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

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

styczeƒ– Ca∏y okres
IV kwarta∏ –grudzieƒ funkcjonowania

2005 2005 instytucji RPO
(01.01.1988–
–31.12.2005)

Wp∏yw ogó∏em 11 080 51 643 810 077
w tym nowe sprawy 5 790 27 602 524 463
Liczba odpowiedzi
na wystàpienia 
Rzecznika 4 666 20 875 269 073

W IV kwartale 2005 r. w Biurze RPO przyj´to 1478 interesantów
oraz przeprowadzono 4 509 rozmów telefonicznych, udzielajàc wyja-
Ênieƒ i porad. Wys∏ano 19 947 pism w 11 600 prowadzonych spra-
wach, ponadto zarejestrowano 35 apeli, listów otwartych, protestów
bez oznaczenia wnioskodawcy.

1. Rzecznik Praw Obywatelskich IV kwarta∏ styczeƒ–
skierowa∏: –grudzieƒ

– wystàpieƒ o charakterze generalnym 66 244
– wniosków do Trybuna∏u Konstytucyjnego 

o stwierdzenie niezgodnoÊci przepisów 
z Konstytucjà 9 28

– przystàpi∏ do post´powania 
przed Trybuna∏em Konstytucyjnym 
w sprawach skarg konstytucyjnych 4 8

– pytaƒ prawnych do Sàdu Najwy˝szego 2 10
– kasacji 19 87
– skarg kasacyjnych do SN w sprawach pracy 1 1
– skarg o stwierdzenie niezgodnoÊci 

z prawem prawomocnego orzeczenia 
(prawo cywilne) 1 3
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4. Przedmiot nowych spraw (wniosków) w IV kwartale 2005 r.
(5 790 – 100%)

(wed∏ug w∏aÊciwoÊci zespo∏ów merytorycznych):
prawo konstytucyjne i mi´dzynarodowe 3,0%
prawo karne 23,6%
zabezpieczenie spo∏eczne 12,1%
prawo cywilne i gospodarka nieruchomoÊciami 11,0%
prawo administracyjne i sprawy mieszkaniowe 9,4%
prawo gospodarcze, daniny publiczne i ochrona 
praw konsumenta 10,5%
prawo karne wykonawcze 9,1%
prawo pracy 5,8%
prawa ˝o∏nierzy i funkcjonariuszy s∏u˝b publicznych 1,7%
administracja publiczna, zdrowie i ochrona praw
cudzoziemców* 6,7%
prawo rodzinne i ochrona praw osób niepe∏nosprawnych 6,1%
Inne 1,0%

Od 2 sierpnia 2004 r. dzia∏a Zespó∏ Terenowy we Wroc∏awiu, kie-
rowany przez Pe∏nomocnika terenowego Rzecznika Praw Obywatel-
skich. 
W IV kwartale 2005 r. do Zespo∏u Terenowego wp∏yn´∏y 543 pisma,
z czego 41 pism przekazano do Biura w Warszawie. Nowych spraw
wp∏yn´∏o 269, z czego 10 przekazano do Biura w Warszawie. Z ogól-
nej liczby 1 478 interesantów w Zespole Terenowym przyj´to 328.

Najwi´kszy wp∏yw w Zespole Terenowym we Wroc∏awiu dotyczy∏
spraw z zakresu: 
– zabezpieczenia spo∏ecznego 17,8% tj. 48 spraw
– prawa administracyjnego i spraw 

mieszkaniowych 17,4% tj. 47 spraw
– prawa cywilnego i gospodarki 

nieruchomoÊciami 14,1% tj. 38 spraw
– prawa karnego 13,0% tj. 35 spraw
– prawa gospodarczego, danin publicznych

i ochrony praw konsumenta 9,3% tj. 25 spraw

W IV kwartale 2005 r. w Oddziale Terenowym we Wroc∏awiu rozpa-
trzono 394 sprawy w tym:
– podj´to do prowadzenia 112 spraw tj. 28,4%
– podj´to spraw´ w ramach wystàpienia

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

przys∏ugujàcych mu Êrodków dzia∏ania 261 spraw tj. 66,2%
– przekazano wniosek wg. w∏aÊciwoÊci 5 spraw tj. 1,3%
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– skarg o stwierdzenie niezgodnoÊci 
z prawem prawomocnego orzeczenia 
(prawo pracy) 1 1

– skarg kasacyjnych do Naczelnego Sàdu 
Administracyjnego – 5

– skarg do Wojewódzkich Sàdów 
Administracyjnych 2 12

– wniosków o uniewa˝nienie orzeczenia – 1
– oraz przystàpi∏ do post´powania sàdowego 2 7

2. Sprawy rozpatrzone w IV kwartale 2005 r. – 7 248.

WÊród spraw rozpatrzonych:
– podj´to do prowadzenia* 2 672 sprawy

w tym, w ramach wystàpienia
o charakterze generalnym 252 sprawy

– poprzestano na wskazaniu wnioskodawcy
przys∏ugujàcych mu Êrodków dzia∏ania 4 066 spraw

– przekazano wniosek wg. w∏aÊciwoÊci 60 spraw
– zwrócono si´ do wnioskodawcy 

o uzupe∏nienie wniosku 315 spraw
– nie podj´to** 135 spraw

3. Zakoƒczono post´powanie w 3 865 podj´tych sprawach.

SpoÊród 3 865 spraw zakoƒczonych:
1. uzyskano rozwiàzanie pozytywne 14,9%
2. odstàpiono od dalszego prowadzenia sprawy 

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

(niewyczerpany tryb) 8,0%
– up∏yw czasu 0,2%
– nieodwracalne skutki prawne 0,2%
– inne wzgl´dy obiektywne 7,9%

3. nie uzyskano rozwiàzania pozytywnego ze wzgl´du na:
– niepotwierdzenie si´ zarzutu 67,5%
– nieuwzgl´dnienie wystàpienia RPO 0,8%
– z powodu wyczerpania przez RPO mo˝liwoÊci dzia∏ania 0,5%
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* Poj´cie „sprawy podj´tej do prowadzenia” dotyczy spraw wskazujàcych na
mo˝liwe istnienie naruszenia praw obywatelskich, w sprawach tych Rzecznik pro-
wadzi post´powanie wyjaÊniajàce.

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



4. 22 Brygada Piechoty Górskiej Obrony 
Terytorialnej oraz Komenda Powiatowa Policji 
w K∏odzku – badanie przestrzegania praw 
i wolnoÊci obywatelskich ˝o∏nierzy i osób 
zatrzymanych. 18.10.2005 r.

5. OÊrodek dla Uchodêców w Lininie 
k/Góry Kalwarii i Wo∏ominie – badanie 
przestrzegania praw cudzoziemców. 18–19.10.2005 r.

6. Zak∏ad Karny we Wroc∏awiu – ocena 
poszanowania praw osób pozbawionych 
wolnoÊci. 19.10.2005 r.

7. Zak∏ad Karny w Potulicach – ocena 
poszanowania praw osób pozbawionych 
wolnoÊci. 26–27.10.2005 r.

8. Zak∏ad Poprawczy i Schronisko 
dla Nieletnich – badanie przestrzegania 
praw wychowanków. Ostro∏´ka, Barczewo 03–04.11.2005 r.

9. NadwiÊlaƒski Oddzia∏ Stra˝y Granicznej 
oraz Komisariat Policji w Warszawie – 
badanie przestrzegania praw funkcjonariuszy 
Stra˝y Granicznej i Policji. 04.11.2005 r.

10. PrzejÊcia Graniczne w Kuênicy i Go∏dapi, 
OÊrodek dla Uchodêców w Czerwonym Borze 
oraz OÊrodki Opieki Zdrowotnej w W´gorzewie 
i ¸om˝y – badanie stanu przestrzegania 
praw podró˝nych, cudzoziemców 
i pacjentów. 07–09.11.2005 r.

11. Centrum Szkolenia ¸àcznoÊci i Informatyki 
w Zegrzu – badanie poszanowania 
praw ˝o∏nierzy. 14.11.2005 r.

12. Areszt Âledczy w K´dzierzynie Koêlu, 
Zak∏ad Karny i Policyjna Izba Zatrzymaƒ 
w G∏ubczycach, Areszt Âledczy i Policyjna 
Izba Zatrzymaƒ w Ostrowie Wlkp., 
Izba Wytrzeêwieƒ w Kaliszu – ocena 
poszanowania praw osób 
pozbawionych wolnoÊci. 14.11.2005 r.

13. Areszt Âledczy w Warszawie – badanie
poszanowania praw funkcjonariuszy. 18.11.2005 r.

14. Centrum Szkolenia Artylerii Uzbrojenia 
w Toruniu –badanie poszanowania 
praw ˝o∏nierzy. 28.11.2005 r.

15. Komenda Powiatowa Policji w Starych 
Babicach – kontrola przestrzegania praw 
obywatelskich funkcjonariuszy. 29.11.2005 r.
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– zwrócono si´ do wnioskodawcy 
o uzupe∏nienie wniosku 15 spraw tj. 3,8%

Od 16 maja 2005 r. dzia∏a Zespó∏ Terenowy w Gdaƒsku, kiero-
wany przez Pe∏nomocnika terenowego Rzecznika Praw Obywatel-
skich.
W IV kwartale 2005 r. do Zespo∏u Terenowego wp∏yn´∏o 521 pism,
z czego 52 pisma przekazano do Biura w Warszawie. Nowych spraw
wp∏yn´∏o 225, z czego 13 przekazano do Biura w Warszawie. Z ogól-
nej liczby 1478 interesantów w Zespole Terenowym przyj´to 407.
Rozpatrzono 231 spraw.

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

i spraw mieszkaniowych 20,4% tj. 46 spraw
– zabezpieczenia spo∏ecznego 19,1% tj. 43 sprawy
– prawa cywilnego i gospodarki 

nieruchomoÊciami 14,7% tj. 33 sprawy
– prawa karnego 10,2% tj. 23 sprawy
– prawa gospodarczego, danin publicznych 

i ochrony praw konsumenta 9,3% tj. 21 spraw

W IV kwartale 2005 r. w Oddziale Terenowym w Gdaƒsku rozpatrzo-
no 231 spraw w tym:
– podj´to do prowadzenia 96 spraw tj. 41,5%
– podj´to spraw´ w ramach wystàpienia 

o charakterze generalnym 2 sprawy tj. 0,9%
– poprzestano na wskazaniu wnioskodawcy

przys∏ugujàcych mu Êrodków dzia∏ania 122 sprawy tj. 52,8%
– zwrócono si´ do wnioskodawcy 

o uzupe∏nienie wniosku 11 spraw tj. 4,8%

5. W IV kwartale 2005 r. Rzecznik Praw Obywatelskich, Zast´pca
Rzecznika Praw Obywatelskich oraz pracownicy Biura RPO odby-
li nast´pujàce spotkania i wizytacje:

1. Zak∏ad Karny w Kozieg∏owach – ocena 
poszanowania praw osób pozbawionych
wolnoÊci. 03–05.10.2005 r.

2. Zak∏ad Karny w Che∏mie – ocena  
poszanowania praw osób pozbawionych
wolnoÊci. 10–12.10.2005 r.

3. OÊrodek dla Uchodêców w ¸om˝y 
i Bia∏ymstoku – badanie przestrzegania praw 
cudzoziemców. 11.10.2005 r.
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11. Udzia∏ Rzecznika Praw Obywatelskich 
w pierwszym posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej V kadencji. 19.10.2005 r.

12. Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich 
z laureatem OÊwi´cimskiej Nagrody Praw 
Cz∏owieka im. Jana Paw∏a II 
Stefanem Wilkanowiczem. Kraków 19.10.2005 r.

13. Konferencja zorganizowana w ramach 
konsultacji Programu Operacyjnego 
Spo∏eczeƒstwo Obywatelskie 2007–2013. 
Warszawa 19.10.2005 r.

14. Udzia∏ Zast´pcy Rzecznika Praw 
Obywatelskich w pierwszym posiedzeniu 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencji. 20.10.2005 r.

15. Konferencja nt. realizacji polityk/ planów 
dzia∏ania wobec Romów, Sinti i Travellersów 
oraz Êrodków przeciwdzia∏ania wobec zjawiska 
antycygaƒskoÊci w Europie. O˝arów Maz. 20.10.2005 r.

16. Udzia∏ Pe∏nomocnika terenowego RPO 
w IV Ogólnopolskiej Konferencji 
Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Gdaƒsk 21.10.2005 r.

17. Mi´dzynarodowa konferencja naukowa 
nt. „Spo∏eczeƒstwo obywatelskie w polityce 
spójnoÊci Unii Europejskiej – Aspekty 
promocji zdrowia i prewencji chorób.” 
Warszawa 21–24.10.2005 r.

18. Konwersatorium nt. „Cywilizacja mi∏oÊci – 
cywilizacja solidarnoÊci.” Wigry 25–26.10.2005 r.

19. Konferencja nt. „Wybrane aspekty dzia∏aƒ
profilaktycznych.” Warszawa 25–27.10.2005 r.

20. Konferencja nt. „Aktywny obywatel, 
nowoczesny system wyborczy.” Warszawa 27.10.2005 r.

21. Seminarium nt. „Zbiory archiwalne 
a ochrona prywatnoÊci.” Warszawa 03–04.11.2005 r.

22. Udzia∏ Zast´pcy Rzecznika Praw 
Obywatelskich w uroczystym ods∏oni´ciu 
tablicy pamiàtkowej ku czci
Prof. Janiny Zakrzewskiej w siedzibie 
Trybuna∏u Konstytucyjnego. 08.11.2005 r.

23. Udzia∏ Zast´pcy Rzecznika Praw 
Obywatelskich w Okràg∏ym Stole, 
dotyczàcym zagadnieƒ zwiàzanych 
ze zwalczaniem rasizmu i nietolerancji. 
Warszawa 08.11.2005 r.

24. Seminarium nt. zapewnienia nale˝nego 
miejsca edukacji zdrowotnej w procesie 
kszta∏cenia dzieci i m∏odzie˝y. Warszawa 08–09.11.2005 r.
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oraz uczestniczyli w nast´pujàcych sympozjach, seminariach
i konferencjach:

1. Udzia∏ Rzecznika Praw Obywatelskich 
w konferencji nt. „¸agodne rewolucje.” Kraków 06.10.2005 r.

2. Konferencja nt. „DoÊwiadczenia Programu 
Phare 2002 SpójnoÊç Spo∏eczno Gospodarcza 
Rozwój Zasobów Ludzkich z realizacji dzia∏aƒ 
na rzecz aktywizacji na rynku pracy m∏odzie˝y, 
kobiet i osób zagro˝onych wykluczeniem 
spo∏ecznym.” Warszawa 06.10.2005 r.

3. Seminarium zorganizowane w ramach 
programu „Walka z narkotykami – 
kontynuacja”, dotyczàce problematyki 
wczesnej interwencji. Lublin 06–07.10.2005 r.

4. Uroczysta inauguracja roku 
akademickiego 2005/2006 w Akademii 
Medycznej we Wroc∏awiu. Nadanie 
prof. Andrzejowi Zollowi tytu∏u 
doktora honoris causa tej uczelni. 07.10.2005 r.

5. Udzia∏ Rzecznika Praw Obywatelskich 
w uroczystoÊci otwarcia pierwszego roku akademickiego
2005/2006 w Paƒstwowej Wy˝szej Szkole 
Zawodowej w OÊwi´cimiu. Wyk∏ad Rzecznika
nt. „Rzecznik Praw Obywatelskich 
i spo∏eczeƒstwo obywatelskie.” 10.10.2005 r.

6. Udzia∏ Zast´pcy Rzecznika Praw Obywatelskich
w uroczystym zakoƒczeniu IV edycji konkursu 
„Gmina Fair Play.” Warszawa 12.10.2005 r.

