione wolności mogą palić tytoń tylko 
w celach mieszkalnych wydzielonych dla osób palących, 
a poza tymi celami tylko w miejscu i czasie wyznaczonym 
przez dyrektora zakładu karnego (§ 2 rozporządzenia Mi-
nistra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 1996 r. w spra-
wie określenia zasad dopuszczalności używania wyrobów 
tytoniowych w obiektach zamkniętych podległych Mini-
strowi Sprawiedliwości). 

20. RPO-428774-V/03 z dnia 17 marca 2008 r. – w sprawie bra-
ku przepisów regulujących działalność zrzeszeń właścicieli i zarząd-
ców domów (Informacja 1-3/2008, str. 161). 

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (29.09.2008 r.) 
poinformował, iż Prezes Rady Ministrów wskazał Ministra 
Infrastruktury jako właściwego do zajęcia się sprawą i pod-
jęcia stosownych czynności w zakresie uregulowania sytu-
acji prawnej zrzeszeń właścicieli domów. 

21. RPO-506107-IV/05 z dnia 20 marca 2008 r. – w sprawie nie-
prawidłowej regulacji dotyczącej opracowania mapy z projektem po-
działu nieruchomości (Informacja 1-3/2008, str. 170). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-
ry (23.07.2008 r.) podkreślił, iż system ksiąg wieczystych 
nie jest powszechny w znaczeniu ich obligatoryjnego 
urządzenia i prowadzenia dla każdej nieruchomości. Na-
tomiast kataster nieruchomości (ewidencja gruntów i bu-
dynków), będący wtórnym rejestrem stanów prawnych 
wynikających z decyzji, orzeczeń, aktów notarialnych, 
pomimo powszechności, nie jest objęty domniemaniem 
o zgodności wpisu, tak jak księga wieczysta. 

Dla ponad połowy nieruchomości (około 40 % nieru-
chomości posiada księgę wieczystą) nie będą miały za-
stosowania przepisy o księgach wieczystych, w tym tak-
że przepisy, które w zakresie zaistniałych rozbieżności 
w oznaczeniu nieruchomości, dotyczących powierzchni 
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oraz przebiegu granicy, odwołują się do zapisów w kata-
strze nieruchomości. Przyjęcie więc jako ogólnej zasady 
w przepisach o podziałach nieruchomości, regulacji znaj-
dującej obecnie zastosowanie do mniejszej grupy nieru-
chomości, wymaga starannego przeanalizowania. Przepi-
sy te powinny gwarantować stabilność stosunków praw-
nych wszystkich nieruchomości, w tym także tych, które 
nie posiadają księgi wieczystej. 

Dane zawarte w katastrze nieruchomości nie są opar-
te na tak silnych podstawach prawnych, aby pozwalały 
na przyjęcie domniemania o ich prawdziwości. Tym sa-
mym nie ma potrzeby, aby w przypadku rozbieżności z do-
kumentami określającymi stan prawny nieruchomości, 
przyjmować na potrzeby podziału granice nieruchomości 
na podstawie danych zawartych w katastrze nierucho-
mości. Niezależnie od powyższego, Minister Infrastruk-
tury wystąpi do Ministra Sprawiedliwości oraz Głównego 
Geodety Kraju z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie 
zasadności zmiany § 6 rozporządzenia Rady Ministrów 
w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nie-
ruchomości, zgodnie z propozycją Rzecznika. 

22. RPO-531001-IV/06 z dnia 20 marca 2008 r. – w sprawie braku 
uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w bu-
downictwie przez architektów wnętrz (Informacja 1-3/2008, str. 168).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
(06.08. 2008 r.) potwierdził, że obowiązujące przepisy nie 
umożliwiają absolwentom kierunku studiów „architektu-
ra wnętrz” wykonywania samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie oraz odbywania praktyki przy spo-
rządzaniu projektu budowlanego i praktyki na budowie, 
niezbędnych do przystąpienia do egzaminu na uprawnie-
nia budowlane w specjalności architektonicznej. Progra-
my kształcenia różnią się zasadniczo dla kierunków „ar-
chitektura wnętrz” i „architektura i urbanistyka”. 

Absolwent wydziału architektury uczelni o profilu 
politechnicznym jest przygotowywany do wykonywania 
zawodu architekta nie tylko przez uzyskanie dyplomu, 
lecz także wymaganych prawem kwalifikacji zawodowych 
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w bu-
downictwie w specjalności architektonicznej, natomiast 
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absolwent wydziału architektury wnętrz uczelni o profilu 
artystycznym uzyskuje wykształcenie o bardzo zawężo-
nym zakresie w dziedzinie architektury i budownictwa. 
Program kształcenia absolwentów studiów drugiego stop-
nia architektury uczelni o profilu politechnicznym prede-
stynuje do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia 
budowlane w specjalności architektonicznej, a po ukoń-
czeniu architektury wnętrz - nie daje takich możliwości. 

23. RPO-583145-III/08 z dnia 14 kwietnia 2008 r. – w sprawie 
podejmowania zajęć zarobkowych przez pracowników Państwowej In-
spekcji Pracy (Informacja 4-6/2008, str. 39).

Zastępca Głównego Inspektora Pracy (08.07.2008 r.) 
poinformował, że brak jest uzasadnienia dla tezy, że 
Główny Inspektor Pracy wydając zgodę na działalność za-
robkową winien kierować się jedynie przesłankami okre-
ślonymi w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. 
o Państwowej Inspekcji Pracy, tj. aby działalność ta nie 
była niezgodna z zadaniami Państwowej Inspekcji Pracy. 
Nie podzielił również opinii Rzecznika o wadliwości prze-
pisu zarządzenia Głównego Inspektora Pracy w sprawie 
podejmowania działalności zarobkowej przez pracowni-
ków PIP, kształtującego przypadki, w których zgoda udzie-
lana jest w sposób dorozumiany. 

Podzielił natomiast pogląd Rzecznika dotyczący nie-
doskonałości przepisu, który nie zawiera gwarancji roz-
patrzenia przez Głównego Inspektora Pracy wniosku 
pracownika o wyrażenie zgody na działalność zarobkową 
w określonym czasie. Zapewnił, że kwestia ta zostanie do-
precyzowana. 

24. RPO-577860-III/08 z dnia 14 kwietnia 2008 r. – w sprawie 
zróżnicowania sytuacji rencistów prowadzących działalność gospo-
darczą w zakresie zasad opłacania składek na ubezpieczenia społecz-
ne (Informacja 4-6/2008, str. 38).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Poli-
tyki Społecznej (01.08.2008 r.) w związku z ponownym 
wystąpieniem Rzecznika w sprawie obowiązkowego ubez-
pieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego osób 
prowadzących działalność gospodarczą, mających upraw-
nienia do renty z tytułu niezdolności do pracy poinformo-
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wała, iż omawiana regulacja jest adresowana do osób pro-
wadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na pod-
stawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej 
lub innych przepisów szczególnych, tj. do osób fizycznych 
będących przedsiębiorcami prowadzącymi we własnym 
imieniu działalność gospodarczą. Nie dotyczy ona prowa-
dzących działalność gospodarczą w ramach podmiotów 
organizacyjnych takich jak spółki handlowe, które prowa-
dzą działalność gospodarczą we własnym imieniu i pod 
własną firmą, są zatem przedsiębiorcami w rozumieniu 
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 

Zmiany w zakresie obowiązku ubezpieczenia renci-
stów prowadzących działalność gospodarczą związane 
były z wprowadzonymi etapami reformy zarówno syste-
mu rent inwalidzkich, jak i innych segmentów systemu 
zabezpieczenia społecznego, a także stabilności syste-
mu. Obowiązujące regulacje leżą w interesie ubezpieczo-
nych, bowiem dają im możliwość zwiększenia świadczeń. 
Ponadto renta z tytułu niezdolności do pracy z systemu 
powszechnego jest świadczeniem okresowym. Ubezpie-
czony, który po dłuższym okresie pobierania renty zosta-
nie uznany za zdolnego do pracy, może w ogóle nie nabyć 
prawa do emerytury lub nabędzie prawo do świadczenia 
w niskim wymiarze, ze względu na długi okres niepłace-
nia składek na ubezpieczenie społeczne.

25. RPO-577426-XX/07 z dnia 16 kwietnia 2008 r. – w sprawie 
braku możliwości zaskarżenia orzeczenia lekarza orzecznika ZUS do-
tyczącego wydania skierowania na rehabilitację leczniczą w ramach 
prewencji rentowej (Informacja 4-6/2008, str. 48). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-
ki Społecznej (09.06.2008 r.) poinformowała, że postu-
lowane zmiany w obowiązujących przepisach mające na 
celu umożliwienie ubezpieczonym odwołania się od orze-
czenia lekarza orzecznika ZUS w zakresie rehabilitacji 
leczniczej wydają się nieuzasadnione. 

Rehabilitacja lecznicza jest świadczeniem rzeczowym 
realizowanym przez ZUS ze środków zabezpieczonych na 
ten cel w ustawie budżetowej. ZUS jest zainteresowany 
kierowaniem na to świadczenie jak największej liczby 
osób, gdyż efektywna rehabilitacja skutkuje odzyska-
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niem przez ubezpieczonych zdolności do pracy, co z kolei 
powoduje, że nie korzystają oni ze świadczeń pieniężnych 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

Brak możliwości odwołania się od orzeczenia lekarza 
orzecznika do sądu w zakresie odmowy skierowania na re-
habilitację leczniczą spowodowany jest rzeczowym charak-
terem tego świadczenia. Ponadto trudne do realizacji, a na-
wet niemożliwe mogłoby być wykonanie przez ZUS wyroku 
sądowego przyznającego ubezpieczonemu prawo do tego 
świadczenia w toku sądowego postępowania odwoławczego. 

26. RPO-586820-I/08 z dnia 18 kwietnia 2008 r. – w sprawie 
ograniczeń w udzielaniu stałych przepustek dziennikarskich na te-
ren Sejmu (Informacja 4-6/2008, str. 53). 

Szef Kancelarii Sejmu (20.05.2008 r.) w piśmie prze-
kazanym w analogicznej sprawie, również dotyczącej wstę-
pu dziennikarzy na teren Sejmu poinformował, że zasady 
wstępu do budynków pozostających w zarządzie Kance-
larii Sejmu oraz tryb wydawania i kontroli dokumentów 
uprawniających do wstępu do tych budynków określa za-
rządzenie nr 1 Marszałka Sejmu z dnia 9 stycznia 2008 r. 
w sprawie wstępu do budynków pozostających w zarządzie 
Kancelarii Sejmu. Przepisy tego zarządzenia zapewniają 
wszystkim przedstawicielom środków masowego przeka-
zu prawo wstępu do budynków pozostających w zarządzie 
Kancelarii Sejmu. Mimo braku odpowiedzi na wystąpienie 
Rzecznika z dnia 18 kwietnia 2008 r. (RPO-586820-I/08), 
pismo Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 20 maja 2008 r., nr 
BPSP-180-15(5)/08) można uznać za oficjalne stanowisko. 

27. RPO-586573-X/07 z dnia 22 kwietnia 2008 r. – w sprawie 
ograniczeń czasowych udzielania przepustek osobom przebywają-
cym w całodobowych oddziałach psychiatrycznych i zakładach opieki 
długoterminowej (Informacja 4-6/2008, str. 58).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
(21.08.2008 r.) poinformował, iż zgodnie z informacją Pre-
zesa Narodowego Funduszu Zdrowia, wymagania zawar-
te w zarządzeniu nr 57/2007/DZOS Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia były wielokrotnie konsultowane i we-
ryfikowane pod kątem poprawności merytorycznej z kon-
sultantami krajowymi w dziedzinie psychiatrii, psychia-
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trii dzieci i młodzieży oraz psychologii klinicznej, a także 
z innymi zainteresowanymi podmiotami. 

Kwestia czasu trwania przepustki w całodobowym od-
dziale psychiatrycznym, a więc okresowego przebywania 
osoby z zaburzeniami psychicznymi poza szpitalem, bez 
potrzeby wypisywania jej ze szpitala, dotychczas nie bu-
dziła zastrzeżeń i Ministerstwo Zdrowia nie otrzymywało 
w tej sprawie żadnych informacji. W sytuacji, kiedy pacjent 
jest hospitalizowany, gdyż niemożliwe jest prowadzenie le-
czenia w warunkach ambulatoryjnych, przepustka dla pa-
cjenta, a także długość jej trwania jest elementem terapii, 
a nie jedynie prawem wynikającym z art. 14 ustawy z dnia 
19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Podsumowując, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Zdrowia poinformował, że nie dostrzega kolizji pomiędzy 
art. 14 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego a § 26 
pkt  4 zarządzenia nr 57/2007/DZOS Prezesa Narodowe-
go Funduszu Zdrowia. Ze względu na terapeutyczną rolę 
przepustki, Ministerstwo nie widzi możliwości ustawowe-
go określenia długości trwania przepustki i uważa, że ze 
względu na dobro pacjenta oraz efektywność jego terapii, 
decyzję o długości trwania przepustki pacjenta należy po-
zostawić lekarzowi. 

28. RPO-584001-X/08 z dnia 23 kwietnia 2008 r. – w sprawie 
środków prawnych przysługujących osobom, którym odmówiono 
przyjęcia dziecka do przedszkola (Informacja 4-6/2008, str. 59). 

Minister Edukacji Narodowej (30.06.2008 r.) poin-
formowała, iż przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty nie określają formy, w jakiej następuje 
odmowa przyjęcia dziecka do przedszkola publicznego. 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Spor-
tu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu 
przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz prze-
chodzenia z jednych typów szkół do innych, w § 2 wskazu-
je, które dzieci mają pierwszeństwo w przyjęciu do przed-
szkola. Z kolei rozporządzenie Ministra Edukacji Narodo-
wej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów 
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół w § 16 
ust. 3 w zakresie zasad rekrutacji dzieci do przedszkola 
odsyła w całości do statutu przedszkola. 
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29. RPO-547500-III/06 z dnia 29 kwietnia 2008 r. – w sprawie 
konieczności dokonania zmian w zasadach obliczania rent i emery-
tur, uwzględniających sytuację osób mających problemy z udokumen-
towaniem wysokości wynagrodzenia (Informacja 4-6/2008, str. 75). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Poli-
tyki Społecznej (07.07.2008 r.) stwierdził, że wyrok Try-
bunału Konstytucyjnego z dnia 1 kwietnia 2008 r., sygn. 
akt SK 96/06 nie obliguje do dokonania zmian w przepi-
sach określających zasady ustalania podstawy wymiaru 
świadczeń emerytalno-rentowych (art. 15 ust. 1 ustawy 
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych). 

W odpowiedzi przyznano jednocześnie, że dotychczas 
nie podjęto próby rozwiązania problemu osób, które mają 
dowody, że w danym okresie pozostawały w stosunku 
pracy, a tym samym niewątpliwie podlegały ubezpiecze-
niu społecznemu, natomiast nie są w stanie przedłożyć 
jakichkolwiek dokumentów, na podstawie których możli-
we byłoby ustalenie wysokości przychodów stanowiących 
podstawę wymiaru składek w tym okresie. Nie zdecydo-
wano się na wprowadzenie takich regulacji, ponieważ nie 
pozwalała na to kondycja finansowa państwa, jak i Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych. 

Ten ważny społecznie problem zainspirował grupę po-
słów KP LiD do opracowania projektu ustawy o zmianie 
ustawy o emeryturach i rentach z FUS (druk sejmowy 
nr 633), w którym zaproponowano, aby przy obliczaniu 
podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne 
za okres pracy, za który nie można przedłożyć odpowied-
nich dowodów świadczących o wysokości wynagrodzenia, 
podstawę stanowiła kwota obowiązującego w tym okresie 
najniższego wynagrodzenia za pracę, proporcjonalnie 
do wymiaru czasu pracy. Zmiana przepisów jest wska-
zana tym bardziej, że opinię w tej sprawie wyraził także 
Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 
1 kwietnia 2008 r., sygn. akt SK 96/06. Prace legislacyjne 
podejmowane w tym zakresie muszą jednak zapewniać 
zachowanie równowagi finansów publicznych. 

30. RPO-556732-IV/07 z dnia 30 kwietnia 2008 r. – w sprawie 
braku przepisów określających minimalne odległości pomiędzy bu-
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dynkami mieszkalnymi a zbiornikami do magazynowania paliw płyn-
nych na użytek własny, posiadanymi przez przedsiębiorców i osoby 
fizyczne (Informacja 4-6/2008, str. 76). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
(29.08.2008 r.) wyjaśnił, iż nie ma możliwości wprowadze-
nia do istniejącego rozporządzenia dotyczącego warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadać budyn-
ki i ich usytuowanie, wymagań w zakresie sytuowania 
zbiorników do magazynowania paliw płynnych na uży-
tek własny przez przedsiębiorców i osoby fizyczne, gdyż 
rozporządzenie obejmuje swym zakresem - wynikającym 
z delegacji ustawowej - jedynie budynki i związane z tymi 
budynkami instalacje i urządzenia budowlane. Jednocze-
śnie poinformował, że z powodu zagrożenia pożarowego, 
jakie stanowią podczas eksploatacji zbiorniki do maga-
zynowania paliw płynnych (oleju napędowego), Minister-
stwo Infrastruktury wystąpiło do MSWiA o rozważenie 
możliwości wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów, które określa 
sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej, w tym prze-
chowywanie i używanie materiałów niebezpiecznych.

31. RPO-588152-X/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. – w spra-
wie prac nad „koszykiem świadczeń gwarantowanych” (Informacja 
4-6/2008, str. 78). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (12.09. 
2008 r.) poinformował, że trwają przygotowania do wdro-
żenia systemu stałej wyceny i monitorowania kosztów 
realizacji świadczeń opieki zdrowotnej. Wymaga to sze-
regu zmian legislacyjnych, jak również zorganizowania 
i sfinansowania bazy badawczej opartej o zakłady opieki 
zdrowotnej stosujące te same standardy rachunku kosz-
tów. Termin dojścia do oczekiwanych efektów jest jednak 
odległy. W warunkach polskich wiele działań realizowa-
nych w ramach prac nad „koszykiem” ma charakter pio-
nierski, głównie z uwagi na wcześniejsze zaniechania 
i błędy, co także ma wpływ na wydłużenie czasu realizacji 
zadania. W zagranicznych systemach opieki zdrowotnej, 
tam gdzie funkcjonują rozwiązania definiowane jako ko-
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szyk świadczeń gwarantowanych, prace nad jego ukształ-
towaniem trwały wiele lat i wymagały znacznych nakła-
dów finansowych. 

32. RPO-574709-X/07 z dnia 9 maja 2008 r. – w sprawie wno-
szenia opłat za parkowanie przez kierowców z dysfunkcją narządów 
ruchu (Informacja 4-6/2008, str. 89). 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki 
Społecznej (08.08.2008 r.), poinformował, że nie prze-
widuje przygotowania projektu nowelizacji ustawy o dro-
gach publicznych we wnioskowanym przez Rzecznika za-
kresie. Tworzenie ułatwień dla osób niepełnosprawnych 
nie może oznaczać zwolnienia ich ze wszelkich opłat, któ-
re ponoszone są przez obywateli nieposiadających sto-
sownych orzeczeń potwierdzających niepełnosprawność.