7. Konferencja zwiàzana z realizacjà projektu 
„Wzmocnienie polityki równego traktowania 
kobiet i m´˝czyzn.” Warszawa 13.10.2005 r.

18.10.2005 r.
8. Uroczyste rozpocz´cie kolejnego ju˝ roku 

dzia∏alnoÊci Poradni Prawnej Fundacji 
Academia Iuris. Warszawa 15.10.2005 r.

9. Udzia∏ Rzecznika Praw Obywatelskich 
w obchodach Dnia Edukacji Narodowej. 
Warszawa 18.10.2005 r.

10. Uniwersytet Wroc∏awski – wyk∏ady 
nt. „Dzia∏alnoÊç Rzecznika Praw Obywatelskich 
zmierzajàca do eliminowania ∏amania prawa 
karnego wykonawczego” oraz „Instytucje
i organizacje mi´dzynarodowe powo∏ane 
do ochrony praw skazanych.” 18.10.2005 r.
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40. Konferencja nt. „Style dzia∏aƒ organizacji 
pozarzàdowych w Polsce. Grupy interesu 
czy po˝ytku publicznego? Prezentacja  
wyników zrealizowanego projektu 
badawczego.” Warszawa 21.11.2005 r.

41. Konferencja zorganizowana w Biurze RPO 
nt. „Problemy Êcigania i przeciwdzia∏ania 
przest´pstwom wykorzystywania seksualnego 
dzieci z art. 200 kk., w tym i pedofilii.” 23.11.2005 r.

42. Udzia∏ w posiedzeniu Komisji MniejszoÊci 
Narodowych i Etnicznych. 23.11.2005 r.

43. II ogólnopolskie seminarium nt. „Pomoc 
postpenitencjarna w kontekÊcie strategii 
dzia∏aƒ resocjalizacyjnych.” Zielona Góra 23–24.11.2005 r.

44. Spotkanie dyskusyjne nt. „Czy prawo 
mo˝e wykorzeniç nienawiÊç? W poszukiwaniu 
metody skutecznego dzia∏ania.” Warszawa 24.11.2005 r.

45. Udzia∏ Rzecznika Praw Obywatelskich 
w konferencji nt. „Metody badawcze w zakresie 
nauk podstawowych w ginekologii i po∏o˝nictwie.”, 
wyk∏ad Rzecznika pt.„DopuszczalnoÊç badaƒ 
na zarodkowych komórkach macierzystych – 
stan prawny.” Katowice 
Udzia∏ RPO w uroczystoÊci wr´czenia nagród 
laureatom konkursu na Koncepcj´ Parku 
Pojednania Narodów „Ogrody Europy” 
OÊwi´cim 26–27.11.2005 r.

46. II Kongres Organizacji Pacjentów 
z Chorobami Nowotworowymi z Europy 
Ârodkowej i Wschodniej. Warszawa 26–27.11.2005 r.

47. Udzia∏ Zast´pcy Rzecznika Praw 
Obywatelskich w seminarium naukowym 
nt. strategii orzekania sàdowego w sprawach 
gospodarczych w Polsce. Warszawa 29.11.2005 r.

48. Konferencja zorganizowana w Biurze RPO 
w ramach programu „Edukacja dla rozwoju” 
nt. „Rodzina obywatelska.
Rola rodziny w kszta∏towaniu wartoÊci 
i postaw obywatelskich.” 29.11.2005 r.

49. Konferencja nt. „Od deklaracji do ustawy.” 
Warszawa 30.11.2005 r.

50. Udzia∏ Rzecznika Praw Obywatelskich 
w dyskusji zorganizowanej w ramach 
programu „Prawo i Obywatel” nt. dost´pu 
do skutecznej i bezp∏atnej pomocy prawnej 
obywateli polskich. 
Warszawa 30.11.2005 r.
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25. Udzia∏ Zast´pcy Rzecznika Praw 
Obywatelskich w konferencji 
nt. przysz∏oÊci ochrony konsumenckiej 
i ewolucji prawa ubezpieczeniowego. 
Warszawa 09.11.2005 r.

26. V Konwencja Ruchu przeciw BezradnoÊci 
Spo∏ecznej nt. „Ekonomia spo∏eczna  
a bezradnoÊç.” Kraków 10.11.2005 r.

27. Udzia∏ Rzecznika Praw Obywatelskich 
w uroczystoÊci og∏oszenia laureatów VII edycji 
Konkursu na Najlepszà Inicjatyw´  
Obywatelskà Pro Publico Bono. Kraków 11.11.2005 r.

28. Kongres Obywatelski pod has∏em 
„W stron´ rozwoju opartego na wartoÊciach 
i dialogu.” Warszawa 12.11.2005 r.

29. Konferencja nt. „Tydzieƒ szerzenia 
europejskich standardów pracy”. Warszawa. 
Patronat RPO 14–18.11.2005 r.

30. Spotkanie naukowe nt. „Polski ombudsman – 
pozycja ustrojowa i praktyka dzia∏ania.” 
Warszawa 15.11.2005 r.

31. II Powiatowy Turniej Umiej´tnoÊci  
Obywatelskich. Patronat RPO. Wierzchowo 15.11.2005 r.

32. Konferencja nt. „Kara d∏ugoletniego pozbawienia 
wolnoÊci we wspó∏czesnej polityce karnej
i praktyce warunkowych zwolnieƒ.” Warszawa 15.11.2005 r.

33. Konferencja nt. „Spo∏eczno-polityczne 
konsekwencje wytyczania granicy 
polsko-niemieckiej w II po∏owie XX w.” 
Kamieƒ Âlàski 15–16.11.2005 r.

34. Konferencja zorganizowana w ramach akcji 
„Zdrowie Psychiczne – Wspólna Sprawa.” 
Warszawa 16.11.2005 r.

35. Konferencja nt. „Prawo dziecka do zdrowia.” 
Warszawa 17.11.2005 r.

36. Spotkanie Zast´pcy Rzecznika Praw 
Obywatelskich, zorganizowane w Biurze 
Rzecznika, z grupà m∏odzie˝y z Liceum 
Ogólnokszta∏càcego w K´dzierzynie Koêlu. 17.11.2005 r.

37. IV konferencja nt. „Przeciw porzuceniu – 
rodzice zast´pczy nadziejà.” Katowice 17.11.2005 r.

38. Seminarium nt. „Warto dzia∏aç dobrze. 
Wypracowanie wspólnych standardów 
dotyczàcych prowadzenia poradnictwa  
prawnego i obywatelskiego.” Warszawa 18.11.2005 r.

39. Konferencja nt. „M∏odzi przeciw korupcji.” 
PrzemyÊl 19.11.2005 r.
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66. Konferencja nt. „Dlaczego warto uczyç 
o prawach cz∏owieka w szkole ?” Warszawa 12.12.2005 r.

67. Podpisanie przez Rzecznika Praw Obywatelskich 
Porozumienia i Umowy ze Zwiàzkiem Biur Porad 
Obywatelskich dotyczàcego wspó∏pracy 
w dziedzinie ochrony praw i wolnoÊci cz∏owieka 
i obywatela. Biuro RPO 13.12.2005 r.

68. Konferencja nt. „Pe∏ne i równe korzystanie 
z praw cz∏owieka podstawà awansu kobiet.” 
Rzeszów 13.12.2005 r.

69. Udzia∏ Zast´pcy Rzecznika Praw Obywatelskich 
w konferencji nt. „70 rocznica uchwalenia 
Konstytucji Kwietniowej.” Warszawa 15.12.2005 r.

70. Udzia∏ Zast´pcy Rzecznika Praw Obywatelskich 
w konferencji nt. „Rola korporacji prawniczych 
w paƒstwie prawa.” Warszawa 17.12.2005 r.

71. Udzia∏ Rzecznika Praw Obywatelskich 
w XI edycji Nagrody Bursztynowego Mieczyka. 
Gdaƒsk 20.12.2005 r.

Wspó∏praca mi´dzynarodowa:

1. Wizyta w Biurze RPO parlamentarzystów
i urz´dników wietnamskiego Zgromadzenia 
Narodowego. 04.10.2005 r.

2. Wizyta w Biurze RPO delegacji Najwy˝szej  
Rady Sàdownictwa Ukrainy. 04.10.2005 r.

3. Wizyta w Biurze RPO grupy m∏odych Rosjan, 
uczestników programu dla m∏odych 
analityków polityki publicznej. 05.10.2005 r.

4. Wizyta w Biurze RPO Rzecznika Praw 
Obywatelskich Angoli. 05–08.10.2005 r.

5. Konferencja na temat rosnàcej roli  
prokuratury. Getynga 05–09.10.2005 r.

6. Udzia∏ Rzecznika Praw Obywatelskich 
w uroczystoÊci wr´czenia OÊwi´cimskiej 
Nagrody Praw Cz∏owieka im. Jana Paw∏a II. 
Watykan 16.10.2005 r.

7. Konferencja nt. „Wspó∏praca, kooperacja 
i rozwój wi´ziennictwa i metod pomocy 
sprawcom czynów karalnych w krajach 
nadba∏tyckich.” 
Grejfswald 22–23.10.2005 r.

8. Spotkanie Zast´pcy Rzecznika Praw 
Obywatelskich z grupà prawników 
z Bia∏orusi. 15.11.2005 r.
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51. Seminarium zorganizowane w Biurze RPO 
nt. „Nowa matura – zabezpieczenie 
i przestrzeganie praw Zdajàcych.” 01.12.2005 r.

52. Konferencja nt. „Modele wspó∏pracy 
samorzàdu z organizacjami pozarzàdowymi.” 
Warszawa 01.12.2005 r.

53. XXX Jubileuszowe Sympozjum Naukowe 
pt. „W∏àczeni w spo∏eczeƒstwo.” Warszawa 03.12.2005 r.

54. Udzia∏ Rzecznika Praw Obywatelskich 
w spotkaniu pt. „Sàd nad Sokratesem –
czyli obywatelskie niepos∏uszeƒstwo.” Wroc∏aw 06.12.2005 r.

55. Udzia∏ Zast´pcy Rzecznika Praw Obywatelskich 
w uroczystej sesji z okazji XXV-lecia 
Naczelnego Sàdu Administracyjnego. Warszawa 06.12.2005 r.

56. Udzia∏ Rzecznika Praw Obywatelskich 
w uroczystym zebraniu w 80 rocznic´ 
powstania polskiego Pen Clubu. Warszawa 07.12.2005 r. 

57. Udzia∏ Rzecznika Praw Obywatelskich 
w spotkaniu inaugurujàcym powo∏anie 
Stowarzyszenia Promowania MyÊlenia 
Obywatelskiego. Warszawa 07.12.2005 r.

58. Konferencja nt. „Co nale˝y zmieniç 
w obowiàzujàcym prawie karnym 
materialnym i procesowym.” RPO by∏ 
wspó∏gospodarzem konferencji. Warszawa 08.12.20050 r.

59. Udzia∏ Zast´pcy Rzecznika Praw  
Obywatelskich w VIII Forum Prawno-Medycznym 
obradujàcym nt. „Aktualne problemy prawa 
medycznego.” Warszawa 08.12.2005 r.

60. Konferencja pt. „Dni Praw Cz∏owieka.” 
Gdaƒsk 08–09.12.2005 r.

61. Posiedzenie Komisji MniejszoÊci Narodowych 
i Etnicznych. 08–09.12.2005 r.

62. Konferencja pt. „Profilaktyka i terapia 
dzieci i m∏odzie˝y z zaburzeniami zdrowia
psychicznego.” Wroc∏aw 09.12.2005 r.

63. Otwarte spotkanie z mieszkaƒcami 
Rudy Âlàskiej dotyczàce problematyki
spo∏eczeƒstwa obywatelskiego. 09.12.2005 r.

64. Konferencja zorganizowana w ramach 
projektu „NierównoÊç kobiet i m´˝czyzn – 
fakty i mity” pt. „Pe∏ne i równe korzystanie 
z praw cz∏owieka podstawà awansu kobiet.” 
Rzeszów 10.12.2005 r.

65. Okràg∏y Stó∏ Praw Cz∏owieka, dyskusja 
na temat stanu przestrzegania praw 
i wolnoÊci cz∏owieka w Polsce. Warszawa 10.12.2005 r.
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II. WYSTÑPIENIA O CHARAKTERZE GENERALNYM

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

1. Ministra Finansów (RPO-472486-VI/04) z dnia 5 paêdzierni-
ka 2005 r. – w sprawie bezp∏atnego udzielania pomocy prawnej oso-
bom ubogim. 

W dniu 8.03.2005 r. Rzecznik wystosowa∏ w tej sprawie pismo do
Ministra Gospodarki i Pracy, który stwierdzi∏, i˝ opodatkowanie
us∏ug prawniczych Êwiadczonych nieodp∏atnie przez prawników mo-
˝e spowodowaç, i˝ albo zaprzestanà oni tej dzia∏alnoÊci albo nie b´dà
deklarowaç podatku z tego tytu∏u. Zdaniem Ministra warto rozwa˝yç
wy∏àczenie tych us∏ug z opodatkowania, tym bardziej, ˝e przepisy
Unii Europejskiej dopuszczajà mo˝liwoÊç takiego wy∏àczenia. W dniu
22.08.2005 r. Rzecznik otrzyma∏ w tej sprawie tak˝e stanowisko Pre-
zesa Rady Ministrów, który stwierdzi∏, i˝ us∏ugi prawne Êwiadczone
nieodp∏atnie nie sà co do zasady obj´te podatkiem VAT. Rzecznik
Praw Obywatelskich zwraca si´ o podj´cie dzia∏aƒ majàcych na celu
wcielenie tego poglàdu w ˝ycie. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (28.10.2005 r.)
poinformowa∏, ˝e w kwestii tej zajà∏ ju˝ dwukrotnie stanowisko: w pi-
smach z dnia 20.07.2004 r. oraz 11.04.2005 r. W swych odpowie-
dziach jednoznacznie wskazywa∏, ˝e us∏ugi bez pobrania nale˝noÊci
co do zasady nie podlegajà opodatkowaniu podatkiem od towarów
i us∏ug. CzynnoÊci te podlegajà opodatkowaniu jedynie w wyjàtko-
wych sytuacjach, o których mowa m.in. w art. 8 ust. 2 ustawy
z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i us∏ug. JednoczeÊnie
poinformowa∏, ˝e do Ministra Finansów nie docierajà sygna∏y o nie-
jednolitym stosowaniu prawa podatkowego w podatku od towarów
i us∏ug w zakresie nieodp∏atnego Êwiadczenia pomocy prawnej oso-
bom ubogim i potrzebujàcym. W przypadku stwierdzenia wyst´powa-
nia nieprawid∏owoÊci w powy˝szym zakresie zostanà niezw∏ocznie
podj´te czynnoÊci w celu ich wyeliminowania. 
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9. Wizyta w Biurze RPO dziennikarzy, 
dzia∏aczy organizacji pozarzàdowych 
oraz przedstawicieli w∏adz lokalnych 
z Armenii. 17.11.2005 r.

10. Udzia∏ Zast´pcy Rzecznika Praw 
Obywatelskich w konferencji Okràg∏ego 
Sto∏u nt. „Rola Ombudsmana wobec 
ostatecznych orzeczeƒ sàdowych.” Albania 23.11.2005 r.

11. Konferencja koƒczàca projekt 
„SprawiedliwoÊç, praca i integracja osób 
z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà.” 
Bruksela 25–26.11.2005 r.

12. Wizyta w Biurze RPO dziennikarzy  
z krajów by∏ego Zwiàzku Radzieckiego. 29.11.2005 r.

13. Wizyta w Biurze RPO pracowników 
szkó∏ prawa w Japonii. 09.12.2005 r.
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Ustawà z dnia 27.07.2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny,
ustawy – Kodeks post´powania karnego i ustawy – Kodeks karny wy-
konawczy wprowadzono w ˝ycie przepisy, które znacznie rozszerzajà
zakres post´powania z ró˝nymi kategoriami sprawców przest´pstw
o charakterze seksualnym. Nowe rozwiàzania ustawowe zobowiàzujà
organy wymiaru sprawiedliwoÊci oraz placówki opieki zdrowotnej do
podejmowania wobec tak okreÊlonych sprawców przest´pstw odpo-
wiednich przedsi´wzi´ç prawnokarnych, organizacyjnych i leczniczo-
-terapeutycznych. W ocenie Rzecznika S∏u˝ba Wi´zienna nie jest przy-
gotowana do realizacji dyspozycji z art. 96 § 1 i art. 117 Kodeksu
karnego wykonawczego, tj. do kompetentnego leczenia i terapii zabu-
rzeƒ seksualnych. Rozwiàzaniem by∏oby powo∏anie w wybranych jed-
nostkach penitencjarnych oddzia∏ów terapeutycznych oraz oddzia∏ów
leczenia i rehabilitacji dla skazanych za przest´pstwa okreÊlone w art.
197-203 Kodeksu karnego. Z informacji posiadanych przez Rzecznika
Praw Obywatelskich wynika, ˝e obecnie nie funkcjonuje ˝adna pla-
cówka s∏u˝by zdrowia, która mog∏aby na podstawie art. 95a § 1 Ko-
deksu karnego przejàç w warunkach zak∏adu zamkni´tego leczenie
lub rehabilitacj´ osoby zwolnionej z zak∏adu karnego. Rzecznik prosi
o odniesienie si´ do zawartych w wystàpieniu ocen i wniosków oraz
okreÊlenie stopnia wdro˝enia w ˝ycie przepisów wspomnianej ustawy
z dnia 27.07.2005 r., w zakresie dotyczàcym sposobów post´powania
ze sprawcami przest´pstw o charakterze seksualnym, o których mo-
wa w znowelizowanych przepisach art. 72 § 1 i art. 95a § 1 Kodeksu
karnego oraz art. 96 § 1 i art. 117 Kodeksu karnego wykonawczego.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie SprawiedliwoÊci (31.10.
2005 r.) poinformowa∏, ˝e skazani, sprawcy przest´pstw okreÊlonych
w art. 197-203 Kodeksu karnego, przebywajà m.in. w oddzia∏ach te-
rapeutycznych jednostek penitencjarnych i majà w nich zapewnione
podstawowe formy oddzia∏ywaƒ terapeutycznych z uwagi na stwier-
dzone zaburzenia psychiczne, upoÊledzenie umys∏owe lub uzale˝nie-
nie od alkoholu bàdê od narkotyków. Jedynie cz´Êç populacji spraw-
ców przest´pstw przeciwko wolnoÊci seksualnej i obyczajnoÊci
wykazuje zaburzenia preferencji seksualnych. Aktualnie wi´ziennic-
two jest w trakcie przygotowywania programów oddzia∏ywaƒ dla ska-
zanych z zaburzeniami preferencji seksualnych. Podstawowym pro-
blemem jest brak funkcjonujàcych ju˝ programów terapii dla osób
z zaburzeniami preferencji seksualnych, opartych na dowodach em-
pirycznych i o sprawdzonej skutecznoÊci, które mog∏yby zostaç prze-
niesione do zak∏adów karnych. Konkretny kszta∏t organizacyjny od-
dzia∏ywaƒ terapeutycznych jest sprawà wtórnà i w tym zakresie
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2. Ministra Finansów (RPO-499001-VI/05) z dnia 11 paêdzier-
nika 2005 r. – w sprawie obowiàzku prowadzenia ksiàg rachunko-
wych przez operatorów telekomunikacyjnych (art. 55 ustawy – Prawo
telekomunikacyjne). 

Do Biura Rzecznika wp∏yn´∏a du˝a iloÊç skarg dotyczàcych treÊci
art. 55 ustawy z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
Przepis ten nak∏ada na wszystkich dostawców us∏ug telekomunika-
cyjnych obowiàzek prowadzenia pe∏nej ksi´gowoÊci, co powoduje
wzrost kosztów prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej i w konse-
kwencji mo˝e przyczyniç si´ do upadku „ma∏ych operatorów”. Dodat-
kowo rozgoryczenie skar˝àcych wzbudza fakt, ˝e art. 55 Prawa tele-
komunikacyjnego mia∏ stanowiç implementacj´ art. 13 Dyrektywy
2002/21/We Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7.03.2002 r.
w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i us∏ug ∏àcznoÊci elek-
tronicznej. W art. 55 ustawy – Prawo telekomunikacyjne nie znalaz∏
si´ jednak zapis o mo˝liwoÊci wy∏àczenia spod regulacji przedsi´bior-
ców, których roczny obrót nie przekroczy∏ 50 mln euro, mimo ˝e
wspomniana Dyrektywa przewiduje takà mo˝liwoÊç. Rzecznik zosta∏
poinformowany, ˝e w Ministerstwie Infrastruktury przygotowywany
jest projekt nowelizacji, który mia∏ uchyliç wspomniany przepis, jed-
nak ustawa nowelizujàca nie zosta∏a uchwalona w zwiàzku z zakoƒ-
czeniem kadencji Sejmu. Do Biura Rzecznika nap∏ywajà kolejne
skargi wykazujàce, ˝e urz´dy skarbowe wydajà decyzje, z których
wynika, i˝ podatnicy prowadzàcy dzia∏alnoÊç gospodarczà polegajàcà
na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych sà zobowiàzani do pro-
wadzenia ksiàg rachunkowych. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (4.11.2005 r.) poin-
formowa∏, ˝e do czasu uchylenia art. 55 ustawy – Prawo telekomuni-
kacyjne przedsi´biorcy telekomunikacyjni sà zobowiàzani – bez
wzgl´du na wielkoÊç mierzonà zatrudnieniem, sumà bilansowà oraz
przychodem, a tak˝e form´ prawnà – do prowadzenia ksiàg rachun-
kowych, sporzàdzania sprawozdaƒ finansowych, poddawania ich ba-
daniu i publikacji. Tym samym podejÊcie organów podatkowych do
sytuacji, gdy przedsi´biorcy telekomunikacyjni nie dope∏nili obowiàz-
ków wynikajàcych z art. 55 Prawa telekomunikacyjnego jest, do cza-
su uchwalenia nowelizacji tej ustawy, w pe∏ni uzasadnione, oparte
na okreÊlonych podstawach prawnych. 

3. Ministra SprawiedliwoÊci – Prokuratora Generalnego (RPO-
-230517-VII/04) z dnia 11 paêdziernika 2005 r. – w sprawie leczenia
i terapii zaburzeƒ u sprawców przest´pstw o charakterze seksualnym.
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pacjentów. W takich przypadkach niezb´dna jest opinia konsultanta
wojewódzkiego w danej dziedzinie medycyny poÊwiadczajàca spe∏nie-
nie pozosta∏ych kryteriów w∏àczenia pacjenta do programu oraz sku-
tecznoÊç wdro˝onego leczenia. Ka˝dy przypadek b´dzie weryfikowany
przez oddzia∏ wojewódzki NFZ na podstawie dokumentacji medycznej
pacjenta. Zwrot Êrodków finansowych nastàpi w sytuacji, gdy opisa-
ne warunki nie zostanà spe∏nione. 

5. Szef S∏u˝by Celnej – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Fi-
nansów (RPO-498933-IX/05) z dnia 17 paêdziernika 2005 r. –
w sprawie informacji dotyczàcych niezgodnej z prawem praktyki wy-
muszania pisemnych oÊwiadczeƒ o rezygnacji ze Êwiadczeƒ z tytu∏u
przeniesienia funkcjonariusza S∏u˝by Celnej do pe∏nienia s∏u˝by
w innej miejscowoÊci. 

Federacja Zwiàzków Zawodowych S∏u˝by Celnej nades∏a∏a do Rzecz-
nika Praw Obywatelskich dokumentacj´ Êwiadczàcà o wymuszaniu na
funkcjonariuszach S∏u˝by Celnej pisemnych oÊwiadczeƒ o rezygnacji
ze Êwiadczeƒ finansowych zawartych w rozdziale 5 ustawy o S∏u˝bie
Celnej, regulujàcym zmian´ warunków pe∏nienia s∏u˝by funkcjonariu-
szy celnych w zamian za zgod´ na przeniesienie do izby celnej wskaza-
nej przez funkcjonariusza. Przypadek ten dotyczy∏ rezygnacji z upraw-
nieƒ wynikajàcych z art. 18 ust. 3 i art. 20 ust. 1 i 2 ustawy o S∏u˝bie
Celnej, tj.: z jednorazowego Êwiadczenia pieni´˝nego na zagospodaro-
wanie w wysokoÊci jednomiesi´cznego uposa˝enia, zapewnienia funk-
cjonariuszowi odpowiednich warunków mieszkaniowych i zwrotu kosz-
tów przeniesienia, w tym kosztów podró˝y. Dzia∏anie takie stanowi
nadu˝ycie w∏adzy i jest niezgodne nie tylko z postanowieniami ustawy
o S∏u˝bie Celnej, ale tak˝e z innymi przepisami prawa. 

Szef S∏u˝by Celnej – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Fi-
nansów (16.11.2005 r.) poinformowa∏, ˝e funkcjonariusze celni, któ-
rzy na w∏asny wniosek zostali przeniesieni do pe∏nienia s∏u˝by w in-
nej miejscowoÊci, podobnie jak funkcjonariusze, którzy zostali
przeniesieni z urz´du, otrzymali nale˝ne im Êwiadczenia zgodnie
z przepisami rozdzia∏u 5 ustawy o S∏u˝bie Celnej oraz rozporzàdzenia
Ministra Finansów w sprawie Êwiadczeƒ zwiàzanych z przeniesie-
niem funkcjonariusza celnego do pe∏nienia s∏u˝by w innej miejsco-
woÊci. Z∏o˝enie oÊwiadczenia o rezygnacji z przys∏ugujàcych upraw-
nieƒ nie by∏o brane pod uwag´, jako nie majàce ˝adnej mocy
prawnej. Mog∏y wystàpiç jedynie opóênienia w wyp∏acie Êwiadczeƒ,
spowodowane trudnoÊciami interpretacyjnymi w trakcie stosowania
przepisów rozporzàdzenia. 
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przepisy dopuszczajà ró˝nego typu rozwiàzania. Optymalne by∏oby
wdro˝enie programów opracowanych specjalnie dla tej kategorii
skazanych, które by∏yby realizowane zarówno w oddzia∏ach terapeu-
tycznych zak∏adów karnych, jak i poza oddzia∏ami. Placówki s∏u˝by
zdrowia nie sà przygotowane do leczenia i rehabilitacji osób wykazu-
jàcych zaburzenia preferencji seksualnych po ich zwolnieniu z zak∏a-
du karnego. Kontynuacja leczenia po zwolnieniu z zak∏adu karnego
ma kluczowe znaczenie dla skutecznoÊci terapii sprawców tego ro-
dzaju przest´pstw i efektywnej prewencji przest´pczoÊci seksualnej. 

4. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (RPO-508444-X/05)
z dnia 11 paêdziernika 2005 r. – w sprawie stosowania kryterium
wiekowego przy finansowaniu leczenia z u˝yciem drogich preparatów
onkologicznych.

Rzecznik Praw Obywatelskich nawiàzujàc do wczeÊniejszej kore-
spondencji w tej sprawie (wystàpienie z dnia 27.06.2005 r., odpo-
wiedê z dnia 12.07.2005 r.) stwierdzi∏, ˝e zapowiadane przez Preze-
sa NFZ dà˝enie do rezygnacji z kryterium wiekowego odebra∏ jako
wyraz zrozumienia potrzeby zaprzestania praktyki ograniczania
prawa obywateli do równego dost´pu do Êwiadczeƒ medycznych.
Jednak˝e w ostatnich dniach prasa poda∏a, ˝e organ NFZ ˝àda od
wielkopolskich placówek ochrony zdrowia zwrotu Êrodków finanso-
wych wydanych na leczenie onkologiczne pacjentów po 65 roku ˝y-
cia, niezale˝nie od medycznych wskazaƒ dotyczàcych potrzeby
i skutecznoÊci okreÊlonej terapii w konkretnych przypadkach. Zda-
je si´ to dowodziç, ˝e w dalszym ciàgu dyskryminacyjna i niekon-
stytucyjna praktyka jest stosowana. Rzecznik Praw Obywatelskich
zwraca si´ o pilne podj´cie dzia∏aƒ, które skutecznie wyeliminujà
praktyk´ organów NFZ pozostajàcà w kolizji z konstytucyjnie za-
gwarantowanym prawem obywateli do równego dost´pu do Êwiad-
czeƒ medycznych. 

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia (20.10.2005 r.) poinfor-
mowa∏, ˝e we wczeÊniejszej korespondencji zwróci∏ uwag´ na fakt, i˝
w opisach programów, w których dotychczas jednym z kryteriów
kwalifikacji pacjentów by∏o kryterium wieku, z dniem 1.08.2005 r.
zosta∏y dokonane stosowne zmiany. Je˝eli jedynym kryterium w∏à-
czenia pacjenta do programu, które nie zosta∏o spe∏nione, by∏o kryte-
rium wieku, a w dokumentacji medycznej znajdujà si´ opinie mery-
toryczne poÊwiadczajàce koniecznoÊç zastosowania takiego leczenia
oraz skutecznoÊç zastosowanej terapii, to pomimo z∏amania warun-
ków umowy, nale˝y umo˝liwiç sprawozdanie i rozliczenie terapii tych
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stwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu upowa˝ni∏ Prezesa Rady
Ministrów do uregulowania w drodze rozporzàdzenia m.in. warunków
przyznania funkcjonariuszom nagród rocznych z uwzgl´dnieniem wy-
sokoÊci tej nagrody. W samej ustawie nie zosta∏y okreÊlone ramy
s∏u˝àce ustaleniu wysokoÊci nagrody rocznej. Ustawodawca wyraênie
zastrzeg∏, ˝e nagroda roczna jest Êwiadczeniem pieni´˝nym o charak-
terze fakultatywnym. Zró˝nicowania mi´dzy funkcjonariuszami ABW
oraz funkcjonariuszami innych s∏u˝b mundurowych w warunkach
przyznawania nagród rocznych oraz ich wysokoÊci majà charakter ra-
cjonalnie uzasadniony. 

7. Prezesa Rady Ministrów, Marsza∏ka Sejmu RP (RPO-514903-
-XI/05) z dnia 2 listopada 2005 r. – w sprawie Êwiadczeƒ rodzinnych. 

Wprowadzenie ustawy o Êwiadczeniach rodzinnych mia∏o uporzàd-
kowaç system wsparcia dla rodzin z dzieçmi, które ˝yjà poni˝ej mini-
mum okreÊlonego jako próg wsparcia dochodowego rodziny. Za∏o˝e-
nia ustawy zosta∏y w znacznej mierze zaprzepaszczone przez
wprowadzenie dodatku z tytu∏u samotnego wychowywania dziecka.
W sàdach pojawi∏y si´ masowo pozwy o rozwód i separacj´. Trybuna∏
Konstytucyjny uzna∏ niektóre przepisy ustawy o Êwiadczeniach ro-
dzinnych za niezgodne z Konstytucjà. Tracà one moc z dniem
31.12.2005 r. Niekonstytucyjne zapisy mia∏y byç zmienione przez re-
gulacje wprowadzone ustawà o post´powaniu wobec d∏u˝ników ali-
mentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, a tak˝e tzw. poprawkà
senackà do tej ustawy. W zakresie obj´tym zmianami obie ustawy
powielajà rozwiàzania uznane za niekonstytucyjne. Zmiany wymaga-
jà art. 3 pkt 17 i art. 12 ust. 1 ustawy o Êwiadczeniach rodzinnych,
a tak˝e art. 2 pkt 5, art. 29 oraz art. 18 ust. 2 ustawy o post´po-
waniu wobec d∏u˝ników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej.
Nierozwiàzane trudnoÊci we w∏aÊciwym zdefiniowaniu samotnego wy-
chowywania dziecka uniemo˝liwiajà racjonalne i sprawiedliwe stoso-
wanie tego kryterium. Jego przeciwieƒstwem jest kryterium dochodo-
we, dobrze odzwierciedlajàce sytuacj´ materialnà rodziny. Godne
poparcia jest te˝ rozwiàzanie polegajàce na zwi´kszaniu wsparcia
dzieci w rodzinach najubo˝szych, które nie uzyskujà nawet cz´Êci
kwoty dochodu okreÊlonego w ustawach jako próg wsparcia rodziny.
Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o informacj´ na temat podj´cia
prac nad zmianà omawianych ustaw, ich zakresie, oraz planowanym
terminie zakoƒczenia. 