33. RPO-561595-III/07 z dnia 9 maja 2008 r. – w sprawie wyna-
gradzania nauczycieli za ocenianie ustnych egzaminów maturalnych 
(Informacja 4-6/2008, str. 90).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Naro-
dowej (13.08. 2008 r.) poinformował, że zgodnie z uchwa-
łą Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2007 r., nauczyciele 
szkół publicznych przeprowadzający część ustną egzami-
nu maturalnego realizują zajęcia dydaktyczne w rozumie-
niu art. 42 ust. 2 pkt 1 (obowiązkowy tygodniowy wymiar 
zajęć) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczy-
ciela. Oznacza to, że praca przy ustnych egzaminach ma-
turalnych, prowadzonych przez konkretnego nauczyciela 
w czasie przekraczającym jego tygodniowy obowiązkowy 
wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuń-
czych (pensum), stanowi pracę w godzinach ponadwy-
miarowych.

 Wypłacanie nauczycielowi wynagrodzenia, w tym za 
pracę w godzinach ponadwymiarowych, jest zadaniem 
pracodawcy. Szczegółowe zasady obliczania i wypłaca-
nia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, okre-
ślają organy prowadzące szkoły, zaś Minister Edukacji 
Narodowej nie ma tytułu prawnego do wkraczania w ich 
kompetencje. Minister, aby wesprzeć organy prowadzące 
szkoły, wydzielił z rezerw celowych środki na dotację dla 
samorządów. Sposobu naliczania dotacji nie można jed-
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nak utożsamiać z zalecanym sposobem ustalania wyna-
grodzenia za godziny ponadwymiarowe związane z pracą 
przy egzaminach ustnych.

34. RPO-541402-II/06 z dnia 9 maja 2008 r. – w sprawie policyj-
nego systemu rejestracji skarg (Informacja 4-6/2008, str. 89). 

Komendant Główny Policji (10.09.2008 r.) poinformo-
wał, że od 1 stycznia 2009 r. Policja odstąpi od gromadze-
nia danych w dotychczas funkcjonującym systemie reje-
stracji skarg. Do czasu uruchomienia nowego systemu in-
formatycznego będzie gromadziła dane w formie papiero-
wej w oparciu o nowy katalog kategorii spraw, opracowany 
przez Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji. Do końca 
2008 r. ma zostać opracowany nowy system rejestrowa-
nia skarg. Rok 2009 będzie rokiem pilotażowego wpro-
wadzenia nowego systemu klasyfikowania, rejestrowania 
i przetwarzania danych dotyczących skarg. Po rocznym 
funkcjonowaniu nowego systemu zostanie opracowany 
raport ewaluacyjny. Do czasu uruchomienia informatycz-
nego systemu rejestrowania i przetwarzania danych skar-
gowych, działania Policji podjęte w celu zmodyfikowania 
policyjnego systemu rejestracji skarg nie zagwarantują 
możliwości pełnego sporządzania statystyk i zestawień 
wymaganych przez instytucje międzynarodowe monito-
rujące działalność organów porządku publicznego, w tym 
również dotyczących sprawców naruszeń praw człowieka. 

35. RPO-580790-X/08 z dnia 9 maja 2008 r. – w sprawie potrze-
by doprecyzowania przepisów odnoszących się do pobierania przez le-
karzy ubezpieczenia zdrowotnego opłat od pacjentów za wystawienie 
zaświadczenia o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia 
społecznego (Informacja 4-6/2008, str. 89). 

Minister Zdrowia (16.09.2008 r.) poinformowała, że 
ustawodawca jednoznacznie wskazuje, że podmiotem zo-
bowiązanym do pokrywania kosztów badania, wydawania 
zaświadczeń lub orzeczeń dla celów rentowych lub usta-
lania uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych, jest 
podmiot zlecający podjęcie przedmiotowych czynności 
(art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych). W przypadku spraw związanych z uzyska-
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niem prawa do świadczeń rentowych, podmiotem, którego 
dotyczy powyższy przepis jest organ rentowy. Podkreśliła, 
że Minister Zdrowia nie ma kompetencji do ingerowania 
w sposób postępowania organów rentowych lub zmiany 
przepisów z zakresu ubezpieczenia społecznego. Ponadto 
wskazała, że przepisy regulujące wydawanie zaświadczeń 
na potrzeby organów rentowych nie stanowią elementu 
funkcjonowania systemu ubezpieczenia zdrowotnego 
i tym samym nie jest możliwa nowelizacja przepisów usta-
wy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych, w zakresie sygnalizowanym przez 
Rzecznika.

36. RPO-575042-IV/07 z dnia 13 maja 2008 r. – w sprawie przy-
znawania odszkodowania w związku z ograniczeniem sposobu korzy-
stania z nieruchomości (Informacja 4-6/2008, str. 92). 

Minister Środowiska (12.08.2008 r.) poinformował, iż 
kluczową kwestią dla wyznaczenia obszaru ograniczonego 
użytkowania i określenia wymagań technicznych budyn-
ków znajdujących się na tym obszarze jest przeprowadze-
nie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na śro-
dowisko. Obecnie trwają prace nad nową ustawą o udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko. Projekt jest już przedmiotem 
prac parlamentarnych. Istotą projektu jest dostosowanie 
prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej.

Proponowane rozwiązania mają zapewnić, iż każdy 
będzie miał prawo do informacji o środowisku, nie tylko 
w wymiarze ogólnym, ale również w odniesieniu do jego 
indywidualnej sytuacji. Ponadto postępowanie w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko, którego wyniki są 
wiążące dla sejmiku województwa przy tworzeniu obszaru 
ograniczonego użytkowania, będzie prowadzone w szer-
szym niż dotychczas zakresie z udziałem społeczeństwa. 
Zgłaszane w toku postępowania uwagi pozwolą na ocenę 
skali ewentualnych odszkodowań związanych z utworze-
niem obszaru ograniczonego użytkowania. Wejście w życie 
nowych rozwiązań planowane jest na dzień 1 października 
2008 r. Dopiero ocena funkcjonowania nowych rozwiązań 
pozwoli sformułować wnioski co do rzeczywistych potrzeb 
społecznych w poruszonej przez Rzecznika sprawie. 
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37. RPO-549375-III/07 z dnia 13 maja 2008 r. – w sprawie potrzeby 
przywrócenia regulacji prawnej stwarzającej podstawy do pozbawienia 
prawa do świadczeń emerytalno-rentowych lub prawa do takich świad-
czeń w wyższym wymiarze, osób, które wywołały przestępstwem umyśl-
nym okoliczności powstania tego prawa (Informacja 4-6/2008, str. 93).

Przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Spo-
łecznej i Rodziny (10.07.2008 r.) przesłał Rzecznikowi 
stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-
lityki Socjalnej z dnia 2 lipca 2008 r., będące odpowiedzią 
na wystąpienie Rzecznika. Ministerstwo Pracy wyjaśniło, 
iż nie jest rozważana możliwość przywrócenia regulacji 
prawnej stwarzającej podstawy do pozbawienia prawa do 
świadczeń emerytalno-rentowych osób, które wywołały 
przestępstwem umyślnym okoliczności powstania tego 
prawa. Propozycja wprowadzenia takiej regulacji została 
negatywnie oceniona zarówno przez Prezesa Rządowego 
Centrum Legislacji, jak i Ministra Sprawiedliwości.

38. RPO-588414-III/08 z dnia 13 maja 2008 r. – w sprawie 
upoważnień ustawowych do wydania rozporządzeń Rady Ministrów 
z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowni-
ków samorządowych (Informacja 4-6/2008, str. 94).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrz-
nych (16.07. 2008 r.) poinformował, iż zasadą jest, że na 
podstawie jednego upoważnienia ustawowego wydaje się 
jedno rozporządzenie, które wyczerpująco reguluje spra-
wy przekazane do unormowania w tym upoważnieniu. 
Niemniej jednak w sytuacji, gdy przekazane do uregulo-
wania sprawy dają się tematycznie wyodrębnić tak, że 
ich zakresy są rozłączne - zgodnie z § 119 ust. 2 rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. 
w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” – można wydać 
na podstawie takiego upoważnienia więcej niż jedno roz-
porządzenie. Tak jest w przypadku ustawy o pracowni-
kach samorządowych, która upoważniła Radę Ministrów 
do wydania rozporządzenia określającego zasady wyna-
gradzania pracowników samorządowych, natomiast kwe-
stia szczegółowego uzasadnienia dla przyjęcia powyższe-
go rozwiązania leży we właściwości Ministra Pracy i Poli-
tyki Społecznej, który przygotował pod względem meryto-
rycznym i legislacyjnym przedmiotowe rozporządzenia.



186

Jednocześnie w odpowiedzi poinformowano, że w dniu 
24 czerwca 2008 r. Rada Ministrów przyjęła projekt no-
wej ustawy o pracownikach samorządowych. Projekt po 
pierwszym czytaniu w Sejmie został skierowany w dniu 
11 lipca 2008 r. do Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Polityki Regionalnej. Przewiduje się, iż nowa regulacja 
wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2009 r., a dotychcza-
sowe przepisy wykonawcze zachowają moc do czasu wy-
dania nowych, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od dnia 
wejścia w życie ustawy. 

39. RPO-588614-I/08 z dnia 14 maja 2008 r. – w sprawie zasad 
funkcjonowania tzw. zbioru zastrzeżonego w zasobach archiwalnych 
IPN (Informacja 4-6/2008, str. 97).

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej (26.06.2008 r.) 
poinformował, że podstawę prawną tworzenia i funkcjo-
nowania wyodrębnionego, tajnego zbioru w archiwum 
Instytutu Pamięci Narodowej stanowi przepis art. 39 
ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Na-
rodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu. Artykuł ten określa kryterium kwalifikowania 
dokumentów do tzw. zbioru zastrzeżonego, organy właści-
we w tych sprawach, oraz jakie dokumenty z mocy pra-
wa wchodzą w skład tego zbioru. Przepisy art. 39 ust. 2 b 
i 39 a w/w ustawy stanowią, że ograniczenia w dostępie 
do tego zbioru nie dotyczą uprawnień sądu i prokurato-
ra oddziałowej komisji w sprawach dotyczących zbrodni 
określonych w art. 1 pkt 1 lit. a ustawy oraz uprawnień 
sądu w postępowaniu lustracyjnym i prokuratora Biu-
ra Lustracyjnego lub oddziałowego biura lustracyjnego 
w związku z wykonywaniem czynności, o których mowa 
w art. 52 e ust. 3 a ustawy.

40. RPO-588166-X/08 z dnia 16 maja 2008 r. – w sprawie udzie-
lania świadczeń z zakresu fizjoterapii w ramach umów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia (Informacja 4-6/2008, str. 98).

Minister Zdrowia (02.07.2008 r.) nie zgodziła się 
z zarzutami dotyczącymi braku spójności definicji fi-
zjoterapeuty stosowanej w zarządzeniu nr 60/2007/
DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 
19 września 2007 roku w sprawie określenia warun-
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ków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilita-
cja lecznicza w stosunku do definicji zawartej w zarzą-
dzeniu nr 57/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Fundu-
szu Zdrowia z dnia 19 września 2007 roku w sprawie 
określenia warunków zawierania i realizacji umów 
w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. 
Ponadto przepisy zawarte w zarządzeniu nr 57/2007/
DSOZ Prezesa NFZ dopuszczają zatrudnianie osób nie 
posiadających kwalifikacji do wykonywania zawodu 
fizjoterapeuty (w ramach spełniania wymagań zawar-
tych w załączniku nr 3 do zarządzenia). 

41. RPO-552094-I/07 z dnia 19 maja 2008 r. – w sprawie danych 
ujawnionych w raporcie o Wojskowych Służbach Informacyjnych (In-
formacja 4-6/2008, str. 101). 

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
(31.07.2008 r.) poinformował, że umorzył postępowanie 
w sprawie zamieszczenia w treści Raportu o likwidacji WSI 
informacji, które mogą stanowić dane wrażliwe w rozumie-
niu art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. 

42. RPO-589145-I/08 z dnia 20 maja 2008 r. – w sprawie braku 
realizacji obowiązku ogłaszania aktów normatywnych w formie elek-
tronicznej (Informacja 4-6/2008, str. 106). 

Prezes Rządowego Centrum Legislacji (30.06.2008 r.) 
poinformował, że od 1 maja 2008 r. dostęp do elektronicz-
nej formy dzienników urzędowych został zapewniony na 
stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji 
oraz Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów. Zastrzeżenie o informacyjnym charakterze tych 
publikacji powodowane jest obawami o nieuprawnioną 
ingerencję w treść plików oraz mogące z tego wyniknąć 
konsekwencje dla państwa. W Rządowym Centrum Legi-
slacji i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów trwają inten-
sywne prace związane z udostępnianiem elektronicznej 
formy dzienników urzędowych bez zastrzeżenia o ich in-
formacyjnym charakterze. Obecnie trudno wskazać jed-
noznacznie termin zakończenia prac. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 
25 kwietnia 2008 r. wydał rozporządzenie w sprawie wy-
magań technicznych dokumentów elektronicznych za-
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wierających akty normatywne i inne akty prawne, elek-
tronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków 
komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników 
danych. W związku z wątpliwościami, jakie wynikły po 
opublikowaniu rozporządzenia, a dotyczącymi jego tre-
ści i zawartych w nim rozwiązań technicznych, MSWiA 
opracowało projekt przesuwający dzień wejścia w życie 
rozporządzenia na 1 stycznia 2009 r. W tym czasie dopra-
cowane zostaną techniczne rozwiązania sposobu elektro-
nicznego publikowania dzienników urzędowych.

43. RPO-589567-X/08 z dnia 20 maja 2008 r. – w sprawie le-
galności zarządzeń Prezesa NFZ wydawanych na podstawie art. 146 
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych (Informacja 4-6/2008, str. 106).

Minister Zdrowia (02.07.2008 r.) poinformowała, iż 
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym przy-
gotowano w Ministerstwie nowelizację ustawy o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych oraz niektórych innych ustaw, zawierającą 
wykaz świadczeń gwarantowanych wraz z wyceną oraz 
świadczeń niegwarantowanych, co jednoznacznie porząd-
kuje kwestie finansowania systemu opieki zdrowotnej 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz określa wszelkie 
dane dotyczące świadczeń, które w ramach pełnego do-
stępu do informacji powinni posiadać świadczeniodawcy 
i świadczeniobiorcy.

W ocenie Ministerstwa Zdrowia zarządzenia Nr 
57/2007/DSOZ oraz Nr 60/2007/DSOZ Prezesa NFZ 
z dnia 19 września 2007 r. nie zawierały błędów, na pod-
stawie których należałoby stwierdzić ich nieważność. 
Minister Zdrowia w dniu 16 kwietnia 2008 r. wydał de-
cyzję administracyjną, w której stwierdził nieważność 
zarządzenia Nr 20/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 31 
marca 2008 r.  w części wprowadzającej zmiany do Wy-
tycznych w sprawie stosowania świadczenia „Chemiote-
rapia niestandardowa”. W konsekwencji podjętych przez 
Ministra Zdrowia działań, Prezes NFZ wydał zarządzenie 
nr 23/2008/DGL z dnia 16 kwietnia 2008 r., na mocy któ-
rego zostały usunięte przepisy zakwestionowane przez 
Ministra Zdrowia.
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 44. RPO-570108-I/07 z dnia 20 maja 2008 r. – w sprawie nad-
miernego obciążania uczniów noszeniem tornistrów/plecaków (Infor-
macja 4-6/2008, str. 105).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (23.09. 
2008 r.) poinformował, że międzyresortowa grupa robocza 
ekspertów powołana do przygotowania zaleceń dla na-
uczycieli wychowania fizycznego w zakresie profilaktyki 
wad postawy u dzieci i młodzieży, przygotowała projekt 
roboczy zaleceń. Dyskusja nad ostatecznym kształtem za-
leceń odbędzie się w dniu 7 października 2008 r., podczas 
kolejnego spotkania zespołu. Następnie projekt zostanie 
przedłożony Kierownictwu Ministerstwa Zdrowia. Po uzy-
skaniu akceptacji Kierownictwa, dokument stanowiący 
rekomendację Ministra Zdrowia w zakresie profilaktyki 
wad postawy u dzieci i młodzieży, zostanie przekazany 
Ministerstwu Edukacji Narodowej do wykorzystania. Za-
lecenia dla nauczycieli wychowania fizycznego w zakre-
sie profilaktyki wad postawy u dzieci i młodzieży zostaną 
przedłożone Rzecznikowi do wiadomości.

45. RPO-582767-X/08 z dnia 21 maja 2008 r. – w sprawie działań 
podejmowanych przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego Socjalistycznej Republiki Wietnamu wobec przebywają-
cych w Polsce obywateli tego państwa (Informacja 4-6/2008, str. 109).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw We-
wnętrznych i Administracji (01.07.2008 r.) potwierdził, 
że z grupy cudzoziemców deklarujących obywatelstwo 
wietnamskie, przesłuchiwanych w trakcie postępowania 
w sprawie wydalenia z terytorium RP w lutym 2008 roku, 
wobec dwóch toczyło się postępowanie o nadanie statusu 
uchodźcy w Polsce. Obaj cudzoziemcy posiadali prawo-
mocne decyzje o wydaleniu z terytorium RP. Dwaj inni cu-
dzoziemcy, przed terminem przesłuchań otrzymali decyzje 
ostateczne o odmowie nadania statusu uchodźcy. Jedno-
cześnie w odpowiedzi zapewniono Rzecznika, że nie doszło 
do naruszenia art. 9 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku 
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP. 

Mając na uwadze względy humanitarne i poczucie 
bezpieczeństwa osób ubiegających się o nadanie statu-
su uchodźcy w Polsce, Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji polecił Komendantowi Głównemu Straży 
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Granicznej podjęcie działań, które zapobiegną w przyszło-
ści przesłuchiwaniu przez pracowników Ministerstwa 
Bezpieczeństwa Publicznego Socjalistycznej Republiki 
Wietnamu tych cudzoziemców deklarujących obywatel-
stwo wietnamskie, wobec których toczy się postępowanie 
o nadanie statusu uchodźcy.

46. RPO-587390-I/08 z dnia 21 maja 2008 r. – w sprawie prawi-
dłowego rozwoju polskiego systemu szkolnictwa wyższego i jego przy-
szłości (Informacja 4-6/2008, str. 110).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego (28.07.2008 r.) poinformowała, iż z ana-
lizy polskich uregulowań prawnych, przeprowadzonej 
w 2005 r. przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji wy-
nikało, że na poziomie ustaw nie ma w zasadzie żadnych 
przeszkód we wdrażaniu przepisów Zalecenia Komisji 
„Europejska Karta Naukowca oraz Kodeks postępowania 
przy rekrutacji pracowników naukowych”.

W marcu 2006 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego wystosował do kierowników 
jednostek naukowych list z prośbą o ujęcie w statutach, 
regulaminach wewnętrznych i innych dokumentach re-
gulujących działalność jednostek naukowych, przepisów 
dotyczących rekrutacji i oceny pracowników naukowych, 
które winny mieć charakter wiążący. List wraz z treścią 
Zalecenia oraz analizą polskich uregulowań prawnych 
w kontekście zapisów Karty i Kodeksu zamieszczono na 
stronie internetowej Ministerstwa. Konferencja Rektorów 
Akademickich Szkół Polskich przyjęła w dniu 12 maja 
2006 r.  uchwałę w sprawie Europejskiej Karty Naukowca 
i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników na-
ukowych, w której zaapelowała do uczelni wchodzących 
w jej skład i ich jednostek organizacyjnych, o podjęcie 
działań zmierzających do jeszcze pełniejszego wdrażania 
postulatów Karty i Kodeksu. 

W grudniu 2006 r. Podsekretarz Stanu w Minister-
stwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego wystosował do kie-
rowników jednostek naukowych list dotyczący badania 
ankietowego, mającego na celu określenie stanu wdro-
żenia zaleceń Karty i Kodeksu w Polsce. Ze wstępnych 
informacji wynikało, że podstawową barierą we wdra-
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żaniu postanowień Karty i Kodeksu jest nieznajomość 
tych dokumentów. W odpowiedzi zapewniono Rzecznika, 
że będą podejmowane działania mające na celu szersze 
upowszechnianie postanowień Karty i Kodeksu tak, aby 
ewentualne kolejne badanie pozwoliło określić bariery 
instytucjonalne w stosowaniu zapisów Karty i Kodeksu, 
a także, jakie zachęty są konieczne do ich stosowania. 

47. RPO-575358-IV/07 z dnia 23 maja 2008 r. – w sprawie braku 
środków odwoławczych, które powinny służyć osobom dochodzącym 
uprawnień przewidzianych ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji pra-
wa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecny-
mi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Informacja 4-6/2008, str. 112).

Minister Skarbu Państwa (25.07.2008 r.) podzielił po-
gląd Rzecznika, iż odmowa wpisu do rejestru osób upraw-
nionych do rekompensaty powinna być dokonana w for-
mie decyzji administracyjnej. Minister Skarbu Państwa 
podniósł, iż chociaż obecnie nie przywiduje się wprowa-
dzenia do ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji pra-
wa do rekompensaty z tytułu pozostawania nieruchomo-
ści poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej nowelizacji 
określającej formę odmowy dokonania adnotacji i wpisu 
do rejestru, to pogląd Ministra Skarbu Państwa dotyczą-
cy tej kwestii jest powszechnie znany i akceptowany przez 
wojewodów. 

48. RPO-548427-IV/07 z dnia 23 maja 2008 r. – w sprawie zróż-
nicowanych stawek opłaty stosunkowej dla komornika przy egzekucji 
świadczeń pieniężnych (Informacja 4-6/2008, str. 113). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo-
ści (23.07. 2008 r.) zapewnił Rzecznika, iż w najbliższej 
planowanej nowelizacji ustawy o komornikach sądowych 
i egzekucji Minister Sprawiedliwości zaproponuje stosow-
ne zmiany, wychodzące naprzeciw postulatom zawartym 
w piśmie Rzecznika. 

49. RPO-572961-III/07 z dnia 26 maja 2008 r. – w sprawie sta-
tusu prawnego pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego 
(Informacja 4-6/2008, str. 114).

Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
(04.08. 2008 r.) poinformował, że Urząd Komisji Nadzoru 
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Finansowego nie jest objęty przepisami ustawy o służbie 
cywilnej. Zadania Komisji Nadzoru Finansowego oraz jej 
podporządkowanie organizacyjne wskazują na to, że ma 
ona charakter urzędu administracji rządowej, w którym 
powinien działać korpus służby cywilnej, w rozumieniu 
art. 153 ust. 1 Konstytucji. Status prawny pracowników 
Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego odbiega w sposób 
istotny od standardów przyjętych w ustawie o służbie cy-
wilnej, których przeznaczeniem jest realizacja konstytu-
cyjnych celów tworzenia korpusu służby cywilnej. Brak 
bowiem jakichkolwiek regulacji warunków zatrudnienia 
w Urzędzie Komisji, w tym zarówno warunków odnoszą-
cych się do posiadania kwalifikacji zawodowych, jak i od-
noszących się do kwalifikacji moralnych pracowników. 
Brak takich regulacji stoi w sprzeczności z postulatem 
zawodowości korpusu służby cywilnej. Z kwestią zawo-
dowości, a także z zasadą równego dostępu do służby 
publicznej, wiąże się brak regulacji zasad ubiegania się 
o zatrudnienie w Urzędzie Komisji w drodze otwartego 
i konkurencyjnego naboru. 

50. RPO-573279-III/07 z dnia 26 maja 2008 r. – w sprawie funk-
cjonowania całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych ma-
jących formę placówki wielofunkcyjnej (Informacja 4-6/2008, str. 115).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Poli-
tyki Społecznej (07.07.2008 r.) poinformował, że w Mini-
sterstwie zostały przygotowane założenia projektu ustawy 
o systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem, które wkrótce 
zostaną skierowane pod obrady Rady Ministrów. Priory-
tetem tych założeń jest stworzenie warunków do jak naj-
dłuższego pozostawania dziecka w rodzinie, a także rozwój 
rodzinnych form pieczy zastępczej. Przewiduje się również 
działanie instytucjonalnych form pieczy zastępczej. W za-
kresie instytucjonalnej, całodobowej pieczy zastępczej 
przewiduje się tworzenie wyłącznie małych placówek dla 
maksymalnie 14 dzieci w wieku powyżej 10 lat. Standard 
ten ma być osiągnięty według założeń do 2020 r. 

51. RPO-576939-I/08 z dnia 27 maja 2008 r. – w sprawie wątpli-
wości natury konstytucyjnej związanych z ratyfikowaniem Traktatu 
Lizbońskiego (Informacja 4-6/2008, str. 116). 
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Sekretarz Stanu – Zastępca Szefa Kancelarii Prezy-
denta RP (30.07.2008 r.) poinformował, że Prezydent RP 
podejmie decyzję w sprawie ratyfikacji Traktatu po rozwa-
żeniu wszystkich okoliczności i wątpliwości prawnokon-
stytucyjnych, w tym podniesionych w wystąpieniu Rzecz-
nika. W zakresie ewentualnej zmiany Konstytucji postu-
lowanej przez Rzecznika poinformowano, że decydujące 
znaczenie będzie miała ocena wiążącego Rzeczypospolitą 
Polską prawa traktatowego w świetle polskiego porząd-
ku konstytucyjnego. Dodatkowo należy dokonać analizy 
prawnoporównawczej regulacji konstytucyjnych, zawar-
tych w ustawach zasadniczych państw Unii Europejskiej.

52. RPO-578258-I/08 z dnia 31 maja 2008 r. – w sprawie działań 
podejmowanych w związku z budową Zintegrowanego Systemu Infor-
matycznego – PESEL 2 (Informacja 4-6/2008, str. 118). 

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
(14.07.2008 r.) poinformował, iż w pismach z dnia 21 listo-
pada 2007 r. kierowanych do MSWiA, zakwestionował 
zakres danych, jakie zgodnie z projektem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji podlegałyby gromadzeniu 
w systemie PESEL 2 oraz zgłosił umotywowane zastrze-
żenia do przedstawionych przez Ministerstwo propozy-
cji w zakresie zasad udostępniania i weryfikacji danych. 
W konsekwencji niniejszego pisma MSWiA odstąpiło od 
koncepcji przekazania organom gminy właściwym dla 
miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy upraw-
nienia do udostępniania danych ze zbioru PESEL oraz 
zamieszczania internecie zbioru danych obejmującego 
serie i numery ważnych dowodów osobistych. Ponadto do 
projektu ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności 
i dowodach osobistych wprowadzone zostały unormowa-
nia zapewniające stosowny poziom ochrony danych oso-
bowych w procedurze weryfikacji danych (art. 44 h ust. 
6 - 8 oraz art. 44 i ust. 5 a - 5 d projektu ustawy o zmia-
nie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, 
wersja z dnia 27 maja 2008 r.). GIODO poinformował, iż 
w dalszym ciągu pozostaje sceptyczny wobec koncepcji 
utworzenia zintegrowanego „megazbioru”, umożliwiają-
cego łatwe i szybie pozyskanie szeregu informacji o oso-
bie fizycznej. 
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53. RPO-587751-I/08 z dnia 6 czerwca 2008 r. – w sprawie nie-
uznawania przez polskie urzędy stanu cywilnego odpisów skróconych 
aktu małżeństwa wydanego w państwie-stronie Konwencji z 1976 r. 
dotyczącej wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów 
stanu cywilnego (Informacja 4-6/2008, str. 120). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw We-
wnętrznych i Administracji (07.07.2008 r.) poinformo-
wał, że zgłoszony przez Rzecznika problem zostanie prze-
analizowany i przedstawiony na najbliższym posiedzeniu 
Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowej Komisji Stanu 
Cywilnego, które odbędzie się we wrześniu 2008 r. Po-
nadto zostanie wystosowane pismo do organów nadzoru 
wskazujące na przedmiotowy problem.

54. RPO-586132-I/08 z dnia 6 czerwca 2008 r. – w sprawie do-
stępności stron internetowych instytucji publicznych dla osób niewi-
domych i niedowidzących (Informacja 4-6/2008, str. 122). 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-
ki Społecznej – Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych (02.07. 2008 r.) poinformował, że 
podejmowane są w sposób systematyczny działania do-
tyczące zapewnienia powszechnego i równego dostępu 
do informacji publicznej, również za pośrednictwem wła-
ściwie zaprojektowanych serwisów internetowych. Biuro 
Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych 
uczestniczyło w procesie konsultacji projektów aktów 
prawnych, a także projektów programów i strategii rządo-
wych dotyczących sfery informatyzacji kraju, w każdym 
wypadku zwracając uwagę na uwzględnienie w ich zapi-
sach praw osób niepełnosprawnych. 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych zrealizował projekt badawczy „Infostart - ba-
dania dla przyjaznej administracji”. Celem projektu było 
zbadanie potrzeb społecznych osób niepełnosprawnych, 
ich otoczenia instytucjonalnego, instytucji rynku pracy 
oraz pracodawców w zakresie informacji, jakie powinny 
znaleźć się w portalach i witrynach internetowych, tak 
aby były one w równym stopniu dostępne dla wszystkich 
obywateli. W ramach projektu zbadano również potrzeby 
osób niepełnosprawnych w zakresie sposobu przekazy-
wania informacji w formie elektronicznej oraz trudności 
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w korzystaniu z internetu. Największym problemem dla 
osób niepełnosprawnych był sam dostęp do internetu 
i wiedza na temat możliwości jego wykorzystania, a dopie-
ro w dalszej kolejności właściwe zaprojektowanie stron 
internetowych. W efekcie badań prowadzonych w ramach 
projektu stworzono katalog zasad przeznaczonych dla 
twórców i administratorów serwisów internetowych. Wy-
niki raportu zostały przekazane do urzędów centralnych 
i udostępnione na stronach internetowych PFRON. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw We-
wnętrznych i Administracji (07.07.2008 r.) wyjaśnił, że 
problem tzw. eDostępności, czyli przezwyciężania tech-
nicznych barier napotykanych przez osoby niepełno-
sprawne oraz inne osoby, próbujące w pełni uczestniczyć 
w społeczeństwie informacyjnym, jest przedmiotem inten-
sywnych działań rządu. Podmioty publiczne prowadzące 
strony internetowe sukcesywnie podejmują działania 
w celu wdrożenia zasady eDostępności. Przykładem tego 
jest strona główna BIP funkcjonująca od stycznia 2008 r., 
która spełnia wymagania  eDostępności i jest dostoso-
wana do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących. 
W tym kierunku działania podjęła również większość 
ministerstw. Działania modernizacyjne wymagać jednak 
będą nakładów finansowych oraz działań promocyjnych 
i koordynacyjnych, do czego przygotowuje się Minister 
Spraw Wewnętrznych i Administracji.

55. RPO-588415-I/08 z dnia 6 czerwca 2008 r. – w sprawie ini-
cjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącej zacieśnienia współ-
pracy z ombudsmanami z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, 
a także z innych krajów Wspólnoty Niepodległych Państw (Informacja 
4-6/2008, str. 123). 

Szef Kancelarii Prezydenta RP (11.09.2008 r.) poin-
formował, że inicjatywa Rzecznika ma poparcie Kancela-
rii Prezydenta RP. Wyraził przekonanie, że organizacja cy-
klu szkoleń dla ombudsmanów z państw objętych progra-
mem Wschodniego Partnerstwa przyczyni się do wzmoc-
nienia pozycji urzędu Rzecznika i pozytywnie wpłynie na 
proces formowania się społeczeństwa obywatelskiego 
oraz demokratycznego państwa prawa szanującego pod-
stawowe prawa jednostki w tych krajach.
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56. RPO-546825-V/06 z dnia 11 czerwca 2008 r. – w sprawie 
potrzeby zniesienia ustawowego obowiązku osobistego uczestnictwa 
w walnym zgromadzeniu spółdzielni (Informacja 4-6/2008, str. 125). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo-
ści (10.07. 2008 r.) poinformował, że podtrzymuje swoje 
stanowisko o celowości zmian postulowanych przez Rzecz-
nika. Minister Sprawiedliwości wystąpił do Ministra Fi-
nansów, Ministra Gospodarki, Ministra Infrastruktury, Mi-
nistra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi o zajęcie stanowiska, bowiem do zakresu 
właściwości Ministra Sprawiedliwości należą jedynie za-
gadnienia ogólne uregulowane w ustawie Prawo spółdziel-
cze, natomiast sprawy związane z poszczególnymi rodza-
jami spółdzielni należą do właściwości innych Ministrów. 
Decyzja o podjęciu prac legislacyjnych mających na celu 
umożliwienie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spół-
dzielni poprzez przedstawicieli zostanie podjęta niezwłocz-
nie po otrzymaniu opinii Ministra Finansów, Ministra In-
frastruktury oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

57. RPO-586099-VII/08 z dnia 11 czerwca 2008 r. – w sprawie 
przyczyn zgonu obywatela Rumunii w Areszcie Śledczym w K. (Infor-
macja 4-6/2008, str. 123).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo-
ści (18.07. 2008 r.) poinformował, iż sąd penitencjarny pod-
jął w niniejszej sprawie odpowiednie czynności bez zbędnej 
zwłoki. Wszczęte zostały postępowania dyscyplinarne wobec 
dyrektora aresztu śledczego oraz personelu medycznego, 
ponadto Prokuratura Okręgowa w K. prowadzi w tej sprawie 
postępowanie przygotowawcze. Analizując sprawę protestu 
głodowego osadzonego obywatela Rumunii, Ministerstwo 
Sprawiedliwości dostrzegło problem wykonalności postano-
wień sądu penitencjarnego wydawanych w trybie art. 118 
k.k.w. W Ministerstwie Sprawiedliwości przygotowany został 
projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy 
oraz niektórych innych ustaw zakładający m.in., że postano-
wienie w postępowaniu wykonawczym staje się wykonalne 
z chwilą wydania, chyba że ustawa stanowi inaczej lub sąd 
wydający postanowienie wstrzyma jego wykonanie.

Centralny Zarząd Służby Więziennej przystąpił do 
nowelizacji zarządzenia Nr 2/04 Dyrektora Generalnego 
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Służby Więziennej w sprawie szczegółowych zasad pro-
wadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakre-
sów czynności funkcjonariuszy i pracowników działów 
penitencjarnych i terapeutycznych, w kwestii uściślenia 
zasad postępowania z osadzonymi długotrwale odmawia-
jącymi przyjmowania posiłków. Doprecyzowany został 
także przepis § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spra-
wiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie 
szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania świad-
czeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przez 
zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolno-
ści, poprzez zawarcie zapisów zobowiązujących więzien-
ną służbę zdrowia do niezwłocznego pisemnego powia-
damiania sędziego penitencjarnego w przypadku stwier-
dzenia przez lekarza utraty 10% wagi ciała zanotowanej 
w dniu rozpoczęcia przez osadzonego protestu głodowego. 
Ponadto w odpowiedzi nie zgodzono się z zastrzeżeniami 
Rzecznika do funkcjonowania systemu przekazywania 
informacji o wypadkach nadzwyczajnych na poziomie 
wyższych struktur organizacyjnych więziennictwa niż 
jednostka penitencjarna. 

58. RPO-588816-III/08 z dnia 12 czerwca 2008 r. – w sprawie 
refundacji przez PFRON składek na ubezpieczenie społeczne osób 
niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą (Informa-
cja 4-6/2008, str. 125). 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki 
Społecznej (10.07.2008 r.) poinformował, że Minister-
stwo podjęło wspólnie z PFRON i ZUS działania mające 
na celu uproszczenie procedury ubiegania się o refun-
dację składek. Równocześnie podjęto konsultacje z ZUS 
dotyczące wprowadzenia możliwości wypełniania przez 
ZUS poszczególnych pozycji w formularzach. Rozpoczęto 
także prace legislacyjne nad zmianą rozporządzenia Mi-
nistra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2007 
r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społecz-
ne osób niepełnosprawnych, na podstawie którego bene-
ficjenci otrzymują pomoc w postaci refundacji składek. 
Ponadto podjęto działania informacyjne mające na celu 
dokładne wyjaśnienie procedury ubiegania się o dofinan-
sowanie i refundację.
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59. RPO-584971-X/08 z dnia 13 czerwca 2008 r. – w sprawie poten-
cjalnych nieprawidłowości w konstrukcji pasa startowego Portu Lotnicze-
go im. Władysława Reymonta w Łodzi (Informacja 4-6/2008, str. 126).

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (26.06.2008 r.) 
poinformował, że w dniach 12 marca – 29 kwietnia 2008 r. 
został przeprowadzony w Porcie Lotniczym im. Władysła-
wa Reymonta w Łodzi audyt certyfikacyjny zarządzające-
go i lotniska w Łodzi. Po zakończeniu audytu sporządzo-
no listę nieprawidłowości w stanie technicznym lotniska, 
do usunięcia których zobowiązał się zarządzający lotni-
skiem. Audyt certyfikacyjny zakończono z wynikiem po-
zytywnym. Port Lotniczy w Łodzi otrzymał certyfikat dla 
lotniska użytku publicznego, który jest potwierdzeniem 
zachowania zasad bezpieczeństwa.

60. RPO-586848-VI/08 z dnia 13 czerwca 2008 r. – w sprawie 
ograniczeń w wykonywaniu zawodu egzaminatora nauki jazdy (Infor-
macja 4-6/2008, str. 126). 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
(31.07.2008 r.) poinformował, że w dniu 20 czerwca 2008 r. 
Prezes Rządowego Centrum Legislacji zwrócił się do Mi-
nistra Infrastruktury o zaopiniowanie projektu zmiany 
ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Przedłożony projekt 
wprowadza w życie postanowienia wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego, dotyczące niezgodności z Konstytucją 
zapisu art. 105 ust. 2 pkt 6 tej ustawy w zakresie uzależ-
nienia posiadania uprawnień instruktora nauki jazdy od 
braku skazania wyrokiem sądu za wykroczenie w ruchu 
drogowym. Do proponowanego projektu ustawy nie wnie-
siono zastrzeżeń, jednakże zaproponowano dokonanie 
zmiany w art. 110 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo o ruchu 
drogowym, w celu usunięcia takiego samego wymagania 
w stosunku do egzaminatorów osób ubiegających się 
o uprawnienia do kierowania pojazdami.

61. RPO-491024-I/07 z dnia 20 czerwca 2008 r. – w sprawie 
organizacji kształcenia, sposobu nadawania stopni i tytułów nauko-
wych oraz sytuacji prawnej studentów wyższych uczelni (Informacja 
4-6/2008, str. 128).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego (07.08.2008 r.) podziękował Rzeczniko-
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wi za zgłaszane uwagi odnoszące się do przepisów regulu-
jących obszar szkolnictwa wyższego. Podkreślił, iż przed-
stawione przez Rzecznika propozycje stanowią istotną 
pomoc i wskazują kierunki zmian legislacyjnych, zaś 
w przeważającej większości znajdują uzasadnienie i są 
już uwzględnione, bądź rozważane w trakcie prac zespołu 
ds. nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, 
jak również w pracach departamentów merytorycznych. 