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej (5.12.2005 r.) poinformowa∏
z upowa˝nienia Prezesa Rady Ministrów, ˝e koncepcja dodatku z tytu-

25

Szef S∏u˝by Celnej – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Fi-
nansów (30.12.2005 r.) wyjaÊni∏, ˝e w poczàtkowym okresie alokacji,
tj. na prze∏omie 2003/2004 roku zdarza∏y si´ przypadki, w których
zwracano si´ do funkcjonariuszy o z∏o˝enie oÊwiadczenia, ˝e nie b´-
dà ubiegaç si´ o Êwiadczenia zwiàzane z przeniesieniem do pe∏nienia
s∏u˝by w innej miejscowoÊci. Dotyczy∏o to wy∏àcznie funkcjonariuszy,
którzy sami wnioskowali o przeniesienie. Zaistnia∏a sytuacja by∏a
wynikiem braku regulacji prawnej w zakresie przenoszenia funkcjo-
nariuszy celnych na ich wniosek. Ustawa o S∏u˝bie Celnej w art. 18
reguluje jedynie przypadek przeniesienia do pe∏nienia s∏u˝by w innej
miejscowoÊci, gdy wymagajà tego wzgl´dy s∏u˝bowe, nie reguluje na-
tomiast przypadku przeniesienia funkcjonariusza do pe∏nienia s∏u˝-
by w innej miejscowoÊci na jego wniosek. Ze wzgl´du na fakt, ˝e
wszyscy funkcjonariusze celni przenoszeni sà w oparciu o t´ samà
podstaw´ prawnà, przys∏ugujà im jednakowe Êwiadczenia zwiàzane
z przeniesieniem. 

6. Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego (RPO-464142-
-IX/04) z dnia 27 paêdziernika 2005 r. – w sprawie terminu wyda-
nia rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów dotyczàcego warunków
przyznawania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trz-
nego nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg. 

Nawiàzujàc do wczeÊniejszej korespondencji w sprawie wykonania
upowa˝nienia zawartego w art. 125 ust. 2 ustawy o Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu, dotyczàcego wydania
rozporzàdzenia w sprawie warunków przyznawania funkcjonariu-
szom ABW nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg, Rzecz-
nik Praw Obywatelskich prosi o udzielenie informacji, na jakim eta-
pie znajduje si´ obecnie projekt przedmiotowego rozporzàdzenia i czy
rozporzàdzenie to zacznie obowiàzywaç, zgodnie z przewidywaniami,
z dniem 1.01.2006 r. 

Szef Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego (12.12.2005 r.) po-
informowa∏, ˝e w toku prac nad projektem rozporzàdzenia zmierzano
do uzyskania argumentów uzasadniajàcych wprowadzenie regulacji
postulowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich, tj. ustalenia dla
funkcjonariuszy ABW prawa do uzyskiwania nagrody rocznej w wyso-
koÊci jednomiesi´cznego uposa˝enia. Problem okaza∏ si´ skompliko-
wany zarówno w aspekcie prawnym, jak i merytorycznym. Dla oceny
legalnoÊci wprowadzenia w ˝ycie nagrody rocznej w wysokoÊci jedno-
miesi´cznego uposa˝enia nale˝a∏o ustaliç treÊç upowa˝nienia ustawo-
wego. Ustawodawca w art. 125 ust. 2 ustawy o Agencji Bezpieczeƒ-
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przez nich znacznych strat finansowych. Rzecznik zwraca si´ o po-
moc w ustaleniu, jakie by∏y motywy wprowadzenia art. 12 ustawy
o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych
ustaw, wygaszajàcego wydane w przesz∏oÊci decyzje administracyjne.

Minister Ârodowiska (29.11.2005 r.) poinformowa∏, ˝e koniecz-
noÊç weryfikacji istniejàcych rozwiàzaƒ prawnych zaistnia∏a w zwiàz-
ku ze zmieniajàcymi si´ trendami gospodarowania odpadami oraz
zwi´kszajàcà si´ rolà racjonalnej gospodarki zasobami glebowymi
w Unii Europejskiej. Trwajàce obecnie prace w UE nad rozwiàzania-
mi w zakresie ochrony gleb wskazujà równie˝ na potrzeb´ zmiany
dotychczasowego podejÊcia do wykorzystywania odpadów w celach
rekultywacyjnych, tak aby dzia∏ania te by∏y bezpieczne dla Êrodowi-
ska. W zwiàzku z powy˝szym zaistnia∏a koniecznoÊç znowelizowania
przepisów dotyczàcych rekultywacji. Jednym z zadaƒ zrealizowanych
w tym zakresie jest zmiana wprowadzona przez art. 12 ustawy z dnia
29.07.2005 r. Do czasu ostatniej nowelizacji ustawy o odpadach ter-
min „rekultywacja” by∏ równie˝ u˝ywany w zwiàzku z procesem odzy-
sku R10. Przepis taki dawa∏ mo˝liwoÊç odzysku na powierzchni zie-
mi w celu „rekultywacji”, w wielu wypadkach bez przestrzegania
okreÊlonych parametrów w stosunku do rodzaju u˝ywanych odpa-
dów oraz respektowania standardów ochrony powierzchni gleby i zie-
mi. Zjawisko to skutkowa∏o uszczupleniem wp∏ywów do funduszy
ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej. Wytwórca odpadów, kieru-
jàc je na sk∏adowisko wnosi∏ z tego tytu∏u op∏aty, natomiast gdy pro-
wadzi∏ odzysk, np. wype∏niajàc odpadami wyrobiska, nie uiszcza∏
op∏at. Ministerstwo Ârodowiska jest przeciwne praktyce pozbywania
si´ odpadów pod pozorem rekultywacji, co w wielu przypadkach po-
lega na sk∏adowaniu odpadów w miejscach na ten cel nie przezna-
czonych. Odnoszàc si´ do wàtpliwoÊci sygnalizowanych przez Rzecz-
nika, Minister podkreÊli∏, ˝e problemy zwiàzane ze zmianà przepisów
mogà mieç jedynie przedsi´biorcy, którzy dzia∏ania rekultywacyjne
prowadzà w sposób niezgodny z wymogami ochrony Êrodowiska. 

9. Ministra Zdrowia (RPO-516411-X/05) z dnia 2 listopada
2005 r. – w sprawie zakazu prowadzenia praktyki piel´gniarek i po-
∏o˝nych w zak∏adach opieki zdrowotnej na podstawie umów cywilno-
prawnych. 

Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o zmianie ustawy o zawodach piel´-
gniarki i po∏o˝nej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
w art. 1 pkt 20 nada∏a nowe brzmienie art. 27a ustawy o zawodach
piel´gniarki i po∏o˝nej. W myÊl zmienionego przepisu, indywidualna
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∏u samotnego wychowywania dziecka by∏a wadliwa, zw∏aszcza wpro-
wadzenie relatywnie wysokich kwot dodatku z tytu∏u samotnego wy-
chowywania dziecka i jednoczeÊnie brak odpowiednich dodatków dla
rodzin wielodzietnych. W przygotowanym aktualnie projekcie noweli-
zacji ustawy o post´powaniu wobec d∏u˝ników alimentacyjnych oraz
zaliczce alimentacyjnej zawarta zosta∏a propozycja rozszerzenia prawa
do zaliczki alimentacyjnej o dzieci wychowywane w tzw. rodzinach
zrekonstruowanych (projekt jest w toku konsultacji mi´dzyresorto-
wych). Rozszerzenie tego prawa na dzieci wychowywane w rodzinach
tworzonych przez oboje rodziców budzi wàtpliwoÊci w Êwietle do-
Êwiadczeƒ wynikajàcych z funkcjonowania zlikwidowanego funduszu
alimentacyjnego, gdzie liczba takich rodzin korzystajàcych z funduszu
gwa∏townie wzrasta∏a. Pomoc materialna dla rodziny sprawujàcej
funkcje rodziny zast´pczej zosta∏a uregulowana odr´bnie (ustawa
o pomocy spo∏ecznej) i systemowo wy∏àczono z niej Êwiadczenia so-
cjalne uzale˝nione od kryterium dochodowego. W projekcie noweliza-
cji ustawy o Êwiadczeniach rodzinnych zawarto propozycj´ nowej defi-
nicji osoby samotnie wychowujàcej dziecko, jak równie˝ propozycj´
zmiany uprawnienia do dodatku z tytu∏u samotnego wychowywania
dziecka w sytuacji, gdy ojciec dziecka jest nieznany (projekt zosta∏
skierowany do Sejmu RP). Ponadto wprowadzono definicj´ „nieznane-
go ojca dziecka”. 

Marsza∏ek Sejmu RP (14.12.2005 r.) przekaza∏ Rzecznikowi pismo
Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 5.12.2005 r. adresowane
do Marsza∏ka Sejmu RP (treÊç pisma analogiczna do odpowiedzi Mi-
nistra Pracy i Polityki Spo∏ecznej na wystàpienie Rzecznika). 

8. Ministra Ârodowiska (RPO-512395-X/05) z dnia 2 listopada
2005 r. – w sprawie niekorzystnych dla przedsi´biorców skutków
nowelizacji ustawy o odpadach.

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje listy od przedsi´biorców,
którzy podnoszà problem wynik∏y na tle art. 12 ustawy z dnia
29.07.2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw. Na mocy tego przepisu decyzje w zakresie rekul-
tywacji z zastosowaniem odpadów, wydane na podstawie ustawy
o odpadach, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leÊnych oraz usta-
wy – Prawo ochrony Êrodowiska ulegajà wygaÊni´ciu w ca∏oÊci lub
cz´Êci dotyczàcej zastosowania odpadów, w terminie 6 miesi´cy od
daty wejÊcia w ˝ycie ustawy. W ocenie przedsi´biorców wygaÊni´cie
uprawnieƒ nadanych wczeÊniejszymi decyzjami w przedmiocie rekul-
tywacji przy zastosowaniu odpadów mo˝e skutkowaç poniesieniem
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zwrotu na∏o˝y∏o na ZUS obowiàzek wystawiania nowych legitymacji
od 1.01.2005 r., zaÊ osobom które naby∏y prawo do emerytury lub
renty przed dniem 1.01.2005 r., dokumenty te mia∏y byç wystawione
do koƒca czerwca 2005 r. Przepisami rozporzàdzenia z dnia 22.12.
2004 r. prze∏o˝ono termin wydawania legitymacji na dzieƒ 1.01.
2006 r. Rozporzàdzenie to zosta∏o wydane na podstawie art. 68
ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych. Wobec braku
ustawowego upowa˝nienia do uregulowania przez ministra w∏aÊciwe-
go do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego innych terminów wystawia-
nia legitymacji ni˝ okreÊlone przepisami ustawy, powstajà wàtpliwo-
Êci co do konstytucyjnoÊci przepisów rozporzàdzenia Ministra
Polityki Spo∏ecznej w sprawie wzoru legitymacji emeryta-rencisty
oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu. 

11. Ministra Ârodowiska (RPO-516529-X/05) z dnia 7 listopa-
da 2005 r. – w sprawie utylizacji zakaênych odpadów medycznych
i weterynaryjnych. 

Do Rzecznika wp∏ywajà skargi od przedsi´biorców trudniàcych si´
dzia∏alnoÊcià zwiàzanà z utylizacjà odpadów medycznych. W ocenie
przedsi´biorców, rozwiàzania prawne przyj´te w znowelizowanym
w dniu 29.07.2005 r. przepisie art. 42 ustawy o odpadach, powa˝nie
ró˝nià si´ od dotychczasowych, wprowadzajàc ograniczenie dotyczàce
utylizacji zakaênych odpadów medycznych i weterynaryjnych wy∏àcz-
nie w formie spalania. Autorzy skarg podnoszà, ˝e niespe∏na dwa lata
temu, po wejÊciu w ˝ycie rozporzàdzenia Ministra Zdrowia z dnia
23.12.2002 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków
unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych, zaanga˝o-
wali znaczne Êrodki w inwestycje, przystosowujàc si´ do jego wymo-
gów. Nowa regulacja obowiàzujàca od dnia 13.10.2005 r. przynosi im
znaczne straty finansowe, w zwiàzku ze zniesieniem innych ni˝ spala-
nie sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryj-
nych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca si´ z proÊbà o pomoc
w ustaleniu ratio legis nowelizacji art. 42 ustawy o odpadach. 

Minister Ârodowiska (21.11.2005 r.) potwierdzi∏, ˝e jedynym spo-
sobem unieszkodliwiania zakaênych odpadów medycznych i wetery-
naryjnych jest ich spalanie w spalarniach odpadów. Uprawnienia
osób, które uzyska∏y stosowne zezwolenia przed dniem wejÊcia w ˝y-
cie ustawy podlegajà ochronie jako prawa nabyte. Jednak˝e jakakol-
wiek zmiana sposobu gospodarowania odpadami lub ich iloÊcià pod-
dawanà unieszkodliwianiu powoduje koniecznoÊç uzyskania nowych
decyzji administracyjnych na postawie obecnie obowiàzujàcych prze-
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praktyka, indywidualna specjalistyczna praktyka oraz grupowa prak-
tyka piel´gniarek, po∏o˝nych nie mo˝e byç wykonywana w zak∏adzie
opieki zdrowotnej na podstawie umowy cywilnoprawnej o udzielanie
Êwiadczeƒ zdrowotnych. Nowa regulacja wchodzi w ˝ycie w dniu
1.01.2006 r. Zgodnie z wczeÊniej obowiàzujàcym brzmieniem tego
przepisu, zakaz taki obejmowa∏ wy∏àcznie wykonywanie grupowej
praktyki piel´gniarek i po∏o˝nych w publicznych zak∏adach opieki
zdrowotnej. Wprowadzona zmiana dotyczy oko∏o 20 tys. na ogólnà
liczb´ 220-250 tys. piel´gniarek i po∏o˝nych. W dniu 13.10.2005 r.
Rzecznik Praw Obywatelskich skierowa∏ do Trybuna∏u Konstytucyj-
nego wniosek o stwierdzenie niezgodnoÊci z Konstytucjà art. 1 pkt
20 ustawy z dnia 29.07.2005 r. WejÊcie w ˝ycie budzàcej powa˝ne
wàtpliwoÊci natury konstytucyjnej zmiany art. 27a ustawy o zawo-
dach piel´gniarki i po∏o˝nej spowoduje nieodwracalne skutki zarów-
no dla zainteresowanego Êrodowiska spo∏eczno-zawodowego jak i za-
k∏adów opieki zdrowotnej. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca si´
o rozwa˝enie mo˝liwoÊci pilnego podj´cia dzia∏aƒ zmierzajàcych do
skreÊlenia art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 29.07.2005 r., bàdê te˝ do
zmiany terminu wejÊcia w ˝ycie tego przepisu na czas po rozpozna-
niu sprawy przez Trybuna∏ Konstytucyjny. 