Postulaty absolwentów i studentów kierunku „archi-
tektura krajobrazu” zostały uwzględnione w projekcie roz-
porządzenia w sprawie dokumentacji przebiegu studiów. 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje, iż 
nowe rozporządzenie będzie obowiązywać od dnia 1 paź-
dziernika 2008 r. Obecnie przygotowywany jest projekt 
rozporządzenia w sprawie warunków i trybu występowa-
nia przez uczelnie niepubliczne o dotacje z budżetu pań-
stwa. Proponowane warunki ubiegania się o dotacje sta-
wiają wysokie wymogi wobec uczelni, mające na celu pod-
noszenie jakości kształcenia i konkurencyjności uczelni 
niepublicznych. W trwających pracach nad nowelizacją 
ustawy – Prawo szkolnictwie wyższym przewiduje się roz-
wiązania uwzględniające propozycje Rzecznika w kwestii 
opłat za egzaminy poprawkowe, poprzez bardziej precy-
zyjne ustalenie katalogu opłat za usługi edukacyjne. 

62. RPO-589162-VI/08 z dnia 20 czerwca 2008 r. – w sprawie 
potrzeby zwolnienia z podatku dochodowego laureatów nagród przy-
znawanych przez podmioty krajowe i zagraniczne uczonym, zarówno 
polskim, jak i obcokrajowcom (Informacja 4-6/2008, str. 129).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
(07.07.2008 r.) poinformował, że w Ministerstwie Finan-
sów przygotowano dwa akty normatywne, w których pro-
ponuje się zaniechanie poboru podatku dochodowego od 
osób fizycznych (rozporządzenie) i zwolnienie z opodatko-
wania (ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych oraz o zmianie innych ustaw), obejmu-
jące nagrody przyznane przez krajowe i zagraniczne orga-
ny władzy i ich urzędy, w tym jednostki organizacyjne im 
podległe lub przez nie nadzorowane, krajowe, zagranicz-
ne i międzynarodowe organizacje za wybitne osiągnięcia 
z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz z tytułu działalno-
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ści na rzecz praw człowieka, w części przekazanej przez 
podatnika na rzecz instytucji realizującej cele określone 
w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. Przygotowane przez 
Ministerstwo zwolnienie z podatku obejmie zatem tę część 
nagrody, która zostanie przeznaczona przez osobę na-
grodzoną na tzw. szlachetne cele. Rozporządzenie będzie 
miało zastosowanie do dochodów uzyskanych w 2008 r., 
a ustawa do dochodów uzyskanych od 2009 r. Wymienio-
ne projekty aktów normatywnych w dniu 1 lipca 2008 r. 
zostały skierowane do uzgodnień międzyresortowych.

63. RPO-561580-III/07 z dnia 24 czerwca 2008 r. – w sprawie 
możliwości kontrolowania pracownika w ramach uprawnień kierow-
niczych pracodawcy (Informacja 4-6/2008, str. 131). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-
ki Społecznej (14.07.2008 r.) poinformował, że propozycje 
zmian w Kodeksie pracy są przedmiotem prac na forum 
Zespołu Prawa Pracy i Układów Zbiorowych Trójstronnej 
Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Problema-
tykę dotyczącą stosowania nowoczesnych technologii 
w stosunkach pracy, w tym systemów biometrycznych, 
wykrywaczy kłamstw, czy też programów kontrolujących 
elektroniczną pocztę pracowników należy zaliczyć do za-
gadnień budzących wiele kontrowersji, zwłaszcza wśród 
reprezentacji pracowniczych; także doktryna prawa pracy 
nie prezentuje w tych kwestiach jednolitego poglądu. Za-
gadnienia poruszone przez Rzecznika będą włączone do 
katalogu spraw dyskutowanych przez partnerów społecz-
nych na forum Zespołu Prawa Pracy i Układów Zbiorowych 
Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

64. RPO-576274-III/07 z dnia 24 czerwca 2008 r. – w sprawie 
wyłączenia możliwości ustalenia prawa do emerytury z urzędu w sy-
tuacji, gdy rencista uprzednio miał ustalone prawo do wcześniejszej 
emerytury (Informacja 4-6/2008, str. 130).

Minister Pracy i Polityki Społecznej (20.08.2008 r.) 
poinformowała, iż osoba, która jest uprawniona do renty 
z tytułu niezdolności do pracy oraz do tzw. wcześniejszej 
emerytury, ma prawo wyboru wypłaty świadczenia ko-
rzystniejszego. Osoby uprawnione do wcześniejszej eme-
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rytury i do renty z tytułu niezdolności do pracy nie tracą 
z urzędu prawa do renty po osiągnięciu wieku emerytalne-
go. Żaden przepis ustawy o emeryturach i rentach z FUS 
nie pozbawia takiej osoby możliwości zgłaszania wniosku 
o przedłużenie prawa do renty z tytułu niezdolności do 
pracy, nawet jeśli ukończyła pełny wiek emerytalny. 

Problem przedstawiony przez Rzecznika dotyczy oso-
by uprawnionej do wcześniejszej emerytury, której od-
mówiono dalszego prawa do renty z tytułu niezdolności 
do pracy po osiągnięciu przez nią wieku emerytalnego. 
Wcześniejsza emerytura jest dla niej mniej korzystnym 
świadczeniem niż renta. W wysokości renty były bo-
wiem uwzględnione tzw. okresy hipotetyczne, brakujące 
do pełnych 25 lat stażu ubezpieczeniowego, których nie 
uwzględnia się w przypadku obliczania emerytury. Mini-
ster podzieliła opinię Rzecznika, że kwestia zakresu sto-
sowania gwarancji wynikających z art. 54 a ust. 2 ustawy 
o emeryturach i rentach z FUS jest warta głębszego roz-
ważenia. Kompleksowa analiza propozycji rozszerzenia 
stosowania tego przepisu także na sytuacje analogiczne 
do opisanej w wystąpieniu Rzecznika, wymaga zbadania 
prawidłowości postępowania organu rentowego w indy-
widualnej sprawie przedstawionej przez Rzecznika. 

65. RPO-573306-VI/07 z dnia 25 czerwca 2008 r. – w sprawie bra-
ku możliwości uzyskania wpisu do ewidencji psychologów uprawnionych 
do przeprowadzania badań kierowców (Informacja 4-6/2008, str. 131). 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki 
Społecznej (10.07.2008 r.) poinformował, że próby zmia-
ny niewłaściwych regulacji w omawianym zakresie podej-
mowane z inicjatywy ministra właściwego do spraw pra-
cy już od 2003 r., nie powiodły się. Według posiadanych 
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informacji, 
Ministerstwo Infrastruktury prowadzi prace nad projek-
tem ustawy o kierowaniu pojazdami, w którym koniecz-
ność posiadania przez psychologa prawa wykonywania 
zawodu psychologa została zastąpiona posiadaniem ty-
tułu magistra psychologii.

66. RPO-523562-I/06 z dnia 25 czerwca 2008 r. – w sprawie do-
stosowania obowiązujących przepisów do wyroku Trybunału Konsty-
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tucyjnego o niezgodności z Konstytucją powierzania czynności sądo-
wych asesorom sądowym (Informacja 4-6/2008, str. 132). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedli-
wości (21.07. 2008 r.) poinformował, iż w Ministerstwie 
Sprawiedliwości trwają prace nad projektem ustawy 
o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, który 
znajduje się na końcowym etapie prac rządowych. Za-
daniem projektu jest opracowanie nowoczesnego i jed-
nolitego modelu aplikacji ogólnej, której celem będzie 
przygotowanie osób do zajmowania stanowisk: referen-
darza sądowego, asystenta sędziego i asystenta pro-
kuratora oraz aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej, 
nakierowanej na szkolenie przyszłych sędziów i proku-
ratorów, a także asesorów prokuratorskich; opracowa-
nie nowych zasad dostępu do stanowisk sędziowskich, 
a także zastąpienie asesury okresem stażu na stano-
wisku asystenta sędziego i referendarza sądowego oraz 
wprowadzenie szerszych niż dotychczas możliwości 
ubiegania się o stanowiska sędziowskie przez osoby 
legitymujące się praktyką w innych zawodach prawni-
czych (przez adwokatów, radców prawnych, notariuszy, 
prokuratorów). 

Absolwenci nowej aplikacji sędziowskiej będą ubiegać 
się o powołanie na stanowiska sędziego począwszy od 
roku 2013. Projekt ustawy przewiduje, że asesorzy sądo-
wi, w stosunku do których ustało powierzenie pełnienia 
czynności sędziowskich (co ma nastąpić z dniem 5 maja 
2009 r.) wykonywać będą czynności referendarzy sądo-
wych lub czynności sekretarsko-administracyjne oraz 
zachowają dotychczasowe uprawnienia pracownicze, 
uprawnienia w zakresie wynagradzania. Projektowane 
przepisy przewidują również, że o stanowiska referenda-
rzy sądowych lub asystentów sędziów będą mogły ubie-
gać się także osoby, które na dotychczasowych zasadach 
ukończyły aplikację sądową, prokuratorską lub referen-
darską i zdały odpowiedni egzamin. Ponadto zakłada się, 
że prowadzone obecnie szkolenia aplikantów sądowych, 
prokuratorskich i referendarskich będą kontynuowane 
do czasu ich zakończenia na dotychczasowych zasadach. 
Według dotychczasowych zasad zostaną także przepro-
wadzone właściwe egzaminy. 
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67. RPO-531269-II/06 z dnia 25 czerwca 2008 r. – w sprawie 
problemu braku zainteresowania ze strony Policji sytuacją osób po-
krzywdzonych znęcaniem (Informacja 4-6/2008, str. 133). 

Komendant Główny Policji (17.07.2008 r.) poinformo-
wał, że w 2007 r. policjanci przeprowadzili ogółem ponad 
6 mln interwencji, w tym 718 tys. tzw. interwencji domo-
wych, z czego 81 tys. dotyczących przemocy w rodzinie. 
Policja w ramach współpracy z innymi instytucjami ad-
ministracji rządowej i pozarządowej realizuje szereg dzia-
łań na rzecz profilaktyki związanej z szeroko rozumianą 
przemocą. 

W dniu 18 lutego 2008 r. Komendant Główny Policji 
wydał Zarządzenie nr 162 w sprawie metod i form wyko-
nywania przez Policję zadań w związku z przemocą w ro-
dzinie w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Regula-
cja ta ma na celu poszerzenie kręgu osób, wobec których 
powinna być stosowana ww. procedura oraz poprawienie 
skuteczności działań Policji w zakresie profesjonalnej po-
mocy ofiarom dotkniętym przemocą w rodzinie. Biuro Pre-
wencji KGP przesłało do Departamentu Pomocy i Integra-
cji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ob-
szerny materiał opisujący najczęstsze problemy związane 
z funkcjonowaniem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie oraz Krajowego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie. Komendant Główny Policji w grud-
niu 2007 r. podjął decyzję o powołaniu pod przewodnic-
twem Pełnomocnika ds. Ochrony Praw Człowieka w Poli-
cji Zespołu, którego zadaniem był przegląd realizowanych 
w Policji szkoleń z zakresu tematyki przemocy w rodzinie.  
Zespół opracował materiał będący podstawą prac Biura 
Kadr i Szkolenia KGP zmierzających do szybkiego wdro-
żenia szkoleń z zakresu tematyki przemocy domowej. 

68. RPO-577071-IX/08 z dnia 27 czerwca 2008 r. – w sprawie sy-
tuacji żołnierzy ciężko poszkodowanych oraz rodzin żołnierzy zmarłych 
podczas służby poza granicami państwa (Informacja 4-6/2008, str. 134).  

Sekretarz Stanu do Spraw Społecznych i Profesjona-
lizacji w Ministerstwie Obrony Narodowej (21.07.2008 r.) 
wyjaśnił, że w resorcie obrony narodowej został przygoto-
wany i jest realizowany pakiet świadczeń socjalnych skie-
rowany do żołnierzy poszkodowanych, jak również do ich 
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rodzin, który obejmuje m.in. świadczenia odszkodowaw-
cze, ochronę ubezpieczeniową, zapomogi pieniężne, ren-
ty inwalidzkie i rodzinne, należności przy zwolnieniu ze 
służby i pośmiertne. Dodatkowo żołnierze poszkodowani 
w operacjach pokojowych uprawnieni są do pomocy psy-
chologicznej i świadczeń opieki zdrowotnej. 

Obecnie przygotowano projekty zmian aktów praw-
nych, które mają na celu rozszerzenie pomocy na człon-
ków najbliższej rodziny żołnierza, który zaginął lub poniósł 
śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, 
zagwarantowanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie 
nauki dla dziecka po zmarłym żołnierzu, wprowadzenie 
możliwości przyznania zapomogi dla byłego żołnierza 
niezawodowego oraz rozszerzenie uprawnień socjalnych 
dla rencistów wojskowych. Zaproponowane zmiany, po 
przyjęciu przez Radę Ministrów w czerwcu 2008 r. zostały 
skierowane do Sejmu. 

Odnosząc się do postulatu przyznania żołnierzom za-
wodowym poszkodowanym w misjach statusu inwalidy 
wojskowego, podkreślono w odpowiedzi, iż intencją usta-
wodawcy było stworzenie dwóch niezależnych systemów 
zaopatrzenia: dla żołnierzy zawodowych, uzyskujących 
status rencisty wojskowego, którym przysługują upraw-
nienia wynikające z ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. 
o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz 
ich rodzin, oraz drugiego systemu, dla żołnierzy niezawo-
dowych, uzyskujących status inwalidy wojskowego, któ-
rym przysługują uprawnienia określone ustawą z dnia 
29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych 
i wojskowych oraz ich rodzin. 

69. RPO-578040-II/08 z dnia 27 czerwca 2008 r. – w sprawie postę-
powań dyscyplinarnych wobec sędziów (Informacja 4-6/2008, str. 133). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedli-
wości (14.07. 2008 r.) przedstawił informację na temat 
spraw, w których podjęto czynności dyscyplinarne wo-
bec sędziów sądów powszechnych w latach 2001-2007, 
niezakończonych na dzień przygotowania zestawienia 
przestawionego w piśmie z dnia 29 lutego 2008 r. Jak 
wynika z przedstawionych danych, najczęstszą przyczy-
ną niezakończenia postępowań dyscyplinarnych było ich 
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zawieszenie do czasu zakończenia postępowania karnego 
toczącego się przeciwko sędziemu. W jednym przypadku 
przewlekłość postępowania dyscyplinarnego spowodowa-
na była zaniedbaniem byłego Zastępcy Rzecznika Dyscy-
plinarnego, wobec którego wyciągnięto, z inicjatywy Mini-
stra Sprawiedliwości, konsekwencje służbowe. 

70. RPO-583153-I/08 z dnia 27 czerwca 2008 r. – w sprawie po-
dawania do publicznej wiadomości, na stronie internetowej ARiMR, 
wykazu rolników, którym w roku 2006 przyznano płatność do grun-
tów rolnych lub płatność cukrową (Informacja 4-6/2008, str. 133). 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Roz-
woju Wsi (20.08.2008 r.) stwierdził, iż propozycja Rzecz-
nika dotycząca realizacji obowiązku publikacji danych 
osobowych beneficjentów płatności od roku 2008, jest 
sprzeczna z prawem unijnym - art. 2 rozporządzenia Rady 
nr 1995/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniającego 
rozporządzenie nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia 
finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogól-
nego Wspólnot Europejskich. Od 1 maja 2004 r. rozpo-
rządzenia wspólnotowe są elementem systemu prawne-
go obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Zgodnie z brzmieniem art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 
27 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych 
i płatności cukrowej, wykaz rolników, którym przyznano 
płatności, powinien zawierać miejsce zamieszkania albo 
siedzibę rolnika. W wykazie sporządzonym przez Agen-
cję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podawane 
były wyłącznie nazwy miejscowości, a nie pełne adresy 
zamieszkania. 

Obecnie procedowany jest rządowy projekt ustawy 
o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finanso-
wanie wspólnej polityki rolnej oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw. Projekt ten ma na celu dostosowanie pra-
wa krajowego do przepisów wspólnotowych w zakresie 
obowiązku podawania do publicznej wiadomości wykazu 
beneficjentów otrzymujących pomoc finansową ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz 
Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. 



206

71. RPO-582026-II/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. – w sprawie na-
grywania w aresztach śledczych rozmów adwokatów z ich klientami 
(Informacja 4-6/2008, str. 135).

Minister Sprawiedliwości (20.08.2008 r.) poinformo-
wał, że zgodnie z informacjami otrzymanymi z Central-
nego Zarządu Służby Więziennej, w zakładach karnych 
i aresztach śledczych nie prowadzi się kontroli i reje-
stracji rozmów adwokatów z klientami, a tym samym 
przestrzega się regulacji zawartej w art. 8 ust. 3 ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy. Mi-
nister potwierdził, że w niektórych jednostkach peniten-
cjarnych stosuje się kamery telewizji przemysłowej, ale 
wyłączną przyczyną stosowania monitoringu są względy 
bezpieczeństwa osób odwiedzających oraz nadzór nad za-
chowaniem osadzonych, co jest zgodne zarówno z rozpo-
rządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 paździer-
nika 2003 r. w sprawie sposobów ochrony jednostek or-
ganizacyjnych Służby Więziennej, jak i uregulowaniami 
zawartymi w Kodeksie postępowania karnego (art. 147 § 1). 
Z powyższych względów Ministerstwo Sprawiedliwości 
nie podejmie żadnych działań w tym zakresie.

72. RPO-575173-IX/07 z dnia 30 czerwca 2008 r. – w sprawie 
umożliwienia przekazywania świadczeń emerytalnych funkcjonariu-
szy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych na rachunki SKOK 
(Informacja 4-6/2008, str. 137). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw We-
wnętrznych i Administracji (05.08.2008 r.) poinformo-
wał, iż prowadzone są prace koncepcyjne zmierzające do 
kompleksowej nowelizacji w 2009 r. ustawy z dnia 18 lute-
go 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 
Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wy-
wiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjne-
go, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej 
Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. 

Przedmiotem prac jest między innymi zmiana art. 44 
ust. 1 pkt 1 w/w ustawy polegająca na rozszerzeniu jego 
zakresu o „spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredyto-
we”, a tym samym dostosowanie tego przepisu do roz-
wiązań zawartych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. 
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o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych, przewidujących możliwość wypłacania świad-
czeń na wniosek osoby uprawnionej do emerytury i ren-
ty, również na posiadany przez tę osobę rachunek w spół-
dzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. 

Nadanie nowego brzmienia art. 44 ust. 1 pkt 1 powo-
łanej wyżej ustawy, spowoduje jedynie formalno-prawne 
usankcjonowanie stanu faktycznego, gdyż MSWiA doko-
nuje od dnia 1 stycznia 1999 r., tj. od dnia wejścia w życie 
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych, wypłaty świadczeń na wniosek osób 
uprawnionych do policyjnej emerytury lub renty, również 
na posiadane przez te osoby rachunki oszczędnościowo-
rozliczeniowe w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-
kredytowych. 

Minister Obrony Narodowej (11.08.2008 r.) poin-
formował, że Ministerstwo Obrony Narodowej uważa za 
słuszne wprowadzenie stosowych zmian do ustawy z dnia 
10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy 
zawodowych oraz ich rodzin, w ramach prowadzonych 
prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie 
ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw.

73. RPO-520361-II/05 z dnia 30 czerwca 2008 r. – w sprawie zwe-
ryfikowania informacji o przewożeniu przez terytorium Polski i prze-
trzymywaniu na terenie kraju oraz poddawaniu torturom członków 
terrorystycznej organizacji Al-Kaida (Informacja 4-6/2008, str. 136). 

Prezes Rady Ministrów (21.08.2008 r.) poinformował, 
że zwrócił się do Prokuratora Generalnego z prośbą o prze-
prowadzenie szczegółowego postępowania wyjaśniające-
go w kwestii domniemanego przetrzymywania na terenie 
Polski obcokrajowców podejrzewanych o terroryzm.
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X. WYBÓR SPRAW INDYWIDUALNYCH 

RPO-586585-II/08
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się Pani Dorota J., żaląc się 

na nieprawidłowości jakie – jej zdaniem – zaistniały w toku postępowania 
przygotowawczego przeprowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w B. 
i sposób zakończenia przedmiotowego postępowania w sprawie przeciw-
ko podejrzanemu o to, że w dniu 20 października 2006 r. w B. nieumyśl-
nie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że 
kierując samochodem nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu przechodzą-
cemu przez oznakowane przejście dla pieszych z prawej strony pojazdu 
i potrącił małoletniego, w wyniku czego chłopiec doznał obrażeń ciała, 
między innymi w postaci złamania podstawy czaszki ze stłuczeniem pnia 
mózgu, które to obrażenia spowodowały naruszenie czynności narządów 
ciała trwające dłużej niż 7 dni tj. o czyn z art. 177 § 1 k.k.

Prokurator Rejonowy po przeprowadzeniu postępowania przygoto-
wawczego w przedmiotowej sprawie postanowieniem z dnia 30 czerwca 
2007 r. wątek powyższy umorzył uznając, że czynu zabronionego nie po-
pełniono a powyższa decyzja merytoryczna została utrzymana w mocy 
postanowieniem z dnia 30 stycznia 2008 r. Sądu Rejonowego w B.

Rzecznik po dokonaniu analizy powyższych akt zwrócił się do Pro-
kuratora Apelacyjnego w B. przedstawiając swoje wnioski odnośnie 
przedwczesnego zakończenia tego postępowania, bez wykonania 
wszystkich niezbędnych czynności procesowych, w tym bez ustalenia, 
poprzez podanie stosownego ogłoszenia w lokalnej prasie, świadków 
zaistniałego wypadku drogowego a także nieprecyzyjnego w rzeczywi-
stości ustalenia przebiegu tego wypadku.

Prokurator Apelacyjny w B. poinformował Rzecznika, że po zbada-
niu akt przedmiotowej sprawy postępowanie powyższe zostanie uzu-
pełnione w trybie art. 327 § 3 k.p.k., poprzez wykonanie nowych czyn-
ności procesowych.

RPO-573261-II/07
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się Pani Jolanta S. o in-

terwencję wobec prawomocnie umorzonego w Prokuraturze Rejonowej 
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w B. postępowania przygotowawczego, w sprawie kradzieży przedmio-
tów na szkodę Rafała L - tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k. Powyższe śledztwo 
zakończono wydaniem w dniu 20 kwietnia 2007 r. postanowienia o jego 
umorzeniu, które to rozstrzygnięcie utrzymano w mocy orzeczeniem 
Sądu Rejonowego w B. z dnia 28 czerwca 2007 r. Uznając zastrzeżenia 
sformułowane we wniosku za zasadne, przekonujące Rzecznika o wa-
dliwości postępowania dowodowego, dwukrotnie skierowano pisemne 
wystąpienia do Prokuratora Apelacyjnego w B. wnioskując o zbadanie 
sprawy, w trybie nadzoru służbowego i rozważenie możliwości podję-
cia na nowo umorzonego postępowania przygotowawczego.

Dnia 26 czerwca 2008 r. do wiadomości Rzecznika wpłynęła odpo-
wiedź z Prokuratury Apelacyjnej w B. Poinformowano Rzecznika, iż 
analiza materiałów omawianego postępowania potwierdziła koniecz-
ność uzupełnienia materiału dowodowego w sprawie. W piśmie jed-
noznacznie wskazano, że Prokuratorowi Okręgowemu w B. wydano 
polecenie spowodowania podjęcia umorzonego postępowania oraz 
uchylenia postanowienia w przedmiocie dowodów rzeczowych. 

RPO-520450-II/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Zbigniew S., ża-

ląc się na nieprawidłowości jakie – jego zdaniem – zaistniały w toku 
postępowania sprawdzającego prowadzonego przez Prokuraturę Re-
jonową w S. w sprawie niedopełnienia w październiku 2006 r. w S. 
obowiązków przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego w S. na szko-
dę interesu prywatnego Pana Zbigniewa S. poprzez zaniechanie 
umieszczenia go na dolnym łóżku w celi, pomimo wyraźnego zale-
cenia lekarza. Było uzasadnione zdiagnozowaną u niego epilepsją 
przez co, wbrew ciążącemu na funkcjonariuszach Zakładu Karnego 
w S. obowiązku opieki nad nim, nieumyślnie narazili go na bezpo-
średnie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu tj. o czyn z art. 231 § 1 k.k. w zw. z art. 160 § 3 k.k. w zw. 
z art. 160 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. oraz niedopełnienia w grud-
niu 2006 r. obowiązków przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego w S. 
poprzez zaniechanie udzielenia mu natychmiastowej pomocy le-
karskiej oraz wydania mu polecenia wpisania nieprawdziwej daty 
w oświadczeniu o wypadku jakiego on doznał w grudniu 2006 r. w Za-
kładzie Karnym S. tj. o czyn z art.231 § 1 k.k.

Prokurator Rejonowy po przeprowadzeniu postępowania przygo-
towawczego w tej sprawie postanowieniem z dnia 12 marca 2007 r. 
umorzył powyższe postępowanie wobec braku danych dostatecznie 
uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego, a po-
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wyższe orzeczenie zostało utrzymane w mocy przez Sąd Rejonowy 
w S. postanowieniem z dnia 18 czerwca 2007 r. 

Wystąpienie do Prokuratora Apelacyjnego w L. poprzedzone do-
konaną przez Rzecznika analizą akt przedmiotowego postępowania, 
wskazujące na przedwczesne zakończenie powyższej sprawy, bez wy-
jaśnienia wszystkich istotnych kwestii i wykonania szeregu mających 
znaczenie czynności procesowych, w tym wykonania konfrontacji po-
między pokrzywdzonym i jego kolegą z celi a strażnikiem w zakładzie 
karnym, spowodowało wydanie polecenia uzupełnienia tego postępo-
wania w trybie art. 327 § 3 k.p.k.

RPO-534538-II/05
Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z urzędu sprawę dotyczącą 

zaistniałych nieprawidłowości w Domu Pomocy Społecznej w Ł., któ-
rego pensjonariuszami były dzieci i młodzież upośledzona psychicz-
nie i ruchowo.

W sprawie powyższej Prokuratura Rejonowa w Ł. przeprowadziła 
postępowanie przygotowawcze dotyczące narażenia w okresie od 31 
stycznia 2005 r. do 10 maja 2005 r. w Ł. przebywających w powyższym 
ośrodku dzieci na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub 
zdrowia tj. o czyn z art. 160 § 1 k.k.

Z analizy akt przedmiotowej sprawy, która została przeprowadzo-
na przez Rzecznika wynikało, że Prokurator Rejonowy po przeprowa-
dzeniu tego postępowania przygotowawczego postanowieniem z dnia 
31 stycznia 2006 r. umorzył je wobec stwierdzenia braku ustawowych 
znamion czynu zabronionego w zaistniałym zdarzeniu, a powyższa 
decyzja merytoryczna uprawomocniła się w dniu 18 lutego 2006 r.

Wystąpienie Rzecznika do Prokuratora Apelacyjnego w Ł. wskazu-
jące na przedwczesne zakończenie powyższej sprawy, bez wyjaśnienia 
wszystkich istotnych kwestii, spowodowało wydanie polecenia podję-
cia na nowo tego postępowania i wykonanie nowych czynności proce-
sowych w trybie art. 327 § 1 k.p.k.

Następnie Prokurator Rejonowy w Ł. pismem z dnia 23 czerwca 
2008 r. poinformował Rzecznika, że sprawa powyższa została w dniu 
31 marca 2008 r. zakończona wniesieniem do Sądu Rejonowego w Ł. 
aktu oskarżenia. 

RPO-565598-II/07
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się Pani Katarzyna 

P., skarżąc się na niesłuszne jej zdaniem umorzenie śledztwa przez 
Prokuraturę Rejonową w Ł. w sprawie zaboru pieniędzy w kwocie 
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21.000 zł. przez Tomasza P., przez co udaremnione zostało zaspokoje-
nie wierzycieli (małoletnich dzieci wymienionego i ZUS), tj. o czyn z art. 
300 § 2 k.k. Postanowienie Prokuratora z dnia 26 września 2006 r. zo-
stało utrzymane w mocy przez Sąd Rejonowy w Ł. w dniu 27 kwietnia 
2007 r. Skarżąca zaznaczyła, że wyrokiem z dnia 10 stycznia 2007 r. 
Sądu Rejonowego w Ł., Tomasz P. został uznany za winnego uchylania 
się od płacenia alimentów. 

W ocenie Rzecznika, po dokonaniu analizy akt Prokuratury Rejo-
nowej w Ł. zapadłe w niej rozstrzygnięcie wydało się przedwczesne. 
Budziła również wątpliwości ocena zebranego materiału dowodo-
wego, wyrażona w uzasadnieniu podjętej decyzji.

W związku z tym Rzecznik wystąpił do Prokuratury Apelacyjnej 
w Ł. kwestionując m.in. uznanie Prokuratora, wyrażone w uzasad-
nieniu jego postanowienia, iż nie udało się doprowadzić do ustale-
nia potwierdzającego tezę, jakoby Tomasz P. miał świadomość tego, że 
należne mu pieniądze ze sprzedaży nieruchomości zostały formalnie 
zajęte przez komornika. Według Prokuratora brakowało dowodów, że 
zaniechanie przekazania pieniędzy ze sprzedaży na poczet zaległych 
i bieżących alimentów, stanowiło celowe działanie w zamiarze uda-
remnienia lub uszczuplenia zaspokojenia swojego wierzyciela, tj. Ka-
tarzyny P., reprezentującej interesy małoletnich dzieci. 

Tymczasem zgodnie z przyjętym poglądem doktryny oraz orzecz-
nictwem, dla bytu omawianego przestępstwa wystarczy, że działania 
wymienione w art. 300 § 2 k.k. (zbywanie, usuwanie, ukrywanie, nisz-
czenie, obciążenie składników majątkowych) podejmowane są wobec 
mienia zagrożonego zajęciem. Świadomość zajęcia konkretnej kwoty 
pieniędzy jest zatem kwestią wtórną. Znaczenie ma przede wszystkim 
to, że wymieniony był świadomy swoich zobowiązań, zaległości finan-
sowych oraz wiedział o toczącej się egzekucji. 

Odnosząc się do świadomości zajęcia należności za sprzedaż nie-
ruchomości przez komornika, Rzecznik również wskazał, że w jego 
ocenie i w tym zakresie Prokurator dokonał błędnej oceny zebranego 
materiału dowodowego .

Prokurator pominął także kwestię nie przeznaczenia przez Toma-
sza P. pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości na potrzeby własnych 
dzieci (nawet najdrobniejszej kwoty), a oddania ich części na poczet 
rzekomego długu wobec ich dziadków. 

Zastrzeżenia dotyczące prawidłowości decyzji merytorycznej pod-
jętej w sprawie zostały podzielone przez Prokuraturę Apelacyjną w Ł.

W związku z tym wskazano Prokuraturze Rejonowej w Ł. na potrze-
bę podjęcia na nowo prawomocnie umorzonego postępowania w tej 
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sprawie i po wykonaniu stosownych czynności – wydanie prawidłowej 
decyzji merytorycznej.

Zaznaczyć należy, że jest to jedna z wielu spraw, w których w Sąd 
Rejonowy automatycznie, bez należnego rozpoznania treści zażalenia, 
utrzymał w mocy decyzję prokuratora.

RPO-560136-II/07
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Dariusz N., ża-

ląc się na nieprawidłowości jakie – jego zdaniem – zaistniały w toku 
postępowania przygotowawczego przeprowadzonego przez Prokura-
turę Rejonową w W. i sposób zakończenia przedmiotowego postępo-
wania w sprawie sfałszowania w 2003 r. w miejscowości L. umowy 
najmu pojazdu marki Renault tj. o czyn z art. 270 § 1 k.k., a także 
nieprawidłowości, jakie zaistniały w toku postępowania przygotowaw-
czego przeprowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w W. i sposób 
zakończenia przedmiotowego postępowania w sprawie usiłowania do-
prowadzenia w dniu 8 grudnia 2003 r. w M. wyżej wymienionego do 
niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 6 832 zł tj. o czyn 
z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k.

Prokurator Rejonowy po przeprowadzeniu postępowania przygo-
towawczego zakończył je wobec braku danych dostatecznie uzasad-
niających podejrzenie popełnienia przestępstwa, natomiast w drugiej 
sprawie postępowanie przygotowawcze zakończył wobec braku zna-
mion czynu zabronionego.

Wystąpienie do Prokuratora Apelacyjnego w W. poprzedzone do-
konaną przez Rzecznika analizą akt przedmiotowych postępowań 
wskazujące na przedwczesne zakończenie powyższych spraw, bez 
wyjaśnienia wszystkich istotnych kwestii, w tym nie uzyskania przez 
Prokuratora Rejonowego jednoznacznej i czytelnej opinii biegłego z za-
kresu badań porównawczych pisma ręcznego, spowodowało wydanie 
polecenia Prokuratorowi Rejonowemu uzupełnienia powyższych po-
stępowań w trybie art. 327 § 3 k.p.k.

RPO-573842-II/07
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Franciszek 

K., wskazując, iż zgłaszane przez niego organom ścigania okolicz-
ności związane z nieprawidłowym postępowaniem lekarzy, do któ-
rych zwracał się o pomoc medyczną, nie znajdują właściwej reakcji 
i oceny prawno – karnej sygnalizowanych przez niego zdarzeń. Jed-
nocześnie wnioskodawca kwestionował zasadność prawomocnego 
postanowienia Prokuratora Prokuratury Rejonowej w T. o odmowie 
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wszczęcia dochodzenia, którą to decyzję procesową - postanowie-
niem. utrzymał w mocy Sąd Rejonowy w T.

Rzecznik podejmując się zbadania zgłoszonego problemu, uzyskał 
z Prokuratury akta przedmiotowego postępowania. 

W oparciu o dokonane badanie materiałów omawianej sprawy, 
Rzecznik stwierdził istotne braki postępowania. Mianowicie prowa-
dzącym sprawę całkowicie umknęła sygnalizowana przez Pana Fran-
ciszka K. kwestia żądania od niego przez lekarzy pieniędzy za wyko-
nanie koronarografii. Okoliczności te mogły świadczyć o zaistnieniu 
przestępstwa korupcji. 

W tych warunkach, w dniu 10 czerwca 2008 r. sporządzono pi-
semne wystąpienie do Prokuratora Okręgowego w T., wskazując na 
ujawnione wady postępowania dowodowego. We wspomnianym wy-
stąpieniu Rzecznik wskazał, iż poza kwestią ewentualnego narażenia 
pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub 
zdrowia przez lekarzy ze szpitala w T., Pan Franciszek K. konsekwent-
nie od samego początku – już w piśmie skierowanym do Prokuratu-
ry Rejonowej - podawał okoliczności mogące świadczyć o zaistnieniu 
korupcji, a w szczególności przestępstwa w postaci kwalifikowanego 
łapownictwa biernego określonego w § 4 art. 228 k.k. Twierdził on , iż 
ordynator oddziału kardiologicznego uzależniał wykonanie koronaro-
grafii od przekazania mu kwoty 1500 zł. Podobne żądanie pieniędzy 
w kwocie 1600 lub 1500 zł za wykonanie koronarografii w później-
szym czasie ponawiał inny lekarz uzasadniając to potrzebą przekaza-
nia pieniędzy ordynatorowi. 

Tymczasem w toku omawianego postępowania całkowicie po-
minięto kwestie związane z przestępstwami łapownictwa, które 
to czyny zabronione jako niezwykle groźne społecznie - ścigane 
są z oskarżenia publicznego. Rzecznik podkreślił, że w tym za-
kresie podczas postępowania nie dociekano, ani nawet nie pod-
jęto próby, czy podnoszone przez zawiadamiającego okoliczności 
i zachowania lekarzy stanowiły przestępstwa. W konsekwencji, 
w merytorycznej decyzji procesowej nie odniesiono się do tych 
zdarzeń. 

Jednocześnie w wystąpieniu do Prokuratora Okręgowego Rzecz-
nik wnioskował o rozważenie decyzji o podjęciu na nowo – w trybie 
art. 327 § 1 k.p.k. - prawomocnie zakończonego postępowania. 

W dniu 21 lipca 2008 r. do Rzecznika wpłynęło pismo z Prokura-
tury Okręgowej w T. Podzielono prezentowane przez Rzecznika argu-
menty- zawarte w wystąpieniu z dnia 10 czerwca 2007 r., w zakresie 
braku rozstrzygnięcia procesowego dot. łapownictwa biernego okre-
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ślonego w art. 228 § 4 k.k. W konsekwencji polecono Prokuratorowi 
Rejonowemu w T. przeprowadzenie postępowania karnego w kierun-
ku przestępstwa z art. 228 § 4 k.k. i dowodowe wyjaśnienie zarzutów 
podnoszonych przez Pana Franciszka K.  

RPO-535582-II/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Marek S. Pełno-

mocnik Pani Iwony K.-K. 
Prokurator Rejonowy w B. postanowieniem z dnia 28 grudnia 

2006 r. umorzył śledztwo w sprawie doprowadzenia małoletniej poni-
żej 15 roku życia do poddania się innym czynnościom seksualnym, tj., 
o czyn z art. 200 § 1 k.k., na podstawie art. 17 § 1 pkt. 1 k.p.k.

Decyzja ta została utrzymana w mocy przez Sąd Rejonowy w B. 
postanowieniem z dnia 5 czerwca 2007 r. Po dokonaniu analizy akt 
przedmiotowej sprawy, Rzecznik uznał, że prowadzone postępowanie 
przygotowawcze zostało zakończone przedwcześnie, bez wyjaśnienia 
wszystkich okoliczności sprawy.

W szczególności biorąc pod uwagę znajdującą się w aktach sprawy 
płytę DVD z zapisem przesłuchania dziecka przed Sądem Rejonowym 
w B., rozważenia wymagało, czy nie należało przeprowadzić dowodu 
z opinii biegłych psychologów, w celu kompleksowej oceny zeznań 
pokrzywdzonej Julii K., dokonując w jej ramach oceny możliwości 
małoletniej w zakresie spostrzegania, zapamiętywania i odtwarzania 
spostrzeżeń. Podobnie rozważenia wymaga konieczność przeprowa-
dzenia dowodu z opinii biegłego seksuologa w celu stwierdzenia lub 
wykluczenia, czy podejrzewana Zdzisława K. nie wykazuje zaburzeń 
preferencji seksualnych, a w szczególności pedofilii.