Minister Zdrowia (18.11.2005 r.) poinformowa∏, ˝e projekt ustawy
zmieniajàcej ustaw´ o zmianie ustawy o zawodach piel´gniarki i po-
∏o˝nej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, uchylajàcy
art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 29.07.2005 r., zosta∏ przekazany do
uzgodnieƒ spo∏ecznych i mi´dzyresortowych. Po zakoƒczeniu uzgod-
nieƒ projekt zostanie skierowany na posiedzenie Rady Ministrów. 

10. Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej (RPO-513462-III/05)
z dnia 3 listopada 2005 r. – w sprawie terminu wydawania legity-
macji emeryta-rencisty. 

Na podstawie ustawy z dnia 29.04.2004 r. o zmianie ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych oraz
niektórych innych ustaw, do art. 68 ust. 1 ustawy o systemie ubez-
pieczeƒ spo∏ecznych dodano przepis zobowiàzujàcy ZUS do wysta-
wiania osobom uprawnionym do emerytur i rent z ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych imiennych legitymacji emeryta-rencisty, potwierdzajàcych
ich status. Zdaniem Rzecznika, od dnia wejÊcia w ˝ycie zmiany tego
przepisu, a wi´c od 1.07.2004 r., na ZUS cià˝y∏ ustawowy obowiàzek
wystawiania legitymacji emeryta-rencisty. Tymczasem rozporzàdzenie
Ministra Polityki Spo∏ecznej z dnia 12.08.2004 r. w sprawie wzoru le-
gitymacji emeryta-rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub
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Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej (27.12.2005 r.) poinformo-
wa∏, ˝e na mocy ustawy z dnia 1.07.2005 r. o zmianie ustawy o sys-
temie ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz niektórych innych ustaw, osoby
rozpoczynajàce prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej po raz pierw-
szy lub po co najmniej 5-letniej przerwie b´dà mia∏y prawo do dekla-
rowania przez pierwsze 24 miesiàce kalendarzowe prowadzenia dzia-
∏alnoÊci – podstawy wymiaru sk∏adek na poziomie 30% minimalnego
wynagrodzenia za prac´, zamiast 60%. Na skutek zmiany art. 9
ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych osoby prowadzàce dzia-
∏alnoÊç gospodarczà, które majà ustalone prawo do renty, do czasu
ustalenia uprawnieƒ emerytalnych, b´dà zobowiàzane do op∏acania
pe∏nych sk∏adek z tytu∏u prowadzonej dzia∏alnoÊci, a wi´c nie jak do-
tychczas tylko samego ubezpieczenia zdrowotnego. Zmiany zaadreso-
wane zosta∏y do osób podejmujàcych i prowadzàcych dzia∏alnoÊç go-
spodarczà, a nie do wszystkich osób prowadzàcych tzw. pozarolniczà
dzia∏alnoÊç. Wprowadzenie od 1.06.2006 r. zmiany dotyczàcej zobo-
wiàzania do op∏acania pe∏nych sk∏adek z tytu∏u prowadzonej dzia∏al-
noÊci gospodarczej przez osoby majàce ustalone prawo do renty ma
na celu zrównanie pozycji rynkowej rencistów prowadzàcych dzia∏al-
noÊç gospodarczà z rencistami zatrudnianymi na podstawie umowy
o prac´ poprzez obj´cie obowiàzkiem ubezpieczeƒ spo∏ecznych oby-
dwu grup rencistów. Jest to rozwiàzanie zgodne z postulatami zg∏a-
szanymi podczas debaty publicznej. 

13. Ministra SprawiedliwoÊci (RPO-516349-I/05) z dnia 9 li-
stopada 2005 r. – w sprawie wymogów dla kandydatów na t∏umaczy
przysi´g∏ych.

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzyma∏ wiele wniosków, których
autorzy wskazujà na potrzeb´ pilnej nowelizacji przepisów przejÊcio-
wych ustawy z dnia 25.11.2004 r. o zawodzie t∏umacza przysi´g∏ego,
poprzez wyd∏u˝enie terminu do sk∏adania wniosków o wpis na list´
t∏umaczy przysi´g∏ych prowadzonà przez Ministra SprawiedliwoÊci
osobom, które uzyska∏y uprawnienia t∏umacza przysi´g∏ego na pod-
stawie poprzednio obowiàzujàcych przepisów. Zgodnie z art. 33 ust.
1 tej ustawy osoby, które uzyska∏y uprawnienia t∏umacza przysi´g∏e-
go na podstawie dotychczas obowiàzujàcych przepisów stajà si´ t∏u-
maczami przysi´g∏ymi pod warunkiem wpisu, na swój wniosek, na li-
st´ t∏umaczy przysi´g∏ych w terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia
ustawy w ˝ycie. Termin ten up∏ynà∏ z dniem 27.07.2005 r. Wiele
osób, z ró˝nych powodów, nie dochowa∏o tego terminu. Obecnie b´dà
musia∏y z∏o˝yç egzamin na t∏umacza przysi´g∏ego przed Paƒstwowà
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pisów. Nowe przepisy wprowadzajà obowiàzek unieszkodliwiania
zakaênych odpadów medycznych i weterynaryjnych poprzez ich ter-
miczne przekszta∏canie w spalarniach odpadów, co nie oznacza jedno-
czesnego zakazu wykorzystywania dotychczas stosowanych urzàdzeƒ,
np. autoklawów do ich dezaktywacji oraz zmniejszenia obj´toÊci odpa-
dów celem przygotowania do transportu przed dalszym unieszkodli-
wianiem w spalarni odpadów. Nie zakazuje si´ równie˝ przetwarzania
odpadów innych ni˝ zakaêne odpady medyczne i weterynaryjne
w tych urzàdzeniach. 

12. Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej (RPO-514696-III/05)
z dnia 8 listopada 2005 r. – w sprawie zró˝nicowanych zasad op∏a-
cania sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne osób prowadzàcych dzia-
∏alnoÊç pozarolniczà. 

Do Rzecznika kierowane sà skargi od osób prowadzàcych dzia∏al-
noÊç pozarolniczà w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy o systemie
ubezpieczeƒ spo∏ecznych. Skar˝àcy podnoszà, ˝e dokonane ostat-
nio zmiany przepisów w zakresie zasad op∏acania sk∏adek na ubez-
pieczenia spo∏eczne naruszajà zasad´ równego traktowania w ra-
mach tej grupy ubezpieczonych. Zgodnie z art. 18a ustawy
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych, z mo˝liwoÊci op∏acania sk∏a-
dek od ni˝szej podstawy wymiaru mogà skorzystaç wy∏àcznie osoby
wymienione w art. 8 ust. 6 pkt 1 tej ustawy, czyli osoby prowadzà-
ce pozarolniczà dzia∏alnoÊç gospodarczà na podstawie przepisów
o dzia∏alnoÊci gospodarczej lub innych przepisów szczególnych. Po-
za zakresem podmiotowym art. 18a pozosta∏y osoby wymienione
w art. 8 ust. 6 pkt 2–4, tj. twórcy i artyÊci, osoby prowadzàce dzia-
∏alnoÊç w zakresie wolnego zawodu oraz wspólnicy jednoosobowych
spó∏ek z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià i wspólnicy spó∏ki jawnej,
komandytowej lub partnerskiej. Tymczasem z komunikatu Biura
Prasowego ZUS wynika, ˝e do kr´gu osób wymienionych w art. 8
ust. 6 pkt 1 nale˝à tak˝e osoby wykonujàce wolne zawody. W oce-
nie Rzecznika interpretacja ta, niewàtpliwie korzystna dla tej grupy
osób, nie znajduje oparcia w przepisach ustawy o systemie ubez-
pieczeƒ spo∏ecznych. Ponadto od 1.06.2006 r. osoby prowadzàce
pozarolniczà dzia∏alnoÊç, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, ma-
jàce ustalone prawo do renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy, podle-
gajà obowiàzkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym do czasu
ustalenia prawa do emerytury. W tym przypadku równie˝ poza za-
kresem podmiotowym znalaz∏y si´ osoby wymienione w art. 8
ust. 6 pkt 2–4 ustawy. 
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wej” w zwiàzku z przekroczeniem wieku 70 lat. Zdaniem Rzecznika
takie post´powanie banków jest dyskryminujàce i narusza zasady
wynikajàce z art. 30 i 32 Konstytucji RP.

Prezes Zwiàzku Banków Polskich (6.12.2005 r.) poinformowa∏,
˝e w przypadku rozpatrywania ka˝dego wniosku kredytowego banki
muszà uwzgl´dniaç w swojej dzia∏alnoÊci wszystkie regulacje doty-
czàce danego obszaru, w tym przypadku przede wszystkim przepisy
dotyczàce oceny zdolnoÊci kredytowej osoby ubiegajàcej si´ o kredyt
i zwiàzanego z tym ryzyka. Obowiàzki banków w tym zakresie wyni-
kajà z art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe. JednoczeÊnie art. 50
ust. 2 Prawa bankowego nakazuje bankowi do∏o˝enie szczególnej
starannoÊci w zakresie zapewnienia bezpieczeƒstwa przechowywa-
nych Êrodków pieni´˝nych, co oznacza koniecznoÊç uzyskania pew-
noÊci, ˝e nie nastàpi sytuacja, w której bank na skutek udzielania
kredytów osobom o wysokim ryzyku kredytowym nie b´dzie w stanie
nale˝ycie chroniç depozytów pozosta∏ych klientów. Stopniowo polskie
banki zaczynajà wyodr´bniaç osoby starsze (emerytów i rencistów)
jako samodzielny segment klientów, dla których przygotowywana jest
odr´bna oferta produktowa. Natomiast klienci powinni porównywaç
warunki i ceny us∏ug Êwiadczonych przez poszczególne banki i ko-
rzystaç z us∏ug tych podmiotów, które najpe∏niej zaspokajajà ich po-
trzeby. Prezes Zwiàzku Banków Polskich doda∏, ˝e z doÊwiadczeƒ
Bankowego Arbitra˝u Konsumenckiego wynika, i˝ oprócz wniosków,
w których skar˝àcy stawiajà zarzut nieotrzymania kredytu wy∏àcznie
z powodu osiàgni´cia wieku emerytalnego, wp∏ywajà tak˝e wnioski
spadkobierców i por´czycieli ˝àdajàcych przyznania odszkodowania
za udzielenie kredytu mimo osiàgni´cia przez kredytobiorc´ wieku
emerytalnego. 

16. Ministra Obrony Narodowej (RPO-514869-IX/05) z dnia 15 li-
stopada 2005 r. – w sprawie warunków szkolenia w wizytowanych jed-
nostkach wojskowych. 

W dniach 13–16 wrzeÊnia 2005 r. pracownicy Biura Rzecznika
Praw Obywatelskich wizytowali 1 pu∏k specjalny komandosów w Lu-
bliƒcu oraz 6 batalion desantowo-szturmowy w Gliwicach i 18 bata-
lion desantowo-szturmowy w Bielsku-Bia∏ej. Podobnie jak w 17 WBZ
w Mi´dzyrzeczu istotnym problemem jest zbyt ma∏a iloÊç lodówek
w obiektach koszarowych (˝o∏nierze z czterech sal przechowujà pro-
dukty w jednej lodówce) oraz brak pralek, co stwarza k∏opoty z utrzy-
maniem higieny osobistej. Podczas wizytacji nasun´∏y si´ problemy,
których rozwiàzanie wykracza poza kompetencje dowódców jednostek.
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Komisjà Egzaminacyjnà, po uiszczeniu op∏aty egzaminacyjnej w wy-
sokoÊci 800 z∏. Niektóre z tych osób sà t∏umaczami przysi´g∏ymi
o niekwestionowanych kwalifikacjach ju˝ od wielu lat. Rzecznik Praw
Obywatelskich prosi o rozwa˝enie mo˝liwoÊci podj´cia sugerowanej
przez zainteresowanych inicjatywy ustawodawczej, co pozwoli∏oby im
na uzyskanie wpisu na list´ t∏umaczy przysi´g∏ych. 

14. Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej (RPO-518087-III/05)
z dnia 10 listopada 2005 r. – w sprawie wliczania do podstawy wy-
miaru sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego. 

Organy rentowe traktujà nauczycielski dodatek mieszkaniowy, okre-
Êlony w art. 54 ust. 3 Karty Nauczyciela, jako przychód nauczyciela
z tytu∏u zatrudnienia, w konsekwencji czego dodatek ten jest wliczany
do podstawy wymiaru sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne. Taka prak-
tyka organów rentowych zosta∏a ostatnio skutecznie podwa˝ona w po-
st´powaniu sàdowym wszczynanym na wniosek p∏atników sk∏adek na
ubezpieczenia spo∏eczne. W wyroku z dnia 6.07.2005 r. (sygn. akt III
UK 50/05, niepubl.) Sàd Najwy˝szy oddali∏ kasacj´ organu rentowego
w sprawie o zap∏at´ sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne i zdrowotne
od nauczycielskich dodatków mieszkaniowych za okres od 1.09.
2002 r. Wed∏ug koncepcji zaprezentowanej w kasacji, nauczyciel po-
bierajàcy dodatek mieszkaniowy nie tylko uzyska emerytur´ lub rent´
wy˝szà od nauczyciela o takim samym sta˝u pracy i poziomie wyna-
grodzenia, ale zatrudnionego w miejscowoÊci powy˝ej 5.000 mieszkaƒ-
ców, lecz zachowa te˝ prawo do dalszego zajmowania mieszkania. Kon-
cepcja ta jest sprzeczna z konstytucyjnà zasadà równoÊci wobec prawa
i dyskryminuje nauczycieli nie obj´tych zakresem podmiotowym tego
przepisu. W sàdach pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych przybywa spraw
spornych z tego zakresu. W tej sytuacji zasadne wydaje si´ rozwa˝enie
mo˝liwoÊci zmiany stanowiska organów rentowych w kwestii uznawa-
nia nauczycielskich dodatków mieszkaniowych za przychód ze stosun-
ku pracy i wliczania tego Êwiadczenia do podstawy wymiaru sk∏adek
na ubezpieczenia spo∏eczne. 

15. Prezesa Zwiàzku Banków Polskich (RPO-400301-VI/02)
z dnia 14 listopada 2005 r. – w sprawie odmawiania przez banki
udzielenia kredytu osobom, które przekroczy∏y wiek 70 lat.

Skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich, jak równie˝ alarmujàce
informacje w prasie Êwiadczà o istnieniu problemu odmowy udziele-
nia kredytu przez niektóre banki z powodu „braku zdolnoÊci kredyto-
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cie sta∏ej odrzuca si´ bez wezwania o uiszczenie op∏aty. W odniesie-
niu do skarg kasacyjnych sàdy nie stosujà § 5 ust. 2 rozporzàdzenia,
stojàc na stanowisku, ˝e pozostaje on w kolizji z art. 221 bàdê te˝
wskazujà, ˝e przepis tego rozporzàdzenia dotyczy wy∏àcznie skargi
wnoszonej do sàdu administracyjnego pierwszej instancji. Praktyka
sàdowa zmierza do stosowania przy op∏atach od skarg kasacyjnych
art. 221, co skutkuje odrzuceniem bez wezwania nieop∏aconych
skarg kasacyjnych podlegajàcych op∏acie sta∏ej, a w konsekwencji
zamyka drog´ do skutecznego z∏o˝enia skargi kasacyjnej. Konieczna
wydaje si´ zmiana kwestionowanego przepisu w taki sposób, aby by∏
zgodny z ustawà i nie budzi∏ wàtpliwoÊci interpretacyjnych. 