Podnieść w tym miejscu należy, że do Rzecznika docierają sygnały 
pochodzące zarówno od rodziców dzieci, jak i doświadczonych prak-
tyków, iż być może błędem jest koncentrowanie uwagi biegłych w tego 
typu sprawach wyłącznie na pokrzywdzonych, podczas gdy skłonno-
ści do dewiacji seksualnych osób podejrzewanych mogą być istotnym 
dowodem w sprawie karnej. Wobec wskazanych wątpliwości, Rzecz-
nik wystąpił do Prokuratury Okręgowej w P. T. 

Badanie aktowe przeprowadzonego w Prokuraturze Rejonowej 
w B. postępowania przygotowawczego, dokonane przez Prokuraturę 
Okręgową, pod kątem realizacji dyspozycji art. 297 § 1 k.p.k., dopro-
wadziło do wniosku, iż przedstawione dowody, znajdujące się w ak-
tach tegoż postępowania, winny być poszerzone o dalsze czynności 
dowodowe, w kierunku i w zakresie wskazanym przez Prokuraturę 
Okręgową w P. T.



218

W ocenie Prokuratury Okręgowej w P. T., w realiach dowodowych 
i procesowych rozpatrywanej sprawy należy zweryfikować dowodowo 
podnoszoną zarówno przez Zdzisławę K. jak i Iwonę K. – K., okolicz-
ność, iż Zdzisława K. padła ofiarą gwałtu, ze szczególnym okrucień-
stwem oraz okoliczność odnoszącą się do tego, iż wyżej wymieniona 
leczy się w Poradni Zdrowia Psychicznego, z powodu stanów depre-
syjnych.

W tym też zakresie Prokuratura Okręgowa w P. T. zleciła Prokura-
turze Rejonowej w B. podjęcie działań własnych, ze strony prokurato-
ra oraz przy udziale policji, mających na celu sprawdzenie dowodowe 
tych okoliczności. Dążąc do uzyskania w tym zakresie informacji pro-
kurator merytoryczny winien uzupełniająco przesłuchać syna Zdzi-
sławy K., ustalając m.in. czy w przeszłości miało miejsce zgwałcenie 
jego matki, czy leczyła się (czy leczy się) ona psychiatrycznie, z jakim 
rozpoznaniem, w jakim okresie i w jakiej placówce specjalistycznej 
służby zdrowia.

Po potwierdzeniu, iż Zdzisława K. leczyła się psychiatrycznie i na-
dal leczy się psychiatrycznie w warunkach ambulatoryjnych, Pro-
kuratura Rejonowa w B. winna, w sposób procesowy, uzyskać pełną 
dokumentację medyczną, dotyczącą leczenia psychiatrycznego tegoż 
świadka i zaliczyć ją w poczet materiału dowodowego, ale tylko wów-
czas, jeśli skutkiem zaburzeń psychicznych pacjentki były atypowe 
zachowania seksualne.

Niezbędnym jest ponadto dopuszczenie dowodu z opinii biegłego 
z zakresu seksuologii, który opierając się na zabezpieczonym w ak-
tach głównych śledztwa nagraniu z przesłuchania małoletniej Julii K., 
winien odtworzyć to nagranie i bez udziału małoletniej Julii K., winien 
udzielić odpowiedzi na zadane pytania, czy zapis treściowy relacji ma-
łoletniej i ujawnione - związane z tym zeznaniem - podłoże emocjonal-
ne wypowiedzi dziecka może wskazywać, że małoletnia stała się ofiarą 
molestowania seksualnego.

W ocenie Prokuratury Okręgowej w P. T. niezbędnym jest ponadto 
załączenie do akt głównych śledztwa kserokopii przesłuchań świad-
ków z posiedzenia Sądu Rejonowego w B. w II Wydziale Karnym, roz-
poznającego w dniu 18 kwietnia 2008 r. zażalenie strony pokrzywdzo-
nej oraz kserokopii uzupełniającej ustnej opinii biegłej. Bez uzupeł-
nienia postępowania przygotowawczego, we wskazanym zakresie, nie 
jest możliwe w ocenie tamtejszej Prokuratury Okręgowej prawidłowe 
ustalenie stanu faktycznego sprawy.

Nadto Prokuratura Okręgowa w P. T. zwróciła się z prośbą do Pani 
Prokurator Rejonowej w B. o dołożenie wszelkich starań w kierun-
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ku należytego przeprowadzenia przez prokuratora uzupełniających 
czynności dowodowych.

RPO-578781-II/08
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Bogusław O. 

żaląc się na sposób zakończenia przeprowadzonego przez Prokura-
turę Rejonową w C. postępowania przygotowawczego dotyczącego za-
istniałej w okresie od 21 do 28 lipca 2004 r. w G. kradzieży pieniędzy 
w kwocie 13.000 euro na szkodę wyżej wymienionego tj. o czyn z art. 
278 § 1 k.k.

Prokurator Rejonowy po przeprowadzeniu postępowania przygoto-
wawczego w przedmiotowej sprawie postanowieniem z dnia 31 stycz-
nia 2007 r. umorzył powyższe postępowanie wobec braku danych 
dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa, 
a decyzja ta została utrzymana w mocy postanowieniem Sądu Rejo-
nowego w C. z dnia 30 maja 2007 r. Wystąpienie skierowane przez 
Rzecznika do Prokuratora Apelacyjnego w K. poprzedzone dokonaną 
analizą akt przedmiotowego postępowania wskazujące na przedwcze-
sne jego zakończenie, spowodowało częściowe uwzględnienie wnio-
sków Rzecznika, a mianowicie odnośnie błędnej podstawy umorzenia 
przyjętej przez Prokuratora Rejonowego.

Prokurator Rejonowy zamiast zastosować podstawę umorzenia 
postępowania w postaci braku danych dostatecznie uzasadniających 
podejrzenie popełnienia przestępstwa, powinien umorzyć przedmio-
towe postępowanie wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa.

Odnośnie natomiast kwestii dotyczącej uzupełnienia przedmioto-
wego postępowania, to po wnikliwej analizie treści udzielonej przez 
Prokuratora Apelacyjnego odpowiedzi stanowisko to można uznać za 
zasadne.

RPO-577666-III/07
Do Rzecznika wpłynęło pismo Pana Tadeusza N., dotyczące wypła-

ty zasiłku chorobowego. Z treści pisma wynika, iż pracodawca Pana 
Tadeusza N. nie wypłacił zasiłku chorobowego za okres od 3 lutego do 
4 czerwca 2006 r. 

Sprawa zasiłku była przedmiotem postępowania przed Sądem Re-
jonowym w T. G., który wyrokiem z dnia 26 lipca 2006 r. uznał się 
niewłaściwym rzeczowo i przekazał sprawę do merytorycznego rozpo-
znania przez Oddział ZUS w Z. 

Decyzją z dnia 11 kwietnia 2007 r. organ rentowy odmówił wypłaty 
zasiłku za wspomniany okres. Sąd Rejonowy w G., wyrokiem z dnia 
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17 lipca 2007 r. oddalił odwołanie Pana  Tadeusza N. Następnie skar-
żący wystąpił do Sądu Rejonowego w T. G. domagając się zasądzenia 
od pozwanego pracodawcy wypłaty zasiłku chorobowego. Sąd Rejono-
wy powództwo oddalił. 

Problem przedstawiony przez skarżącego był przedmiotem wy-
stąpienia Rzecznika z dnia 5 lipca 2002 r. do Prezes ZUS. Rzecznik 
zwrócił uwagę na skargi ubezpieczonych, którym płatnicy składek ze 
względu na sytuację finansową firmy, nie wypłacają należnego zasił-
ku chorobowego. 

W udzielonej odpowiedzi na wystąpienie poinformowano Rzeczni-
ka, iż „Zakład Ubezpieczeń Społecznych już w roku 1993 r. opracował 
i przekazał do stosowania oddziałom Zakładu zasady postępowania 
w razie niewywiązywania się przez zakłady pracy z obowiązku termi-
nowej wypłaty świadczeń.”

Pismem z dnia 19 lutego 2008 r. Rzecznik wystąpił do Depar-
tamentu Zasiłków Centrali ZUS o przedstawienie stanowiska w tej 
sprawie.

Z odpowiedzi Centrali ZUS z dnia 1 lipca 2008 r. wynika, iż spra-
wa wypłaty zasiłku Panu Tadeuszowi N. została ponownie przeanali-
zowana i organ rentowy wyraził zgodę na dokonanie wypłaty zasiłku 
chorobowego za okres od 3 lutego 2006 r. do 4 czerwca 2006 r. 

RPO-587213-III/08
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się Pani Helena O. ze 

skargą na przewlekłość postępowania prowadzonego w Urzędzie do 
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dotyczącego przyzna-
nia uprawnień kombatanckich z tytułu doznanych represji.

W związku z pismem skierowanym do Departamentu Orzecznic-
twa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Rzecz-
nik otrzymał informację z dnia 27 czerwca 2008 r., z której wynika 
iż Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowa-
nych decyzją z dnia 23 czerwca 2008 r. uchylił decyzję własną z dnia 
19 stycznia 2006 r. o odmowie przyznania uprawnień kombatanc-
kich i przyznał zainteresowanej uprawnienia, określone w przepisach 
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 repre-
sjom wojennym w lipcu 1940 roku, przebywającej w miejscu odosob-
nienia, w którym pobyt dzieci do lat 14 miał charakter ekstermina-
cyjny, a osoby tam osadzone pozostawały w dyspozycji hitlerowskich 
władz bezpieczeństwa.
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RPO-590488-III/08
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynął wniosek Pani Józefy W. 

z prośbą o udzielenie pomocy w sprawie dotyczącej odmowy przyzna-
nia uprawnienia do świadczenia z tytułu deportacji do pracy przymu-
sowej

W odpowiedzi na pismo Rzecznika w powyższej sprawie z dnia 
3 czerwca 2008 r. skierowanym do Departamentu Orzecznictwa 
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Kierownik 
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych poinformo-
wał o przyznaniu w dniu 26 czerwca 2008 r. zainteresowanej upraw-
nienia do świadczenia na podstawie ustawy z dnia 31 maja 1996 r. 
o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym 
do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rze-
szę i ZSRR (Dz. U. Nr 87, poz. 395 ze zm.) z tytułu deportacji do pracy 
przymusowej w maksymalnym wymiarze.

RPO-547046-V/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 11 grudnia 2006 r. wpły-

nęła sprawa Pani Bogumiły F. zamieszkałej w miejscowości L., doty-
cząca realizacji wyroku sądowego, nakazującego eksmisję współloka-
tora-małżonka, karanego wcześniej prawomocnym wyrokiem sądu za 
znęcanie się psychiczne i fizyczne nad żoną i upośledzoną córką. Wy-
rok eksmisyjny nie mógł zostać przez komornika wykonany z powodu 
uchylania się przez gminę od ustawowego obowiązku zapewnienia 
dłużnikowi pomieszczenia tymczasowego. Niniejsza sprawa ujawniła 
problem niewywiązywania się przez gminę z ustawowo nałożonego na 
nią obowiązku zapewnienia pomieszczenia tymczasowego, przy powo-
łaniu się na brak takich lokali w gminnym zasobie mieszkaniowym. 

Rzecznik skierował w tej sprawie pismo do Burmistrza Miasta L., 
zwracając się z prośbą o poinformowanie o przyczynach uchylania się 
przez gminę od wskazania dłużnikowi pomieszczenia tymczasowego. 
W odpowiedzi podniesiono, iż z powodu bardzo ograniczonego zasobu 
mieszkaniowego Miasta L., gmina nie ma możliwości wygospodarowa-
nia wskazanego lokalu.

W przedmiocie omawianego zagadnienia, w wyniku długiej kore-
spondencji z organem gminy ustalono, że gmina w żadnym wypadku 
nie może skutecznie odmówić wykonania obowiązku zapewnienia po-
mieszczenia tymczasowego, powołując się na brak takich pomieszczeń 
na terenie miasta. Art. 1046 § 4 i 5 kodeksu postępowania cywilne-
go przewiduje wstrzymanie się komornika od wykonania obowiązku 
opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych 
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dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego do czasu wskazania tym-
czasowego pomieszczenia przez gminę, wierzyciela lub dłużnika, o ile 
ten znajdzie takie pomieszczenie. Nie ulega zatem wątpliwości, że gmi-
na może zwolnić się z obowiązku wskazania pomieszczenia tymcza-
sowego jedynie w wypadku wykazania, że dłużnik znalazł takie miesz-
kanie lub wskazał je wierzyciel. Co więcej, gmina nie może poprzestać 
na stwierdzeniu, że na jej terenie nie ma pomieszczeń spełniających 
wymagania określone dla pomieszczenia tymczasowego, tym bardziej, 
że zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 
stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w spra-
wach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieru-
chomości oraz szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać 
tymczasowe pomieszczenie, są to lokale, które mogą mieć o wiele niż-
szy standard niż lokal socjalny. Ich podstawowym celem jest bowiem 
zapobieganie eksmisji „na bruk”, a nie trwałe zaspokojenie potrzeb 
mieszkaniowych dłużników. Taka ocena znajduje ustawowe potwier-
dzenie w przepisach kodeksu postępowania cywilnego, nakładają-
cych na gminę bezwzględny obowiązek zapewnienia pomieszczenia 
tymczasowego w sytuacji, gdy ani wierzyciel ani dłużnik nie są w sta-
nie zrobić tego we własnym zakresie. W przypadku przyjęcia innego 
stanowiska doszłoby do akceptacji sytuacji, kiedy eksmisja dłużnika 
zostaje faktycznie uzależniona od zaradności wierzyciela w zakresie 
poszukiwań pomieszczenia tymczasowego dla dłużnika. Stwierdzić 
należy, iż na mocy art. 1046 k.p.c. nałożony został w istocie na gminę 
ustawowy obowiązek nie tylko zapewniania pomieszczeń tymczaso-
wych, ale również zabezpieczenia takich pomieszczeń dla osób zobo-
wiązanych wyrokiem eksmisyjnym do opróżnienia lokalu,  którym nie 
przysługuje prawo do lokalu socjalnego.

W wyniku czynności, jakie zostały podjęte przez Rzecznika oraz 
ustaleń, jakie zostały wypracowane w drodze obszernej koresponden-
cji z Burmistrzem Miasta L., gmina przedstawiła dłużnikowi pomiesz-
czenie tymczasowe, co umożliwiło w rezultacie przeprowadzenie 
stwierdzonej tytułem wykonawczym czynności opróżnienia lokalu.

RPO-553089-VI/07
Wejście w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. nowej polsko-niemiec-

kiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – zawierającej od-
mienne rozwiązania w zakresie opodatkowania emerytur i rent w sto-
sunku do poprzednio obowiązujących – spowodowało powstawanie 
licznych wątpliwości co do zasad opodatkowania w Polsce świadczeń 
wypłacanych przez niemieckie instytucje ubezpieczenia społecznego 
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osobom zamieszkałym w Polsce. W sierpniu 2005 r. Niemieckie Fe-
deralne Ministerstwo Finansów przekazało polskiemu Ministerstwu 
Finansów informację, do jakich świadczeń wypłacanych w Niemczech 
ma zastosowanie przepis umowy, zgodnie z którym w Polsce świad-
czenia te są zwolnione od podatku. Pan Paweł G. – otrzymujący z RFN 
rentę w związku z wypadkiem przy pracy, któremu tam uległ - zwrócił 
się do Rzecznika o podjęcie działań mających na celu zmianę stano-
wiska Ministra Finansów, który w indywidualnej interpretacji uznał, 
iż świadczenie wnioskodawcy nie podlega w Polsce zwolnieniu od po-
datku na podstawie przepisów umowy. W piśmie do Departamentu 
Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów  Rzecznik zwrócił się 
o ponowne zbadanie sprawy, bowiem z informacji przekazanych w in-
nej sprawie wynikało, iż Niemieckie Federalne Ministerstwo Finansów 
w grudniu 2007 r. – po ponownym wystąpieniu polskiego Ministerstwa 
Finansów – anulowało wyjaśnienia udzielone w 2005 r. i przekazało 
kolejną informację, do jakich świadczeń wypłacanych w Niemczech 
osobom zamieszkałym w Polsce zastosowanie ma przepis umowy, 
przewidujący opodatkowanie pewnej grupy świadczeń emerytalnych 
i rentowych wyłącznie w RFN, stanowiący podstawę prawną zwolnie-
nia tych świadczeń od podatku w Polsce. 

W udzielonej odpowiedzi poinformowano, że Minister Finansów 
odstąpił od poprzedniego stanowiska i uznał, iż renta, którą otrzymu-
je wnioskodawca z RFN podlega opodatkowaniu wyłącznie w Niem-
czech, w Polsce zaś jest zwolniona od podatku. 

Wnioskodawca uzyskał zwrot podatku dochodowego, nienależnie 
pobranego w latach 2005 – 2007. 

RPO-580085-VI/08
Pismem z 22 stycznia 2008 r. zwrócił się do Rzecznika Praw Oby-

watelskich Pan Tomasz W. ze skargą na inspektorów Inspektoratów 
Nadzoru Drogowego, którzy samowolnie egzekwują dowolnie przez 
siebie nałożone kary.

W tej sprawie Rzecznik zwrócił się z prośbą o zbadanie prawidłowo-
ści postępowania do Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowe-
go w sprawie nałożenia rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji 
Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 31 paździer-
nika 2007 r., nakładającej karę pieniężną w wysokości 3 850 zł na 
Pana Tomasza W.

Jak wyjaśnił skarżący w dniu 11.10.2007 r. o godz. 17.30 w miejsco-
wości P. na drodze krajowej nr 11/22 zatrzymano do kontroli drogowej 
pojazd marki mercedes. Pojazdem tym kierował Pan Franciszek U., 
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wykonujący krajowy przewóz rzeczy w imieniu i na rzecz Pana Toma-
sza W., jadący na pusto po rozładunku w Szczecinku. Podczas kontroli 
stwierdzono szereg nieprawidłowości związanych z nieuzasadnionym 
użyciem wykresówek czasu pracy, m.in. przekroczenie maksymal-
nego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy przy wykonywaniu 
transportu drogowego, skrócenie dziennego czasu odpoczynku przy 
wykonywaniu przewozu drogowego, stwierdzono także nieprawidłowe 
działanie urządzenia rejestrującego. Przedmiotem kontroli było kilka 
dziennych okresów prowadzenia pojazdu. Na tej podstawie zostały 
nałożone na kierującego pojazdem kary za naruszenie przepisów do-
tyczących czasu pracy kierowców za każdy odcinek czasu w którym 
przekroczona została dopuszczalna norma czasu pracy lub w którym 
kierowca nie skorzystał z przysługującego mu wypoczynku. Łącznie 
nałożona została kara pieniężna w wysokości 3 850 zł. Jednocześnie 
decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności, wyjaśniając, 
iż :”Jeśli kara pieniężna nie zostanie uiszczona i pojazd nie zostanie 
odebrany z parkingu w ciągu 30 dni od dnia nałożenia kary pieniężnej, 
stosuje się odpowiednio przepisy działu II rozdziału 6 ustawy z dnia 17 
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 
z 2002 r. Nr 11, poz. 968, z późn. zm.) dotyczące egzekucji należności 
pieniężnych z ruchomości”. Decyzję opatrzono także pouczeniem, iż 
służy od niej odwołanie do Głównego Inspektora Transportu Drogo-
wego w terminie 14 dni od dnia doręczenia kontrolowanemu decyzji 
za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego. 
Jednocześnie wskazano, iż przedsiębiorca krajowy uiszcza karę pie-
niężną w terminie 21 dni od dnia jej wymierzenia, a ponadto spoczy-
wa na nim obowiązek niezwłocznego przekazania dowodu uiszczenia 
kary pieniężnej organowi, który ją nałożył – w myśl art. 93 ust. 4 usta-
wy z dn. 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007r., Nr 
125, poz. 874 ze zm.). 