Prezes Naczelnego Sàdu Administracyjnego (12.12.2005 r.) nie
podziela poglàdu, ˝e przepis § 5 ust. 2 rozporzàdzenia Rady Mini-
strów w sprawie wysokoÊci oraz szczegó∏owych zasad pobierania wpi-
su w post´powaniu przed sàdami administracyjnymi pozostaje w wy-
raênej sprzecznoÊci z art. 221 ustawy – Prawo o post´powaniu przed
sàdami administracyjnymi. Przepis rozporzàdzenia stanowi uszczegó-
∏owienie zasady okreÊlonej w art. 221 wspomnianej ustawy. Przepis
§ 5 ust. 2 dotyczy wy∏àcznie skarg w rozumieniu art. 54 § 1 Prawa
o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi, poniewa˝ tylko te-
go rodzaju skarga jest przekazywana sàdowi, natomiast je˝eli unor-
mowanie dotyczy wpisu od skargi kasacyjnej, czy skargi o wznowie-
nie post´powania, to rozporzàdzenie wyraênie o tym stanowi.
Postulowane przez niektóre Êrodowiska skreÊlenie § 5 ust. 2 wydaje
si´ niemo˝liwe, gdy˝ wówczas powsta∏aby luka w prawie, wobec bra-
ku regulacji co do zasad pobierania wpisu od pism wszczynajàcych
post´powanie, wnoszonych przez adwokata lub radc´ prawnego za
poÊrednictwem organu administracji publicznej. Prezes NSA zamie-
rza zwróciç uwag´ w trybie nadzoru administracyjnego Prezesom Izb
NSA na rozbie˝noÊç w orzecznictwie NSA co do stosowania i wyk∏ad-
ni art. 221 Prawa o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi
i § 5 ust. 2, z równoczesnym zobowiàzaniem Prezesów Izb do przed-
stawienia stanowiska i propozycji rozwiàzania przedstawionego pro-
blemu. Ponadto zamierza zaproponowaç przy najbli˝szej nowelizacji
ustawy – Prawo o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi
zmian´ art. 221 przez dodanie, ˝e rygor z art. 221 nie dotyczy pisma
wszczynajàcego post´powanie sàdowoadministracyjne za poÊrednic-
twem organu administracyjnego. 

18. Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji (RPO-
-513178-II/05) z dnia 16 listopada 2005 r. – w sprawie uprawnieƒ
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Problemy te mogà dotyczyç szeregowych zawodowych tak˝e w innych
jednostkach. Szybkiego uregulowania wymaga problem wykorzysty-
wania szeregowych zawodowych do pe∏nienia s∏u˝by wartowniczej,
czyli ochrony obiektów, w których pe∏nià s∏u˝b´ wojskowà. Pomimo
podejmowanych wysi∏ków ze strony dowódców wprowadzenia do
ochrony obiektów wyspecjalizowanych firm cywilnych, dotychczas nie
uda∏o si´ tej sprawy pozytywnie rozwiàzaç. Podj´cia niezb´dnych de-
cyzji wymaga tak˝e sprawa porzàdkowania terenów jednostek wojsko-
wych. Wyznaczenie do tego rodzaju prac ca∏ych pododdzia∏ów szere-
gowych zawodowych jest krytycznie oceniane przez wszystkich
˝o∏nierzy. Dotychczasowe dzia∏ania dowódców, aby prace te mog∏y
wykonywaç specjalistyczne instytucje cywilne, nie przynios∏y zadawa-
lajàcych rezultatów. 

Minister Obrony Narodowej (14.12.2005 r.) poinformowa∏, ˝e
problem wykorzystywania szeregowych zawodowych do pe∏nienia
s∏u˝by wartowniczej zosta∏ ju˝ rozwiàzany dzi´ki przej´ciu ochrony
obiektów wojskowych przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje
Ochronne. W 1 pu∏ku specjalnym nastàpi∏o to z dniem 5.10.2005 r.,
natomiast w 18 batalionie z dniem 29.09.2005 r. Szeregowi zawodo-
wi sà zobowiàzani do porzàdkowania miejsc, w których odbywa si´
szkolenie, obs∏uga sprz´tu lub innego rodzaju dzia∏alnoÊç s∏u˝bowa.
Rejony zakwaterowania b´dà porzàdkowane przez specjalistyczne fir-
my w oparciu o umowy cywilnoprawne zawarte przez organa wojsko-
we. Na ten cel przewidziano Êrodki finansowe, a problem zostanie
ostatecznie rozwiàzany w 2006 r. Braki w wyposa˝eniu miejsc za-
kwaterowania szeregowych zawodowych (lodówki, pralki itp.) b´dà
sukcesywnie usuwane. 

17. Prezesa Naczelnego Sàdu Administracyjnego (RPO-513373-
-V/05) z dnia 15 listopada 2005 r. – w sprawie odrzucania przez
sàdy administracyjne nieop∏aconych skarg kasacyjnych.

Nap∏ywajàce do Rzecznika skargi wskazujà, ˝e nieprecyzyjne
brzmienie § 5 ust. 2 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 16.12.
2003 r. w sprawie wysokoÊci oraz szczegó∏owych zasad pobierania
wpisu w post´powaniu przed sàdami administracyjnymi stwarza
wàtpliwoÊci interpretacyjne. Przepis ten stanowi, ˝e wpis sta∏y od
skargi wnoszonej przez adwokata lub radc´ prawnego uiszcza si´ na
wezwanie po przekazaniu skargi sàdowi. Pozostaje to w wyraênej
sprzecznoÊci z uregulowaniem zawartym w art. 221 ustawy – Prawo
o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi stanowiàcym, i˝ pi-
sma wnoszone przez adwokata lub radc´ prawnego podlegajàce op∏a-
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dy ze zbycia akcji nabytych w transzy pracowniczej nie korzystajà ze
zwolnienia od podatku. Mimo to Naczelny Sàd Administracyjny
w wielu wypadkach podkreÊla∏, ˝e okolicznoÊci sprawy uprawnia∏y
podatników do pozostawania w przekonaniu, ˝e w przypadku sprze-
da˝y tych akcji korzystajà oni ze zwolnienia. Rzecznik zwraca si´
o przeanalizowanie mo˝liwoÊci podj´cia dzia∏aƒ majàcych na celu
umorzenie odsetek od zaleg∏oÊci podatkowych z tytu∏u zbycia akcji
Banku Handlowego S.A. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (14.12.2005 r.)
poinformowa∏, ˝e sprawa opodatkowania dochodów pracowników
Banku Handlowego ze sprzeda˝y akcji nabytych przy prywatyzacji te-
go banku by∏a przedmiotem korespondencji w latach 1999–2002
zarówno z przedstawicielami Banku Handlowego, jak i zwiàzkami za-
wodowymi dzia∏ajàcymi w banku. Nie wydaje si´ zatem prawdopo-
dobne, aby pracownicy banku sprzedajàcy akcje nabyte przy prywa-
tyzacji nie wiedzieli o cià˝àcych na nich obowiàzkach wynikajàcych
z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W omawianej
sprawie zasz∏y nowe okolicznoÊci, bowiem wyrokiem Sàdu Okr´gowe-
go w Warszawie z dnia 22.04.2005 r., sygn. akt V Ca 243/05 zasà-
dzono od Skarbu Paƒstwa odszkodowanie na rzecz powoda (osoby fi-
zycznej) w wysokoÊci stanowiàcej równowartoÊç odsetek naliczonych
od zaleg∏oÊci podatkowej powsta∏ej z tytu∏u niezap∏aconego podatku
od dochodów uzyskanych ze sprzeda˝y akcji pracowniczych Banku
Handlowego. Wyrokiem Sàdu Rejonowego dla Warszawy ÂródmieÊcie
z dnia 22.11.2004 r. zasàdzono odszkodowanie w analogicznej spra-
wie. Sàd Okr´gowy w Warszawie wyrokiem z dnia 29.11.2005 r.
utrzyma∏ ten wyrok w mocy. Sytuacja ta mo˝e byç kwalifikowana ja-
ko przypadek, w którym istnieje przes∏anka interesu publicznego po-
zwalajàca na pozytywne rozpatrzenie wniosków o umorzenie odsetek
za zw∏ok´. Stanowisko co do zasadnoÊci umarzania odsetek od zobo-
wiàzania podatkowego pracowników Banku Handlowego zosta∏o
przekazane w dniu 14.12.2005 r. organom podatkowym. 

20. Ministra Finansów (RPO-518696-V/05) z dnia 17 listopada
2005 r. – w sprawie terminu do wniesienia roszczenia odszkodowaw-
czego w sprawach podatkowych. 

Zgodnie z art. 260 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa stronie, któ-
ra ponios∏a szkod´ na skutek wydania decyzji, która nast´pnie zo-
sta∏a uchylona w wyniku wznowienia post´powania lub stwierdzono
niewa˝noÊç tej decyzji, s∏u˝y odszkodowanie za poniesionà strat´
i utracone korzyÊci, chyba ˝e przes∏anki, które uzasadniajà uchyle-
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sta˝y gminnej (miejskiej) do wykonywania czynnoÊci z zakresu kon-
troli ruchu drogowego. 

Do Rzecznika wp∏yn´∏a skarga kwestionujàca zawarte w § 17 roz-
porzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia
30.12.2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego uprawnienia dla
stra˝ników stra˝y gminnych (miejskich) do wykonywania czynnoÊci
z zakresu kontroli ruchu drogowego, m.in. uprawnienie stra˝ników
do dokonywania w odniesieniu do kierujàcych pojazdami kontroli
dozwolonej pr´dkoÊci. Rozporzàdzenie to zosta∏o wydane na podsta-
wie art. 131 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Ustawa ta
przyznaje stra˝nikom stra˝y gminnej (miejskiej) uprawnienie do pod-
j´cia decyzji o przemieszczeniu lub usuni´ciu pojazdu z drogi w sytu-
acji, gdy pojazd zosta∏ pozostawiony w miejscu, gdzie jest to zabro-
nione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagra˝a bezpieczeƒstwu.
Ponadto stra˝ gminna (miejska) mo˝e unieruchomiç pojazd przez za-
stosowanie urzàdzenia do blokowania kó∏ w przypadku pozostawie-
nia go w miejscu, gdzie jest to zabronione. Prawo o ruchu drogowym
nie przyznaje natomiast dalszych uprawnieƒ sta˝y gminnej (miej-
skiej) do wykonywania czynnoÊci z zakresu kontroli ruchu drogowe-
go. Postanowienia § 17 przyznajàc stra˝nikom gminnym (miejskim)
inne ni˝ przewidziane w ustawie – Prawo o ruchu drogowym upraw-
nienia z zakresu kontroli ruchu drogowego zosta∏y wydane z przekro-
czeniem granic upowa˝nienia ustawowego. Rzecznik zwraca si´
o podj´cie dzia∏aƒ w celu zmiany obowiàzujàcego stanu prawnego.

19. Ministra Finansów (RPO-357205-VI/00) z dnia 17 listopa-
da 2005 r. – w sprawie akcji nabytych przez pracowników Banku
Handlowego. 

Do Rzecznika Praw Obywatelskich ponownie nap∏yn´∏y skargi by-
∏ych lub aktualnych pracowników Banku Handlowego S.A., którzy
nabyli akcje tego Banku w tzw. transzy pracowniczej. Osoby te zby∏y
w 1999 r. akcje Banku i od uzyskanych przychodów nie odprowadzi-
∏y podatku dochodowego od osób fizycznych opierajàc si´ na infor-
macjach udzielanych przez odpowiedzialnych pracowników Banku,
jak i Komisj´ Papierów WartoÊciowych oraz niektóre urz´dy skarbo-
we. Obecnie organy podatkowe masowo podejmujà post´powania wy-
jaÊniajàce w sprawach osób, które zby∏y akcje, w celu sprawdzenia,
czy osoby te wywiàza∏y si´ z cià˝àcych na nich obowiàzków podatko-
wych. Ma to zapewne zwiàzek z up∏ywajàcym z koƒcem tego roku
okresem przedawnienia opisanych zobowiàzaƒ. Orzecznictwo Naczel-
nego Sàdu Administracyjnego konsekwentnie wskazywa∏o, ˝e docho-
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i zniech´cenie cz∏onków do podejmowania takich dzia∏aƒ. W ocenie
Rzecznika praktyka polegajàca na obcià˝aniu kosztami czynnoÊci
zmierzajàcych do wyodr´bnienia w∏asnoÊci lokali wy∏àcznie cz∏onków
zainteresowanych uzyskaniem prawa w∏asnoÊci nie znajduje oparcia
w obowiàzujàcych przepisach. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa
(9.12.2005 r.) poinformowa∏, ˝e stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy
o spó∏dzielniach mieszkaniowych obowiàzek podj´cia dzia∏aƒ zwiàza-
nych z po∏àczeniem, podzia∏em, rozgraniczeniem nieruchomoÊci,
a tak˝e ewidencjà gruntów i budynków, a tym samym poniesienia
kosztów tych dzia∏aƒ spoczywa na spó∏dzielni mieszkaniowej, czyli
wszystkich jej cz∏onkach jako w∏aÊcicielach majàtku spó∏dzielni. Nie-
uzasadnione jest zatem obcià˝anie tymi kosztami tylko tych cz∏on-
ków, którzy wystàpili z ˝àdaniem zawarcia umowy przeniesienia w∏a-
snoÊci lokalu. Opisane w wystàpieniu Rzecznika praktyki organów
statutowych spó∏dzielni powinny byç eliminowane przez cz∏onków
danej spó∏dzielni na drodze post´powania wewnàtrzspó∏dzielczego
lub na drodze sàdowej. W oparciu o dane zawarte w piÊmie Rzeczni-
ka Minister Transportu i Budownictwa wystàpi∏ do Ministra Sprawie-
dliwoÊci z proÊbà o rozwa˝enie mo˝liwoÊci zwrócenia uwagi sàdom
rejestrowym na niedopuszczalnoÊç rejestrowania statutów spó∏dzielni
mieszkaniowych oraz zmian w statutach zawierajàcych postanowie-
nia niezgodne z przepisami prawa. 

22. Ministra Transportu i Budownictwa (RPO-457644-V/05)
z dnia 21 listopada 2005 r. – w sprawie op∏at pobieranych przez
notariusza przy zawieraniu umowy przeniesienia w∏asnoÊci lokalu
spó∏dzielczego. 

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy o spó∏dzielniach mieszkaniowych,
wynagrodzenie notariusza za ogó∏ czynnoÊci notarialnych dokona-
nych przy zawieraniu umowy przeniesienia w∏asnoÊci lokalu na
cz∏onka spó∏dzielni, któremu s∏u˝y spó∏dzielcze prawo do lokalu, wy-
nosi 1/3 minimalnego wynagrodzenia za prac´. Zawarte w ustawie
sformu∏owanie „wynagrodzenie notariusza za ogó∏ czynnoÊci notarial-
nych dokonanych przy zawieraniu umowy” budzi wàtpliwoÊci inter-
pretacyjne w praktyce. Kontrowersyjna sta∏a si´ kwestia pobierania
przez notariuszy przy sporzàdzaniu umowy o przeniesienie w∏asnoÊci
lokalu spó∏dzielczego osobnego wynagrodzenia za wydanie stronom
wypisów aktu notarialnego dokumentujàcego t´ umow´. WysokoÊç
wynagrodzenia ustalana jest na podstawie § 12 rozporzàdzenia
w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Praktyka ta jest
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nie decyzji lub stwierdzenie jej niewa˝noÊci, powsta∏y z winy strony.
W myÊl art. 261 § 4 Ordynacji podatkowej, w przypadku odmowy
orzeczenia odszkodowania lub orzeczenia odszkodowania w wysoko-
Êci mniejszej od zg∏oszonej w ˝àdaniu w tej sprawie, stronie przys∏u-
guje prawo wniesienia powództwa do sàdu powszechnego w terminie
30 dni od dnia dor´czenia decyzji. Po up∏ywie tego terminu wygasa
roszczenie odszkodowawcze. Rozwiàzanie przyj´te w art. 261 § 4 po-
legajàce na ograniczeniu prawa strony do dochodzenia odszkodowa-
nia przed sàdem powszechnym krótkim terminem zawitym stanowi
powtórzenie rozwiàzania zawartego w art. 160 § 5 kpa. W wyroku
z dnia 5.09.2005 r. (sygn. akt P 18/04) Trybuna∏ Konstytucyjny
orzek∏, ˝e art. 160 § 5 kpa w zakresie, w jakim przewiduje trzydzie-
stodniowy termin do wniesienia powództwa do sàdu powszechnego,
jest niezgodny z art. 32 ust. 1 i art. 64 ust. 2 Konstytucji RP. Nie
ulega wàtpliwoÊci w Êwietle tego wyroku, i˝ to˝samà wadà konstytu-
cyjnà obcià˝ony jest te˝ art. 261 § 4 Ordynacji podatkowej. Rzecznik
prosi o podj´cie dzia∏aƒ w celu dostosowania treÊci tego przepisu do
standardu konstytucyjnego w zakresie ochrony praw majàtkowych. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (6.12.2005 r.) po-
informowa∏, ˝e przy najbli˝szej nowelizacji ustawy – Ordynacja podat-
kowa zostanie zaproponowana stosowna zmiana przepisu art. 261 § 4.