Odwołanie od decyzji Wojewódzkiego Inspektora Transportu Dro-
gowego wraz z wnioskiem o wstrzymanie jej wykonania zostało przez 
skarżącego złożone pismem z dnia 19 listopada 2007 r. (tzn. w terminie 
19 dni od dnia wydania decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Trans-
portu Drogowego, a jednocześnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
przez wnioskodawcę tej decyzji). Inspektor Transportu Drogowego nie 
rozpatrzył wniosku o uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności, 
nie przekazał odwołania do Głównego Inspektora Transportu Drogowe-
go natomiast wysłał skarżącemu upomnienie w sprawie płatności kary 
(upomnienie z 27 listopada 2007 r.). Z tej przyczyny wnioskodawca – 
pismem z dnia 4 grudnia 2007 r. wystąpił ponownie do Wojewódzkiego 
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Inspektora Transportu Drogowego o wstrzymanie egzekucji do czasu 
rozpoznania wniosku o uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalno-
ści. (pismo z dnia 4 grudnia 2007 r.). Zamiast odpowiedzi na to pismo 
skarżący otrzymał pismo z dnia 3 grudnia 2007 r., informujące o prze-
słaniu odwołania wraz z wnioskiem o uchylenie rygoru natychmiasto-
wej wykonalności do Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Z tej 
przyczyny skarżący ponownie – pismem z 5 stycznia 2008 r. – wystą-
pił do Inspektora Transportu Drogowego oraz do Głównego Inspektora 
Transportu Drogowego o wstrzymanie wymienionych decyzji. Na żadne 
z tych pism skarżący nie otrzymał odpowiedzi. Natomiast zamiast od-
powiedzi skarżący otrzymał zawiadomienie z dnia 10 stycznia 2008 r. 
Naczelnika Urzędu Skarbowego o wszczęciu wobec niego egzekucji. Do 
pisma załączono tytuł wykonawczy z 11 grudnia 2007 r. Ostatecznie 
nim skarżący dowiedział się, że przeciwko niemu jest prowadzone po-
stępowanie egzekucyjne już nastąpiło zajęcie jego konta bankowego, co 
jak twierdzi, świadczy o tym, iż egzekucja została podjęta wcześniej niż 
skarżący otrzymał zawiadomienie o jej wszczęciu.  

W wystąpieniu Rzecznik wyjaśnił, iż opisane postępowanie związa-
ne z nadaniem klauzuli wykonalności decyzji Inspektora Transportu 
Drogowego i nie rozpatrzeniem odwołania złożonego przez skarżące-
go, a w szczególności nie rozpatrzenie wniosku o wstrzymanie decy-
zji nadającej rygor natychmiastowej wykonalności budzi wątpliwości 
Rzecznika co do prawidłowości prowadzonego postępowania.

W odpowiedzi z dnia 2 kwietnia 2008 r. Główny Inspektor Trans-
portu Drogowego nie podzielił zastrzeżeń Rzecznika, ograniczając się 
w istocie do zacytowania obowiązujących przepisów. Z tej przyczyny 
do Głównego Inspektora Transportu Drogowego zostało skierowane 
kolejne wystąpienie w tej sprawie. W kolejnej odpowiedzi z dnia 30 
kwietnia 2008 r. Główny Inspektor Transportu Drogowego podtrzy-
mał swoje wcześniejsze stanowisko w sprawie, uznając za właściwe 
rozpatrzenie wniosku o wstrzymanie nadania rygoru natychmiasto-
wej wykonalności decyzji nakładającej karę wraz z odwołaniem od 
decyzji dopiero w kilka miesięcy po wykonaniu egzekucji z rachunku 
skarżącego na kwotę kary w wysokości orzeczonej w decyzji od, której 
zostało złożone odwołanie.  

Z tej przyczyny Rzecznik po raz trzeci skierował wystąpienie o zba-
danie tej sprawy do Głównego Inspektora Transportu Drogowego. 
W odpowiedzi Główny Inspektor Transportu Drogowego w piśmie 
z dnia 31 lipca 2008 r. uznał zasadność zastrzeżeń Rzecznika.

Główny Inspektor Transportu Drogowego mając na uwadze fakt, 
iż nierozpatrzenie wniosku Pana Tomasza W. o wstrzymanie natych-
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miastowej wykonalności miało miejsce w toku postępowania odwo-
ławczego i uznając uzasadnione wątpliwości co do prawidłowości ta-
kiego postępowania, podjął czynności do całkowitego wyeliminowania 
takich przypadków. Pracownicy Wydziału Postępowań Administracyj-
nych zostali zobowiązani do każdorazowego przygotowania projektów 
postanowień dotyczących rozpatrzenia wniosku o wstrzymanie rygo-
ru natychmiastowej wykonalności decyzji w terminie 2 dni roboczych 
od dnia otrzymania akt sprawy, nawet wówczas gdy nie maja podstaw 
do pozytywnego rozpatrzenia wniosku (konieczność wydania posta-
nowienia o odmowie).

RPO-570703-VI/07
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się widz telewizji. Stacja 

telewizyjna w 2007 r. emitowała reklamę nakładki wibracyjnej w go-
dzinach dziennych. Wnioskodawca podniósł, że reklama o takiej tre-
ści nie powinna być nadawana w czasie, w którym mogą oglądać ją 
dzieci, bowiem jest to taki artykuł, o którego istnieniu i przeznaczeniu 
nie powinny dowiadywać się dzieci.

Zastrzeżenia wnioskodawcy Rzecznik przedstawił Prezesowi Za-
rządu stacji telewizyjnej. Argumentował, że zarzuty wnioskodawcy 
wydają się uzasadnione, pamiętać bowiem należy, iż wprawdzie dla 
dziecka reklama stanowi istotne źródło informacji i wzbogaca jego za-
sób wiadomości lecz zdobywana w ten sposób wiedza musi być selek-
cjonowana ze względu na wiek i psychiczny rozwój dziecka. Reklama 
nakładki wibracyjnej – ze względu na charakter tego artykułu – nie 
powinna być emitowana w godzinach dziennych, w których może być 
oglądana przez dzieci w różnym wieku nawet kilkuletnie. 

W udzielonej odpowiedzi wyjaśniono, że większość reklam firmy 
reklamującej nakładkę wibracyjną została wyemitowana na antenie 
kanałów tematycznych w blokach przy programach motoryzacyjnych, 
ekonomicznych czy informacyjnych - a jedynie część na otwartym ka-
nale. Oferta kanałów tematycznych nie jest ściśle kierowana do mało-
letnich widzów, wobec czego dotarcie z przekazem reklamowym do tej 
grupy widzów było praktycznie niemożliwe. Zarząd stacji telewizyjnej 
zobowiązał się do dołożenia wszelkich starań, aby w przyszłości emi-
sja tej reklamówki miała miejsce w późniejszych godzinach. 

RPO-556003-VII/07
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Robert Z., prze-

bywający w zakładzie karnym, który żalił się, że nie otrzymywał zleco-
nego przez lekarza wyżywienia dietetycznego. 
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Podjęte postępowanie wyjaśniające wykazało, że w listopadzie 2006 r. 
lekarz Zakładu Karnego w C. zlecił skazanemu żywienie dietetycz-
ne. W związku z planowanym zabiegiem operacyjnym nosa w maju 
i czerwcu 2007 r. skazany był transportowany z Zakładu Karnego w C. 
do Aresztu Śledczego w B., z krótkimi pobytami w Zakładzie Karnym 
w R. i Areszcie Śledczym w K. Jak ustalono, istotnie w żadnej z tych 
jednostek nie otrzymywał wyżywienia dietetycznego.

Poczynione ustalenia wykazały uchybienia w postępowaniu admi-
nistracji Zakładu Karnego w R. Podczas pobytu w tej jednostce skaza-
ny nie otrzymywał wyżywienia dietetycznego mimo, że wcześniejsze 
zalecenie lekarskie nie zostało w żaden sposób zweryfikowane przez 
służbę zdrowia zakładu karnego. 

Również podczas pobytu w  Areszcie Śledczym w B. skazany nie 
otrzymywał diety, jednak było to wynikiem decyzji lekarza o braku 
wskazań do stosowania takiego wyżywienia. W związku z leczeniem 
operacyjnym, skazanemu wykonano bowiem szereg badań dodatko-
wych, które nie wykazały potrzeby stosowania diety. Zaleceń odnośnie 
żywienia dietetycznego nie sformułowano także w karcie wypisu ze 
szpitala, toteż w kolejnej jednostce do której skazany został przetrans-
portowany, również diety nie otrzymywał. 

Skarga skazanego została uznana za zasadną w części dotyczą-
cej zapewnienia wyżywienia dietetycznego podczas pobytu w Zakła-
dzie Karnym w R. Dyrektorowi Zakładu Karnego w Rawiczu zwróco-
no uwagę na zaistniałą nieprawidłowość. Nie stwierdzono natomiast 
nieprawidłowości w postępowaniu administracji kolejnych jednostek, 
w których przebywał skazany. 

RPO-585589-VII/08
Do Rzecznika Praw Obywatelskich skierowano prośbę o pomoc 

w umieszczeniu w młodzieżowym ośrodku wychowawczym rewali-
dacyjno-resocjalizacyjnym nieletniego. Z pisma Dyrektora placówki 
oświatowej kształcenia specjalnego w A. wynikało, że prawa tego nie-
letniego są drastycznie naruszone: Oczekuje na realizację postano-
wienia Sądu Rejonowego w A. o umieszczeniu go we właściwej pla-
cówce ponad półtora roku i w tym okresie praktycznie nie wykonuje 
obowiązku szkolnego (powinien kontynuować naukę w szkole spe-
cjalnej). Ponadto placówka, w której przebywa obecnie, nie jest dosto-
sowana do jego potrzeb (jest przeznaczona dla dzieci z zaburzeniami 
zachowania, ale w normie intelektualnej) i jest placówką feryjną co 
oznacza, że w okresie dni wolnych od nauki uczniowie winni przeby-
wać w domach macierzystych lub u opiekunów. Nieletni ma także po-
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ważne problemy w domu rodzinnym - jest odrzucony przez matkę, ma 
chorego psychicznie ojca. W tej sytuacji zapewnienie mu ciągłej opie-
ki w placówce jest znacznym problemem finansowym i kadrowym, 
w związku z czym na czas ferii zimowych i świątecznych próbowano 
znaleźć miejsce w innych placówkach, jednak pobyt w młodzieżowym 
ośrodku wychowawczym w B. na mocy postanowienia wykonawczego 
sądu zakończył się po trzech tygodniach, po interwencji dyrekcji tego 
ośrodka. Z kolei podczas pobytu w Domu Dziecka  w C. zezwalano 
nieletniemu na odwiedzanie domu rodzinnego a nawet ojca, co spo-
wodowało znaczne nasilenie się problemów emocjonalnych dziecka. 
Wszystkie te kwestie, a także niepokój o los chłopca po zakończeniu 
roku szkolnego, sprawiły że Dyrektor zwrócił się do Rzecznika po pod-
jęcie interwencji w sprawie. 

 Niezwłocznie Rzecznik skierował dwa pisma w sprawie: jedno do 
Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w W., 
które zajmuje się realizacją skierowań nieletnich do oświatowych 
placówek resocjalizacyjnych, tj. młodzieżowych ośrodków wychowaw-
czych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii i drugie, do Starostwa 
Powiatowego w A. z pytaniem czy i kiedy wykonano działania wstępne, 
umożliwiające realizację postanowienia Sądu o umieszczeniu go we 
właściwym ośrodku. 

Dyrektor Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa w A. 
poinformował o toku podejmowanych w sprawie,  dotychczas bez-
skutecznych działań. Z pisma z Centrum wynikało natomiast, że nie-
letni oczekuje dopiero od 5 miesięcy i obecnie zajmuje 2-gą pozycję 
na liście 10 nieletnich, którzy powinni uczęszczać do tej samej klasy 
gimnazjum specjalnego (w Polsce jest 5 placówek przeznaczonych dla 
chłopców upośledzonych w stopniu lekkim).   

Po kolejnych pismach (wyjaśniano w nich w szczególności termin 
wpisania na listę oczekujących, który miał wpływ na pozycję nielet-
niego w „kolejce”) nadeszła informacja, że wskazano mu właściwy 
młodzieżowy ośrodek wychowawczy i nieletni został już do niego do-
prowadzony. 

RPO-577346-VII/07
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Grzegorz B., 

przebywający w Areszcie Śledczym w R. Żalił się on, że administracja 
jednostki odmawia mu zapoznania się z opiniami, znajdującymi się 
w jego aktach osobowych.

Na prośbę Rzecznika skargę Pana Grzegorza B. zbadał Dyrektor 
Okręgowy Służby Więziennej w W. Z przedstawionych przez niego in-
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formacji wynikało, że jest on na bieżąco zapoznawany ze sporządza-
nymi opiniami, stanowiącymi podstawę podejmowanych wobec niego 
decyzji, ma też możliwość wynotowania istotnych dla niego fragmen-
tów. Administracja jednostki odmawia mu natomiast udostępnienia 
wcześniejszych opinii, sporządzanych w czasie jego pobytu w zakła-
dach karnych. Dyrektor Okręgowy podzielił pogląd administracji 
Aresztu Śledczego w R., iż administracja jednostki nie ma obowiązku 
ponownego udostępnienia osadzonemu wcześniejszych opinii, z któ-
rymi został on już uprzednio zapoznany.

W opinii Rzecznika takie stanowisko, zawężające interpretację 
obowiązujących przepisów, jest nieuprawnione. Przepis art. 102 pkt 9 
Kodeksu karnego wykonawczego przyznaje osadzonemu prawo zapo-
znawania się z opiniami, sporządzonymi przez administrację zakładu 
karnego, stanowiącymi podstawę podejmowanych wobec niego decy-
zji. Zgodnie zatem z intencją ustawodawcy, treść opinii administracji 
o skazanym jest dla niego jawna, w przeciwieństwie do innych zawar-
tych w jego aktach osobowych informacji, które nie są mu udostęp-
niane. Ograniczanie zapoznania do jednorazowego udostępnienia 
skazanemu przedmiotowej opinii, w momencie jej sporządzenia, jest 
nieuzasadnione. Skazany powinien móc zapoznać się z treścią opinii 
w każdym czasie, jeśli uzasadni on taką potrzebę. 

Pogląd Rzecznika w tej sprawie podzielił Centralny Zarząd Służby 
Więziennej. Rzecznik przekazał stanowisko Centralnego Zarządu Dy-
rektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w W., z prośbą o spowodo-
wanie jego respektowania w podległych mu jednostkach.

RPO-538715-VII/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Robert W. prze-

bywający w Areszcie Śledczym w O. Piszący wskazywał na nieprawi-
dłowości w zakresie udzielenia pomocy medycznej jego bratu przez 
pogotowie ratunkowe oraz administrację Zakładu Karnego w K. Zda-
niem zainteresowanego, w wyniku niewłaściwego postępowania tych 
osób jego brat zmarł.

W przedmiotowej sprawie Rzecznik zwrócił się ze stosownym za-
pytaniem do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w O. Dyrektor 
w nadesłanej odpowiedzi poinformował, iż w związku ze zgonem brata 
Pana Roberta W. prowadzone jest postępowanie wyjaśniające przez 
Prokuraturę Rejonową w O.

Mając na uwadze uzyskane informacje Rzecznik zwrócił się do 
wskazanego przez Dyrektora Zakładu Karnego, organu z prośbą o ak-
tualny stan oraz wyniki prowadzonego postępowania. W toku czynno-
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ści wyjaśniających Prokuratura zebrała materiał dowodowy obciąża-
jący winą za śmierć brata zainteresowanego, lekarkę dyżurną Działu 
Ratownictwa Medycznego – Zespołu Wyjazdowego z G.-I. Poczynione 
ustalenia pozwoliły na sformułowanie aktu oskarżenia wobec lekarki 
– sformułowania nieprawidłowej diagnozy stanu pacjenta po urazie 
kręgosłupa, którego doznał na skutek skoku ze stołu na głowę. Spra-
wa zakończyła się warunkowym umorzeniem postępowania na okres 
próby wynoszącym 2 lata. Oskarżona została zobowiązana również 
do spełniania świadczenia pieniężnego w wysokości 200 zł na rzecz 
Społecznego Komitetu Wspierania Pomnika Szpitala Centrum Zdro-
wia Dziecka.

RPO-5019913-VII/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Arkadiusz B. ze 

skargą na przewlekłość postępowania w przedmiocie udzielenia prze-
rwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, w związku z przetrans-
portowaniem do innej jednostki penitencjarnej w toku postępowania 
o udzielenie przerwy  w wykonywaniu kary.

Rzecznik wystąpił do Departamentu Wykonania Orzeczeń i Proba-
cji  Ministerstwa Sprawiedliwości, który spowodował uzyskanie infor-
macji od Prezesa Sądu Okręgowego w O. oraz z Centralnego Zarządu 
Służby Więziennej.

 Działania te doprowadziły do ustalenia, iż sprawa o udzielenie 
przerwy w odbywaniu kary została rozpatrzona z nieuzasadnioną 
zwłoką. Jednocześnie ujawniono, iż przetransportowanie osadzone-
go zostało uzgodnione jedynie telefonicznie - wbrew przepisowi § 4 
ust. 7 instrukcji Nr 7/2004 Dyrektora Generalnego Służby Więzien-
nej z dnia 9 września 2003 r., co naruszyło przepisy wymienionej in-
strukcji. W następstwie badania Dyrektor Okręgowy Służby Więzien-
nej w O. zobowiązał podległe jednostki do bezwzględnej realizacji tych 
przepisów.

RPO-468458-VII/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Jan Ch., prze-

bywający w Zakładzie Karnym w W. Żalił się on na niezapewnienie 
wyżywienia w dniach, w których uczestniczył w czynnościach proce-
sowych.

Podjęte czynności wyjaśniające pozwoliły na ustalenie, że osadzo-
ny był trzykrotnie transportowany z Zakładu Karnego w W. do Pro-
kuratury Okręgowej w Ł. (odległość ok. 230 km). Za każdym razem 
wyjazd następował we wczesnych godzinach rannych, zaś powrót był 
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planowany na godz. 14.00. Ponieważ powrót miał następować w porze 
wydawania obiadu, osadzonemu nie wydawano suchego prowiantu 
w zamian za obiad. Faktycznie natomiast powrót każdorazowo nastę-
pował znacznie później (ok. 18.00, a nawet o 21.00), skutkiem czego 
osadzony pozostawał bez posiłku do późnych godzin wieczornych.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w W., do którego zwrócił się 
Rzecznik z prośbą o zbadanie sprawy, początkowo nie znalazł uchy-
bień w postępowaniu administracji Zakładu Karnego w W. W tej sytu-
acji Rzecznik zwrócił się do Centralnego Zarządu Służby Więziennej 
o zbadanie okoliczności sprawy. W efekcie ponownego podjęcia, na po-
lecenie Centralnego Zarządu, postępowania w sprawie, Dyrektor Okrę-
gowy zmienił swoje stanowisko i uznał skargę osadzonego za uzasad-
nioną. Przyznał, że administracja jednostki penitencjarnej planując 
żywienie osadzonych w dniach ich transportowania, musi uwzględ-
niać możliwość wystąpienia opóźnień względem ustalonego wstępnie 
czasu powrotu osadzonego do jednostki. Przed opuszczeniem jednost-
ki Pan Jan Ch. powinien był zatem każdorazowo otrzymać wyżywienie 
w postaci suchego prowiantu na czas trwania konwoju.