21. Ministra Transportu i Budownictwa (RPO-420120-V/02)
z dnia 17 listopada 2005 r. – w sprawie obcià˝ania wnioskodawców
kosztami z tytu∏u dzia∏aƒ spó∏dzielni mieszkaniowych podejmowa-
nych w zwiàzku z przekszta∏ceniem spó∏dzielczego lokatorskiego lub
w∏asnoÊciowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odr´bnej
w∏asnoÊci. 

Do Biura Rzecznika wp∏ywajà skargi od cz∏onków spó∏dzielni
mieszkaniowych, którzy z∏o˝yli wnioski o przekszta∏cenie spó∏dziel-
czego lokatorskiego lub w∏asnoÊciowego prawa do lokalu mieszkalne-
go w prawo odr´bnej w∏asnoÊci. Skar˝àcy kwestionujà dzia∏ania
spó∏dzielni mieszkaniowych, które wprowadzajà obowiàzek pokrycia
wy∏àcznie przez cz∏onków wyst´pujàcych z wnioskami kosztów z ty-
tu∏u podj´cia przez spó∏dzielni´ dzia∏aƒ poprzedzajàcych ustanowie-
nie odr´bnej w∏asnoÊci zajmowanych przez nich lokali mieszkalnych.
Spó∏dzielnie uzasadniajà swoje dzia∏anie ochronà interesów tych
cz∏onków, którzy nie sà zainteresowani ustanawianiem odr´bnej w∏a-
snoÊci oraz brakiem Êrodków na ten cel. Natomiast cz∏onkowie spó∏-
dzielni, którzy z∏o˝yli wnioski o przekszta∏cenie, odbierajà takie dzia-
∏ania jako majàce na celu wstrzymanie procesu przew∏aszczania
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Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje skargi dotyczàce sprzecz-
noÊci postanowieƒ § 5 ust. 6 rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie uiszczania przez przedsi´biorców op∏at za przejazd po dro-
gach krajowych z przepisami ustawy o transporcie drogowym, polega-
jàcej na zrównaniu w rozporzàdzeniu, wbrew dyspozycjom ustawo-
wym, sytuacji prawnej przewoêników nieposiadajàcych karty op∏aty
drogowej z przewoênikami posiadajàcymi wymagane karty, ale niepra-
wid∏owo wype∏nione. Katalog czynów polegajàcych na wykonywaniu
transportu drogowego lub przewozów na potrzeby w∏asne z narusze-
niem przepisów dotyczàcych uiszczania op∏at za przejazd po drogach
krajowych, ustalony w za∏àczniku do ustawy o transporcie drogowym,
zawierajàcym taryfikator czynów niedozwolonych w transporcie drogo-
wym i odpowiadajàcà im wysokoÊç kar pieni´˝nych, jednoznacznie wy-
odr´bnia wykonywanie transportu z nieprawid∏owo wype∏nionà kartà
op∏aty od innych naruszeƒ, w tym nieuiszczenia op∏aty lub uiszczenia
op∏aty w wysokoÊci ni˝szej ni˝ wymagana. Zasady dobrej legislacji oraz
zasada zaufania obywateli do paƒstwa i stanowionego prawa uzasad-
niajà uporzàdkowanie tej rozbie˝noÊci i pilnà zmian´ rozporzàdzenia
dostosowujàcà jego przepisy do regulacji ustawowych. Obecny stan
prawny powoduje, ˝e do Rzecznika kierowane sà wnioski o przedsta-
wienie tej sprawy Trybuna∏owi Konstytucyjnemu. 

24. Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej (RPO-499797-XI/05)
z dnia 22 listopada 2005 r. – w sprawie braku mo˝liwoÊci uzyska-
nia Êwiadczenia piel´gnacyjnego przez rodziców zast´pczych dziecka
niepe∏nosprawnego. 

Obowiàzujàcy od dnia 1.09.2005 r. art. 17 ustawy o Êwiadczeniach
rodzinnych wy∏àcza mo˝liwoÊç uzyskania Êwiadczenia piel´gnacyjnego
przez rodzica zast´pczego, a tak˝e opiekuna prawnego niepe∏nospraw-
nego dziecka. Zmiana ta jest kolejnà, niekorzystnà dla rodzin zast´p-
czych, nowelizacjà. Zosta∏a wy∏àczona mo˝liwoÊç uzyskania Êwiadcze-
nia piel´gnacyjnego, od którego odprowadzane by∏yby sk∏adki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe przez okres niezb´dny do otrzyma-
nia Êwiadczeƒ emerytalno-rentowych przez rodziny zast´pcze, które
Êwiadomie rezygnujà z zatrudnienia z uwagi na koniecznoÊç opieki, re-
habilitacji, rewalidacji i ciàg∏ej pomocy dziecku niepe∏nosprawnemu
oraz podejmujà trud jego wychowania. Brak mo˝liwoÊci uzyskania
przez rodzica zast´pczego Êwiadczenia piel´gnacyjnego, przez okres po-
bytu dziecka niepe∏nosprawnego w rodzinie zast´pczej, jest niekorzyst-
ny dla propagowania idei rodzicielstwa zast´pczego wobec tej grupy
dzieci. W przypadku szczególnie pokrzywdzonej grupy dzieci pozbawio-
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przedmiotem krytyki obywateli skar˝àcych si´ do Rzecznika Praw
Obywatelskich. Uwa˝ajà oni, ˝e kwota okreÊlona w art. 12 ust. 5
i analogicznych przepisach ustawy o spó∏dzielniach mieszkaniowych
wyczerpuje w ca∏oÊci koszt zwiàzany z przeniesieniem na cz∏onka
spó∏dzielni w∏asnoÊci lokalu spó∏dzielczego, w tym koszt wydania
stronom wypisów aktu. Konieczne wydaje si´ rozwa˝enie doprecyzo-
wania omawianych przepisów. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa
(7.12.2005 r.) poinformowa∏, ˝e treÊç obecnie obowiàzujàcych regula-
cji zawartych w ustawie o spó∏dzielniach mieszkaniowych, przewidu-
jàcych, ˝e wynagrodzenie notariusza za ogó∏ czynnoÊci notarialnych
dokonanych przy zawieraniu umowy przeniesienia w∏asnoÊci lokalu
wynosi 1/3 minimalnego wynagrodzenia za prac´, zosta∏a ustalona
w porozumieniu z Ministrem SprawiedliwoÊci. Analogiczne regulacje
dotyczàce tej kwestii zawarte sà w przepisach art. 145 ustawy z dnia
28.07.2005 r. o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych, które
wejdà w ˝ycie w dniu 2.03.2006 r. Celem ustawodawcy przy noweli-
zacji przepisów by∏o obj´cie zakresem ich dzia∏ania ogó∏u czynnoÊci
dokonanych przez notariusza, a nie tylko jednej z nich polegajàcej
na sporzàdzeniu aktu notarialnego. OkreÊlenie „ogó∏ czynnoÊci nota-
rialnych” oznacza zatem wszystkie czynnoÊci notarialne dokonane
przez notariusza przy sporzàdzaniu umowy przeniesienia w∏asnoÊci
lokalu, w tym sporzàdzenie aktu notarialnego, sporzàdzenie wypisów
aktu dla stron, oraz – na podstawie § 16 rozporzàdzenia Ministra
SprawiedliwoÊci w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej –
inne czynnoÊci nie wymienione enumeratywnie w przepisach tego
rozporzàdzenia. Dlatego te˝, wàtpliwoÊci dotyczàce zakresu powy˝-
szego okreÊlenia, jak równie˝ praktyka pobierania op∏at za sporzà-
dzenie dla stron wypisów aktu notarialnego nie znajdujà uzasadnie-
nia w Êwietle obowiàzujàcych przepisów ani te˝ w ich nowelizacji,
która wejdzie w ˝ycie 2.03.2006 r. Minister Transportu i Budownic-
twa przes∏a∏ kopi´ wystàpienia Rzecznika do Ministra Sprawiedliwo-
Êci z proÊbà o zaj´cie stanowiska. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie SprawiedliwoÊci (2.01.
2006 r.) podzielajàc stanowisko Ministerstwa Infrastruktury poinfor-
mowa∏, ˝e nie dostrze˝ono potrzeby nowelizacji kwestionowanych
przepisów ustawy o spó∏dzielniach mieszkaniowych. 

23. Ministra Transportu i Budownictwa (RPO-514224-VI/05)
z dnia 21 listopada 2005 r. – w sprawie uiszczania przez przedsi´-
biorców op∏at za przejazd po drogach krajowych. 

40



Dziecko mo˝e przebywaç w placówce opiekuƒczo-wychowawczej za-
pewniajàcej ca∏odobowà opiek´, do uzyskania pe∏noletnoÊci, a po
uzyskaniu pe∏noletnoÊci – na dotychczasowych zasadach do czasu
ukoƒczenia szko∏y, w której rozpocz´∏o nauk´ przed uzyskaniem pe∏-
noletnoÊci. 

26. Prokuratora Krajowego (RPO-516562-II/05) z dnia 22 li-
stopada 2005 r. – w sprawie wszcz´cia post´powania przygotowaw-
czego przez prokuratur´ w sprawie o pomawianie w artyku∏ach pra-
sowych Kasy Krajowej SKOK. 

Prokuratura Okr´gowa w Gdaƒsku wszcz´∏a z urz´du post´powanie
przygotowawcze w sprawie przest´pstwa Êciganego z oskar˝enia pry-
watnego, tj. wyst´pku z art. 212 § 1 Kk polegajàcego na pomawianiu
osób z organów Krajowej Spó∏dzielczej Kasy Oszcz´dnoÊciowo-Kredyto-
wej w Sopocie, jak te˝ SKOK-ów w artyku∏ach publikowanych w „Poli-
tyce” i „Gazecie Wyborczej”. Rzecznik w pe∏ni respektuje niezale˝ne de-
cyzje prokuratury w zakresie obejmowania z urz´du Êciganiem
przest´pstw prywatnoskargowych, jednak jego wàtpliwoÊci budzà in-
formacje o anga˝owaniu do wykonywania czynnoÊci procesowych w tej
sprawie funkcjonariuszy CBÂ. WàtpliwoÊci budzi tak˝e to, czy zosta∏o
spe∏nione kryterium interesu spo∏ecznego uzasadniajàce wszcz´cie
w tej sprawie post´powania przez prokuratora. Zdaniem Rzecznika
analiza postanowienia prokuratora Prokuratury Okr´gowej w Gdaƒsku
nie daje przekonujàcej odpowiedzi w tej kwestii. Poj´cie „interesu spo-
∏ecznego” jest poj´ciem niedookreÊlonym, które ka˝dorazowo musi byç
skonkretyzowane przez prokuratora wszczynajàcego post´powanie. In-
teres spo∏eczny aktualizuje si´ dopiero wówczas, gdy czyn przest´pny
godzi w konkretne dobra ogólne. TreÊç uzasadnienia postanowienia
prokuratora zdaje si´ sugerowaç, ˝e rozumie on interes spo∏eczny jako
prostà sum´ interesów indywidualnych. Rzecznik prosi o ocen´ zasad-
noÊci tego typu dzia∏aƒ Prokuratury Okr´gowej w Gdaƒsku oraz sta-
nowisko wobec przedstawionego problemu. 

Prokurator Krajowy – Zast´pca Prokuratora Generalnego (19.12.
2005 r.) wyjaÊni∏, ˝e w ocenie Prokuratury Apelacyjnej w Gdaƒsku
oraz Prokuratury Krajowej, decyzja Prokuratora Okr´gowego w Gdaƒ-
sku zaprezentowana w treÊci postanowienia z dnia 27.06.2005 r.
o wszcz´ciu Êledztwa w sprawie pomawiania KSKOK w Sopocie oraz
cz∏onków jej organów statutowych, jak te˝ SKOK-ów w artyku∏ach pra-
sowych, zosta∏a podj´ta zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami. Nale˝y
zgodziç si´ ze stanowiskiem, ˝e punktem wyjÊcia do przyj´cia, ˝e czyn
prywatnoskargowy wymaga obj´cia Êciganiem z urz´du winno byç ist-
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nych opieki rodzicielskiej, tj. dzieci niepe∏nosprawnych, zmiany takie
oznaczajà promowanie placówek o charakterze zak∏adowym. 

25. Ministra SprawiedliwoÊci, Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji, Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej, Ministra
Edukacji i Nauki (RPO-517325-XI/05) z dnia 22 listopada
2005 r. – w sprawie stanu przestrzegania praw ma∏oletnich cudzo-
ziemców bez opieki ubiegajàcych si´ o status uchodêcy. 

Rzecznik Praw Obywatelskich przekaza∏ „Informacj´ RPO na temat
stanu przestrzegania praw ma∏oletnich cudzoziemców bez opieki
ubiegajàcych si´ o status uchodêcy”. Pracownicy Biura Rzecznika
przeprowadzili w latach 2004-2005 wizyty w placówkach, w których
przebywajà ma∏oletni cudzoziemcy ubiegajàcy si´ o status uchodêcy,
ze szczególnym uwzgl´dnieniem tych, gdzie umieszczani sà ma∏oletni
bez opieki. W toku wizyt ustalono, ˝e procedura regulowania sytuacji
prawnej i opiekuƒczej ma∏oletnich cudzoziemców przebywajàcych
w domach ma∏ego dziecka jest przewlek∏a. Rzecznik zwróci∏ si´
z proÊbà o umieszczenie tej problematyki w programach cyklicznych
szkoleƒ organizowanych dla s´dziów rodzinnych. W piÊmie do Mini-
stra Pracy i Polityki Spo∏ecznej Rzecznik zauwa˝y∏, ˝e przepisy rozpo-
rzàdzenia Ministra Polityki Spo∏ecznej z dnia 29.09.2005 r. w spra-
wie udzielania pomocy uchodêcom, dotyczàce pomocy dla uchodêcy
niepe∏noletniego bez opieki, sà ma∏o precyzyjne. Nie wiadomo, jakiej
pomocy udziela placówka opiekuƒczo-wychowawcza. Nie jest jasne,
czy po opuszczeniu placówki pe∏noletni uchodêcy majà nadal prawo
do pomocy na podstawie § 4 rozporzàdzenia. Nie wiadomo te˝, czy
monitoring post´pów w procesie integracji dotyczy ma∏oletnich. W pi-
Êmie do Ministra Edukacji i Nauki Rzecznik poinformowa∏ o niewy-
starczajàcym dost´pie ma∏oletnich cudzoziemców do edukacji. Rzecz-
nik zwróci∏ si´ o monitorowanie dost´pu do edukacji i wprowadzenie
przepisów, które gwarantowa∏yby Êrodki finansowe na dodatkowe
zaj´cia edukacyjne, integracyjne oraz opiek´ dydaktycznà i psycholo-
gicznà dla ma∏oletnich cudzoziemców i uchodêców. 