RPO-594190-VII/08
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Roman B. przeby-

wający w Areszcie Śledczym w O. Piszący wskazywał na dwie różne daty 
zastosowania względem Jego osoby tymczasowego aresztowania, wid-
niejące w treści uzasadnienia postanowienia Sądu Apelacyjnego w W.

W przedmiotowej sprawie Rzecznik zwrócił się ze stosowanym za-
pytaniem do w/w organu. 

Sędzia Sądu Apelacyjnego w W. w nadesłanej odpowiedzi poinfor-
mował Rzecznika, iż we wskazanym przez osadzonego postanowieniu 
nastąpiła oczywista omyłka pisarska, która została sprostowana od-
powiednim postanowieniem. 

RPO-588799-VII/08
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Bartłomiej M., 

przebywający w Areszcie Śledczym w Z. G. w związku z odbywaniem 
zastępczej kary pozbawienia wolności za niespłaconą grzywnę. Żalił 
się on, że mimo wpłacenia przez rodzinę kwoty grzywny do kasy sądu 
nie został zwolniony z zakładu karnego.

 Podjęte w sprawie czynności wyjaśniające wykazały, że dowód 
wpłaty należności za orzeczoną grzywnę został dostarczony do Sądu 
Rejonowego w S. w dniu 25 kwietnia 2008 r. po godzinie 15.00. Sąd 
natychmiast wydał stosowne postanowienie, które tuż przed godziną 
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16.00 zostało wysłane faksem do Aresztu Śledczego w Z. G. Jednakże 
zgodnie z obowiązującymi przepisami zwolnienie osadzonego mogło 
nastąpić wyłącznie na podstawie oryginału postanowienia sądu. Do-
kument ten wpłynął do Aresztu dopiero w dniu 5 maja 2008 r. i w tym 
dniu osadzony został zwolniony. 

Jak ustalono, tak długie - dziesięciodniowe - oczekiwanie na wpły-
nięcie do Aresztu dokumentów stanowiących podstawę zwolnienia 
było spowodowane zaniedbaniem pracownika sekretariatu Sądu Re-
jonowego w S. Wobec osoby winnej zaniedbania Prezes Sądu wystąpił 
o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

Skarżącego poinformowano, że w związku z tym, że przez okres 10 
dni był bezprawnie pozbawiony wolności, może przed sądem cywil-
nym ubiegać się o odszkodowanie.

RPO-590535-VII/08
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Dariusz Z. prze-

bywający w Areszcie Śledczym w L. Podniósł on zarzut dotyczący m.in. 
zbyt długiego oczekiwania na wydanie z magazynu sprzętu DVD oraz 
gry PlayStation, mimo posiadanej zgody Dyrektora jednostki. 

Przeprowadzone czynności wykazały, że prośba Pana Dariusza Z. 
o wydanie sprzętu DVD została zrealizowana po upływie prawie półto-
ra miesiąca od jej pozytywnego rozpatrzenia przez Dyrektora Aresztu 
(osadzony otrzymał zgodę na posiadanie DVD w dniu 12.03.2008 r., 
a sprzęt ten został wydany w dniu 24.04.2008 r.). Również okres ocze-
kiwania przez osadzonego na wydanie gry PlayStation był zbyt długi. 
Gra została dostarczona do aresztu śledczego 11.03.2008 r., oplom-
bowana w dniu 12.03.2008 r., a Pan Dariusz Z. otrzymał ją dopiero 
w dniu 24.04.2008r.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w zwrócił uwagę admini-
stracji Aresztu Śledczego L. na powyższe nieprawidłowości.

RPO-591462-X/08
Rzecznik Praw Obywatelskich, po zapoznaniu się z treścią artykułu 

prasowego, postanowił o podjęciu postępowania wyjaśniającego w spra-
wie zaprzestania przez Narodowy Fundusz Zdrowia dofinansowania 
opieki dla osób psychicznie chorych w tzw. rodzinach zastępczych. 
Z wymienionego artykułu wynikało, że od kilkudziesięciu lat, Szpital 
Psychiatryczny w Ch., jako jedyny w Polsce, przekazywał pacjentów cho-
rych psychicznie „pod opiekę” okolicznym mieszkańcom (głównie rolni-
kom). Szpital zapewniał chorym leki i opiekę psychiatryczną, a przyj-
mujące osoby – miejsce do spania i wyżywienie, otrzymując z tego tytu-
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łu dofinansowanie. Przewlekle chorzy zyskiwali przez to niemal „praw-
dziwy dom”. Z końcem 2007 r. Narodowy Fundusz Zdrowia zaprzestał 
jednak dofinansowania Szpitala dla tzw. rodzin zastępczych.

W związku z powyższym, Rzecznik, pismem z dnia 18 czerwca 
2008 r., zwrócił się do Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowe-
go Funduszu Zdrowia w B., z prośbą o udzielenie wyjaśnień w powyż-
szej sprawie, w tym wskazanie powodów zaprzestania dofinansowania 
wspomnianej opieki oraz poinformowanie, czy podjęto jakiekolwiek 
działania w kierunku zachowania tej – jak się wydaje humanitarnej, 
oczekiwanej przez obie strony i stosunkowo taniej – formy opieki nad 
osobami psychicznie chorymi.

Z uzyskanego w tej sprawie wyjaśnienia z dnia 27 czerwca 2008 r.. 
Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że w 2008 r. od-
stąpiono od kontraktowania świadczeń w zakresie opieki domowej/
rodzinnej z uwagi na zmianę zasad realizacji i finansowania świad-
czeń opieki zdrowotnej, wynikającą z zarządzenia Nr 57/2007/DSOZ 
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 września 2007 r. 
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w ro-
dzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Zarządzenie to, 
z niewyjaśnionych przez Oddział NFZ powodów, zrezygnowało ze 
świadczeń w rodzaju opieka domowa/rodzinna. Przedmiotem kon-
traktowania w zakresie opieki domowej/rodzinnej były świadczenia 
opieki zdrowotnej. Szpital w ramach świadczeń zobowiązany był za-
pewnić świadczeniobiorcom bezpłatne badania diagnostyczne, kon-
sultacje specjalistyczne, leki i wyroby medyczne oraz środki pomocni-
cze i przedmioty ortopedyczne. Zasady i sposób rozliczania się z tzw. 
rodzinami zastępczymi, którzy zapewniali opiekę pacjentom – był we-
wnętrzną sprawą Szpitala.

Dyrektor Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w odpowiedzi 
udzielonej Rzecznikowi nie wskazał, czy w związku z zamiarem za-
przestania finansowania przez Fundusz wspomnianej opieki domo-
wej, podjęto jakiekolwiek działania w kierunku zachowania tej formy 
opieki nad osobami psychicznie chorymi. Poinformował natomiast 
o ponownym zabezpieczeniu świadczeń w zakresie opieki domowej/
rodzinnej w drodze noweli obowiązujących przepisów.

W dniu 25 czerwca 2008 r. Narodowy Fundusz Zdrowia przedsta-
wił na swojej stronie internetowej, do konsultacji, projekt zarządzenia 
zmieniającego zarządzenie Nr 57/2007 Prezesa Narodowego Fundu-
szu Zdrowia, zakładający uzupełnienie świadczeń udzielanych w wa-
runkach stacjonarnych oddziałów psychiatrycznych o świadczenia 
realizowane w opiece domowej/rodzinnej.
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W tym stanie rzeczy, pismem z dnia 16 lipca 2008 r., Rzecznik wy-
stąpił do Dyrektora Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego 
ZOZ w Ch. z prośbą o udzielenie wyjaśnień w sprawie dotychczaso-
wych zasad sprawowania opieki domowej nad pacjentami Szpitala, jej 
uzasadnienia i dofinansowania oraz przekazywania środków finan-
sowych poszczególnym opiekunom osób psychicznie chorych. Rzecz-
nik zwrócił się nadto o udzielenie informacji odnośnie działań po-
dejmowanych w kierunku zachowania tej formy opieki nad osobami 
psychicznie chorymi, poprzez uzyskanie dofinansowania od innych 
podmiotów i efektów tych starań, na temat funkcjonowania omawia-
nej opieki i dofinansowania opiekunów osób psychicznie chorych 
w 2008 r. oraz odnośnie stanowiska Dyrektora w sprawie możliwości 
zapewnienia opieki domowej pacjentom chorym psychicznie w świe-
tle przedstawionego projektu noweli zarządzenia Nr 57/2007 Prezesa 
Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dyrektor Szpitala poinformował o dotychczasowych zasadach 
funkcjonowania opieki domowej, wskazując, że po zaprzestaniu jej 
finansowania przez NFZ, znaczna część pacjentów nadal pozostała 
u opiekunów, pomimo, iż nie uzyskali oni żadnego wsparcia finan-
sowego ze strony Szpitala. Pacjenci zostali objęci opieką Zespołu Le-
czenia Środowiskowego (wizyty pracownika socjalnego, pielęgniarki, 
lekarza w domu pacjenta), otrzymując leki refundowane przez NFZ.

Mając nadzieję na przywrócenie przez Narodowy Fundusz Zdrowia 
finansowania opieki domowej, Dyrektor Szpitala trzykrotnie zwracał 
się do organu założycielskiego o czasowe zaprzestanie działalności 
w komórce organizacyjnej Szpitala – opieka domowa. W piśmie do 
Urzędu Marszałkowskiego wskazał, że „opieka domowa jest najtań-
szą, najbardziej efektywną i, jak się wydaje, najbardziej humanitar-
ną formą opieki nad przewlekle chorymi psychicznie. Jednocześnie, 
Dyrekcja Szpitala prowadziła rozmowy z przedstawicielami samorzą-
dów (powiaty, gminy) w sprawie częściowego dofinansowania pobytu 
pacjentów u opiekunów, ale z powodu braku podstaw prawnych oraz 
otrzymywanej dotacji na funkcjonowanie domów pomocy społecznej, 
samorządy nie były zainteresowane współpracą. Bez efektu pozostała 
również interwencja u Prezesa NFZ oraz specjalisty krajowego. Do-
piero interwencja medialna spowodowała ponowne zainteresowanie 
omawianym tematem.

Z dniem 1 lipca 2008 r. weszło w życie zarządzenie Nr 50/2008/ 
DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 lipca 2008 r. 
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania 
i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależ-
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nień. Zarządzenie to przewiduje uzupełnienie świadczeń udzielanych 
w warunkach stacjonarnych oddziałów psychiatrycznych o świad-
czenia realizowane w opiece domowej/ rodzinnej (§ 10 w ust. 1 po lit. 
q), rozumianych jako „długotrwały program rehabilitacyjny dla osób 
z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi zwłaszcza psychotyczny-
mi oraz ze znacznym stopniem nieprzystosowania, polegający na ich 
umieszczeniu w warunkach domowych pod opieką wybranych rodzin 
i pod nadzorem szpitala” (§ 12 ust.16 a). Zobowiązuje jednocześnie 
Dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdro-
wia do uwzględnienia w umowach zawartych ze świadczeniodawcami 
wymienionych w zarządzeniu zmian.

Rzecznik Praw Obywatelskich wyraża nadzieję, że powyższa no-
wela przepisów pozwoli na kontynuowanie opieki domowej nad pa-
cjentami SPP ZOZ w Ch.. W tej sprawie Rzecznik ponownie zwrócił się 
do Dyrektora Szpitala, o przekazanie informacji na temat możliwości 
kontynuowania opieki domowej nad pacjentami SPP ZOZ i perspek-
tyw jej rozwoju w warunkach określonych obecnie przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia, a także w sprawie wymaganych przez Fundusz za-
sad sprawowania opieki oraz zasad wdrożonych przez SPP ZOZ.

Po otrzymaniu tej odpowiedzi, Rzecznik Praw Obywatelskich po-
nownie rozważy problem, w tym potrzebę dalszej interwencji w spra-
wie zachowania omawianej formy opieki nad osobami psychicznie 
chorymi.

RPO-584972-X/08
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się pani Halina G., 

kwestionując nałożenie na nią opłaty dodatkowej podczas przejazdu 
autobusem MPK w mieście O. W. W toku postępowania wyjaśniające-
go stwierdzono, że stosowany w komunikacji miejskiej w O. W. system 
odwołań od opłaty dodatkowej pozostaje w kolizji z obowiązującym 
prawem. Stosownie do § 4, 6 oraz 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustala-
nia stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. z 2006 
r. nr 38, poz. 266), reklamację dotyczącą sporządzonego wezwania do 
zapłaty z tytułu przewozu osób lub przesyłek rozpatruje przewoźnik 
i powinno się ją złożyć w formie pisemnej we wskazanej w pouczeniu 
jednostce organizacyjnej przewoźnika lub w dowolnym punkcie od-
prawy tego przewoźnika. Tymczasem w komunikacji miejskiej w O. W. 
reklamacje były rozpatrywane przez zewnętrzną spółkę kontrolerską. 

W wyniku interwencji Rzecznika, przewoźnik komunalny dostoso-
wał praktykę do stanu zgodnego z przepisami. 
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RPO-574638-X/07
W dniu 20 listopada 2007 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich 

zwrócił się Pan Andrzej W. ze skargą na Radę Gminy w L., która w jego 
ocenie, wbrew postanowieniom Kodeksu postępowania administra-
cyjnego, nie rozpoznała jego skargi na działalność Wójta  Gminy L.

W wyniku podjętego postępowania wyjaśniającego ustalono, iż 
Rada Gminy w L., mimo upływu ponad 9 miesięcy nie rozpoznała, 
w trybie i terminie przewidzianym przez Kodeks postępowania admi-
nistracyjnego, skargi Pana Andrzeja W. Stwierdzono, iż Przewodniczą-
cy Rady Gminy L. zamiast skierować ją na sesję Rady w celu podjęcia 
przez nią stosownej uchwały, samodzielnie udzielił skarżącemu od-
powiedzi. Powołał się przy tym na uchwałę Rady Gminy L. w sprawie 
przekazania Przewodniczącemu Rady Gminy uprawnień do dokony-
wania czynności z zakresu prawa pracy.

Z uwagi na powyższe, Rzecznik wystąpił do Dyrektora Wydziału 
Prawnego i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego w L. sygnalizując stwier-
dzone nieprawidłowości w załatwieniu skargi Pana Andrzeja W. Po-
nadto, Rzecznik wskazał na istnienie dużego prawdopodobieństwa, 
że Rada Gminy L. od dłuższego czasu nie stosuje się do trybu zała-
twiania skarg, określonego w art. 227 – 240 Kodeksu postępowania 
administracyjnego i w związku z tym zwrócił się o zbadanie sprawy 
w trybie nadzoru i poinformowanie o poczynionych ustaleniach. Rów-
nocześnie Rzecznik wniósł o rozważenie możliwości przeprowadzenia 
kontroli w Urzędzie Gminy oraz Biurze Rady Gminy L.

Pismem z dnia 16 lipca 2008 r., Dyrektor Wydziału Prawnego i Nad-
zoru Urzędu Wojewódzkiego poinformował Rzecznika o wynikach 
kontroli doraźnej przeprowadzonej w Gminie L, przesyłając stosowne 
sprawozdanie. Wynikało z niego przede wszystkim, że w 5 przypad-
kach stwierdzono nie stosowanie się do przepisów instrukcji kancela-
ryjnej dla organów gminy. W trakcie omawiania trybu rozpatrywania 
skargi Pana Andrzeja W. wykazano niedopuszczalność stosowania 
prawa miejscowego nad przepisy ogólnie obowiązujące. Wskazano, 
iż uchwała w sprawie przekazania Przewodniczącemu Rady Gminy 
uprawnień do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec 
Wójta nie znajduje zastosowania do trybu rozpatrywania skarg na 
działalność Wójta. Zgodnie bowiem z art. 229 pkt 3 Kodeksu postę-
powania administracyjnego, organem właściwym w takich sprawach 
jest Rada, która jako organ kolegialny podejmuje swoje decyzje w for-
mie uchwał. 

W związku z powyższym, pismem z dnia 23 lipca 2008 r. zwróco-
no się do Przewodniczącego Rady Gminy L. o niezwłoczne przesłanie 
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uchwały Rady Gminy L. w przedmiocie rozpoznania skargi Pana An-
drzeja W. na Wójta.

Przy piśmie z dnia 1 września 2008 r., Przewodniczący Rady prze-
słał do Rzecznika uchwałę Rady z dnia 22 sierpnia 2008 r. Rada uzna-
ła skargę na Wójta za zasadną i zwróciła mu uwagę, aby w przyszłości 
przestrzegał terminów załatwiania spraw, ustanowionych przez Ko-
deks postępowania administracyjnego.

RPO-595859-X/08
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Łukasz K. skar-

żąc się, że od 5 lat bezskutecznie ubiega się w Miejskim Ośrodku Po-
mocy Społecznej w P. o dofinansowanie na szkolenie w ramach Pro-
gramu Profilaktyki oraz na terapię dla Dorosłych Dzieci Alkoholików. 
Według słów skarżącego, nie udzielono mu pomocy finansowej mimo 
spełniania wszystkich kryteriów. 

Po interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich Pełnomocnik Bur-
mistrza P. ds. Uzależnień przyznała, że skarga jest w pełni zasadna, 
gdyż zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi były dotąd realizowane nieprawidłowo. 
Ponadto Rzecznik został zapewniony, że skarżący otrzyma dofinanso-
wanie. 

RPO-574919-X/07
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się pasażer mieszka-

niec W, skarżąc się, że przepisy prawa miejscowego W. dyskryminu-
ją świadczeniobiorców KRUS. Kwestionowane przepisy przyznawały 
prawo do przejazdów ulgowych emerytom i rencistom, a następnie 
wymieniały dokumenty poświadczające prawo do ulgi. Wśród doku-
mentów tych nie wymieniono legitymacji świadczeniobiorców KRUS. 
Niezależnie od tego, czy sytuacja taka wynikała z celowego pominię-
cia tej grupy emerytów i rencistów czy z powodu przeoczenia, w opinii 
Rzecznika narusza ona konstytucyjną zasadę równości wobec prawa. 
Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego podmioty na-
leżące do tej samej kategorii należy traktować w jednakowy sposób, 
przy czym kategorii tych nie można wyznaczać w sposób arbitralny, 
lecz na podstawie relewantnych kryteriów. Według Rzecznika w przy-
padku przyznawania ulg emerytom i rencistom brak relewantnych 
kryteriów pozwalających na zróżnicowanie sytuacji świadczeniobior-
ców KRUS względem pozostałych emerytów i rencistów. 

W sprawie tej Rzecznik występował kolejno do Dyrektora jednostki 
organizacyjnej Urzędu miasta w W. odpowiedzialnej za organizację lo-
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kalnego transportu zbiorowego oraz Rady miejskiej w W. Z wyjaśnień 
tych organów wynikało, że niewymienienie w uchwale regulującej ulgi 
w komunikacji miejskiej dokumentów wydawanych przez KRUS było 
posunięciem celowym.  Jednocześnie jednak ww. organy nie podzieli-
ły stanowiska Rzecznika. 

W związku z powyższym Rzecznik wystąpił do Wojewody M. jako 
organu nadzoru, w wyniku czego skierował on pismo do prezyden-
ta W., w którym zwrócił się o przywrócenie stanu zgodnego z prawem 
i zapowiedział, że w braku stosownych działań rozważy zaskarżenie 
uchwały do sądu administracyjnego.
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