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej (21.12.2005 r.) poinformo-
wa∏, ˝e w jego ocenie istniejàce rozwiàzania prawne dotyczàce udzie-
lania pomocy osobom posiadajàcym status uchodêcy, w tym ma∏olet-
nim cudzoziemcom pozbawionym opieki, pozwalajà na udzielenie
skutecznej pomocy. Dzieci cudzoziemskie pozbawione opieki, a po-
siadajàce uregulowany status prawny, pozwalajàcy im na korzysta-
nie z pomocy spo∏ecznej na mocy art. 80 ustawy o pomocy spo∏ecz-
nej mogà byç umieszczone w placówce opiekuƒczo-wychowawczej.
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ska wojskowego, a tak˝e o zaj´cie stanowiska w sprawie mo˝liwoÊci
pomocy finansowej dla w∏aÊcicieli na inwestycje niezb´dne w zwiàzku
z pozostawaniem nieruchomoÊci w tej strefie. 

Minister Ârodowiska (30.12.2005 r.) poinformowa∏, ˝e Wojewoda
Wielkopolski utworzy∏ rozporzàdzeniem z dnia 17.12.2003 r. obszar
ograniczonego u˝ytkowania dla lotniska wojskowego Poznaƒ – Krzesi-
ny bez uwzgl´dnienia majàcych tu funkcjonowaç samolotów F-16. W
dacie wydania rozporzàdzenia nieznany by∏ Wojewodzie nie tylko ter-
min wprowadzenia na to lotnisko samolotów F-16, ale równie˝ iloÊç
wykonywanych przez te samoloty operacji lotniczych oraz w∏aÊciwe im
procedury startów i làdowaƒ. Wobec braku tak istotnych parametrów,
nie mo˝na by∏o wtedy ustaliç rozmiarów obszaru ograniczonego u˝yt-
kowania ze wzgl´du na ich eksploatacj´. Po wprowadzeniu samolotów
F-16 na lotnisko Poznaƒ – Krzesiny konieczne b´dzie sporzàdzenie
przeglàdu ekologicznego i okreÊlenie zasi´gu ponadnormatywnego
akustycznego oddzia∏ywania na Êrodowisko. Zmiana dotychczasowego
zasi´gu ponadnormatywnych akustycznych oddzia∏ywaƒ b´dzie skut-
kowaç korektà granic obszaru ograniczonego u˝ytkowania utworzone-
go rozporzàdzeniem Wojewody. Wówczas w∏aÊcicielom nieruchomoÊci,
a tak˝e u˝ytkownikom wieczystym nieruchomoÊci oraz osobom, któ-
rym przys∏uguje prawo rzeczowe do nieruchomoÊci usytuowanych na
terenie obj´tym korektà obszaru ograniczonego u˝ytkowania dla lotni-
ska wojskowego, poczàwszy od dnia w którym korekta zosta∏a dokona-
na, b´dzie przys∏ugiwaç dwuletni okres na dochodzenie roszczeƒ od-
szkodowawczych na mocy art. 129 ust. 4 ustawy – Prawo ochrony
Êrodowiska. Przy nowelizacji ustawy zostanie rozpatrzona sugestia
przed∏u˝enia terminu dochodzenia tych odszkodowaƒ. 

28. Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej (RPO-517751-XI/05)
z dnia 23 listopada 2005 r. – w sprawie utraty zasi∏ku rodzinnego
przez osoby wyje˝d˝ajàce za granic´. 

Z dniem 1.09.2005 r. wszed∏ w ˝ycie przepis art. 1 ust. 3 ustawy
o Êwiadczeniach rodzinnych mówiàcy, ˝e Êwiadczenia rodzinne przy-
s∏ugujà uprawnionym osobom zamieszkujàcym i przebywajàcym na
terytorium Polski przez okres co najmniej 1 roku przed z∏o˝eniem
wniosku oraz przez okres zasi∏kowy, w którym otrzymujà Êwiadcze-
nia rodzinne. Rygorystyczna interpretacja tego przepisu powoduje, ˝e
osoby które nawet na krótki okres czasu podj´∏y prac´ za granicà,
tracà zasi∏ek, mimo i˝ wype∏niajà pozosta∏e kryteria ustawowe. Na
szkoleniach pracownicy pomocy spo∏ecznej dowiedzieli si´, ˝e nawet
jeÊli ktoÊ przebywa∏ za granicà tylko trzy dni, traci prawo do zasi∏ku
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nienie okolicznoÊci Êwiadczàcych o tym, ˝e Êciganiem tego przest´p-
stwa jest zainteresowany nie tylko indywidualny pokrzywdzony, ale ˝e
ma to znaczenie dla dobra ogólnego. Powy˝szà zasadà kierowa∏ si´
Prokurator Okr´gowy w Gdaƒsku. Prokurator stwierdzi∏, i˝ ukazanie
si´ w prasie ogólnokrajowej szeregu artyku∏ów przedstawiajàcych
w negatywnym Êwietle dzia∏alnoÊç ca∏ej struktury kas, jak i zarzàdza-
jàcych nimi osób, mo˝e doprowadziç do paniki na rynku finansowym
i zagro˝enia praw majàtkowych oraz dóbr osobistych osób b´dàcych
cz∏onkami SKOK-ów, jak te˝ struktur wyros∏ych na idei samopomocy.
Zachwianie tego rynku mog∏o mieç oddêwi´k ogólnospo∏eczny, je˝eli
zwa˝y si´ na iloÊç osób nale˝àcych do SKOK i cz∏onków ich rodzin.
W tej sprawie jedynie w ramach dzia∏aƒ z urz´du, dokonywanych
przez CBÂ, mo˝liwym by∏o wyjaÊnienie wàtku wskazujàcego, ˝e nega-
tywnà kampani´ prasowà wobec SKOK zleci∏y instytucje finansowe
sprzeciwiajàce si´ dzia∏aniom przedstawicieli SKOK w pracach podko-
misji sejmowych zajmujàcych si´ ustawà antylichwiarskà oraz ustawà
dotyczàcà upad∏oÊci konsumenckiej. 

27. Ministra Ârodowiska (RPO-516893-X/05) z dnia 23 listopa-
da 2005 r. – w sprawie obszaru ograniczonego u˝ytkowania dla lot-
niska wojskowego Poznaƒ–Krzesiny. 

Do Rzecznika zwróci∏o si´ kilkuset mieszkaƒców Poznania i Lubo-
nia, którzy zasygnalizowali swoje obawy zwiàzane z powstaniem ob-
szaru ograniczonego u˝ytkowania dla lotniska wojskowego Poznaƒ –
Krzesiny. W zwiàzku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieru-
chomoÊci, jej w∏aÊciciel mo˝e ˝àdaç, na podstawie ustawy – Prawo
ochrony Êrodowiska, odszkodowania za poniesionà szkod´, która
obejmuje równie˝ zmniejszenie wartoÊci nieruchomoÊci. Termin na
dochodzenie roszczeƒ odszkodowawczych jest ograniczony do 2 lat od
dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia lub aktu prawa miejscowego po-
wodujàcego ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomoÊci.
W ocenie skar˝àcych ograniczenie to niekorzystnie wp∏ywa na mo˝li-
woÊç otrzymania odszkodowaƒ. Rzeczywisty spadek wartoÊci nie-
ruchomoÊci oraz nak∏adów, których poniesienie jest niezb´dne dla
zapewnienia w∏aÊciwych warunków ˝ycia, b´dzie mo˝liwy do oszaco-
wania najwczeÊniej od momentu w którym lotnisko zacznie obs∏ugi-
waç nowe samoloty wojskowe, co nastàpi ju˝ po up∏ywie dwuletniego
terminu okreÊlonego w powo∏anym przepisie. Rzecznik zwraca si´
o rozwa˝enie mo˝liwoÊci podj´cia dzia∏aƒ legislacyjnych zmierzajàcych
do przed∏u˝enia terminu na dochodzenie roszczeƒ odszkodowawczych
w zwiàzku z utworzeniem strefy ograniczonego u˝ytkowania dla lotni-
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koszty te ustalajà samodzielnie zwiàzki rewizyjne, przy czym lustracja
traktowana jest jako odr´bna us∏uga, zatem jej koszt ustalany jest
w oderwaniu od sk∏adki cz∏onkowskiej zwiàzanej z przynale˝noÊcià
spó∏dzielni do danego zwiàzku rewizyjnego. Koszty lustracji sà bardzo
wysokie. Dla niektórych spó∏dzielni mieszkaniowych stanowià znacz-
ne obcià˝enie, co powoduje, ˝e cz´sto nie wywiàzujà si´ one z ustawo-
wego obowiàzku poddania lustracji. Badanie lustracyjne jest formà
weryfikacji dzia∏alnoÊci organów spó∏dzielni z punktu widzenia legal-
noÊci, gospodarnoÊci i rzetelnoÊci. Wydaje si´, i˝ zasady odp∏atnoÊci
za lustracj´ powinny byç przejrzyste i jednoznaczne, tak aby usunàç
ewentualne wàtpliwoÊci cz∏onków spó∏dzielni co do braku obiektywi-
zmu lustratora. Brak regulacji ustawowych w omawianym zakresie
powoduje, ˝e zwiàzki rewizyjne mogà okreÊlaç omawianà problematy-
k´ ca∏kowicie dowolnie. W ocenie Rzecznika zasadnym by∏oby wpro-
wadzenie do Prawa spó∏dzielczego przepisów, które w sposób general-
ny regulowa∏yby zasadnicze kwestie zwiàzane z ustalaniem zasad
odp∏atnoÊci za badania lustracyjne. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa
(21.12.2005 r.) podziela poglàd o zasadnoÊci wprowadzenia do Prawa
spó∏dzielczego regulacji okreÊlajàcych zasady ustalania kosztów lu-
stracji. Minister Transportu i Budownictwa przeÊle wystàpienie
Rzecznika do Ministra SprawiedliwoÊci, celem rozpatrzenia wed∏ug
w∏aÊciwoÊci. JednoczeÊnie poinformowa∏, ˝e przedstawi Ministrowi
SprawiedliwoÊci sugestie, które mog∏yby byç uwzgl´dnione w ewen-
tualnych pracach legislacyjnych. Nale˝y do nich uzale˝nienie wyso-
koÊci op∏at za lustracj´ od iloÊci cz∏onków danej spó∏dzielni oraz
wielkoÊci jej Êredniego obrotu z okreÊlonego okresu, np. z ostatnich
3 lat. Mo˝na by równie˝ rozwa˝yç wprowadzenie maksymalnej stawki
tych op∏at oraz mo˝liwoÊç przeprowadzania lustracji przez niezale˝-
nych lustratorów. 

30. Ministra Zdrowia (RPO-398773-XI/02) z dnia 24 listopada
2005 r. – w sprawie realizacji programu pomocy dla dzieci niepe∏no-
sprawnych i zagro˝onych niepe∏nosprawnoÊcià. 

Program „Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordy-
nowana i ciàg∏a pomoc dziecku zagro˝onemu niepe∏nosprawnoÊcià
lub niepe∏nosprawnemu oraz jego rodzinie” jest programem pilota˝o-
wym. Stanowi wst´p do dzia∏aƒ systemowych w zakresie wczesnej
diagnostyki i kompleksowego wspierania dziecka niepe∏nosprawnego,
zagro˝onego niepe∏nosprawnoÊcià oraz jego rodziny. W programie po-
∏o˝ono akcent zarówno na dzia∏ania profilaktyczne jak i na leczenie.
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rodzinnego. Szczególne znaczenie dla w∏aÊciwej interpretacji tego
przepisu ma w ocenie Rzecznika uchwa∏a Trybuna∏u Konstytucyjne-
go z dnia 21.08.1991 r. (W 7/91) w której stwierdzono, ˝e przebywa-
nie na terytorium polskim obywatela polskiego nie wyklucza jego
mo˝liwych wyjazdów zagranicznych. Istotne jest jednak wskazanie,
˝e przebywanie w Polsce nosi cechy stworzenia w tym w∏aÊnie kraju
oÊrodka jego osobistych i majàtkowych interesów i jest po∏àczone
z zamiarem sta∏ego w niej pobytu. 

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej (6.12.2005 r.) poinformowa∏,
˝e sytuacji gdy osoba w celach zarobkowych wyjecha∏a na krótki okres
czasu poza granice RP nie mo˝na mówiç, ˝e nie ma zamiaru sta∏ego
pobytu i tym samym nie zamieszkuje w Polsce, w szczególnoÊci gdy
w Polsce pozosta∏y jej dzieci. Osoba ta nie traci prawa do Êwiadczeƒ
rodzinnych. Stanowisko takie Ministerstwo prezentuje od chwili wej-
Êcia w ˝ycie ustawy o Êwiadczeniach rodzinnych, czemu dawa∏o wielo-
krotnie wyraz w odpowiedziach na kierowane pytania, jak równie˝
podczas spotkaƒ z realizatorami tej ustawy. Niestety zdarza si´, ˝e nie
podzielajà tego stanowiska gminy oraz samorzàdowe kolegia odwo∏aw-
cze. Ponadto w sytuacji, gdy osoba wyst´pujàca o Êwiadczenia rodzin-
ne wyjecha∏a w celach zarobkowych do jednego z paƒstw Unii Euro-
pejskiej, zastosowanie majà przepisy dotyczàce koordynacji systemów
zabezpieczenia spo∏ecznego (rozporzàdzenie Rady UE Nr 1408 z dnia
14.06.1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia spo∏ecz-
nego do pracowników najemnych, osób prowadzàcych dzia∏alnoÊç na
w∏asny rachunek i do cz∏onków ich rodzin przemieszczajàcych si´ we
wspólnocie) i przepis art. 1 ust. 3 ustawy o Êwiadczeniach rodzinnych
nie znajduje zastosowania. Przepis art. 1 ust. 3 zosta∏ wprowadzony,
gdy˝ z wnioskami o Êwiadczenia rodzinne wyst´powali cz´sto pe∏no-
mocnicy rodzin, które wyjecha∏y z Polski i od d∏u˝szego czasu przeby-
wajà poza granicami RP, na przyk∏ad w USA, Kanadzie. Bioràc pod
uwag´ fakt, ˝e przepis art. 1 ust. 3 ustawy o Êwiadczeniach rodzin-
nych stwarza problemy interpretacyjne, przygotowana zosta∏a noweli-
zacja tego artyku∏u zawarta w projekcie ustawy przyj´tym w dniu
28.11.2005 r. przez Rad´ Ministrów i skierowanym do Sejmu RP. 

29. Ministra Transportu i Budownictwa (RPO-420816-V/03)
z dnia 24 listopada 2005 r. – w sprawie kosztów lustracji spó∏dziel-
ni mieszkaniowych.

Lustracja spó∏dzielni jest dla spó∏dzielni mieszkaniowych obowiàz-
kowa. Jednak˝e obowiàzujàce przepisy nie zawierajà ˝adnych uregu-
lowaƒ dotyczàcych zasad ustalania kosztów lustracji. W praktyce
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∏ecznie problemu, Rzecznik przedstawia powy˝szà spraw´ z proÊbà
o zaj´cie stanowiska. 

32. Ministra Finansów (RPO-505929-VI/05) z dnia 29 listopa-
da 2005 r. – w sprawie braku przepisów rangi ustawowej dotyczà-
cych ujawniania wynagrodzeƒ cz∏onków organów zarzàdzajàcych
i nadzorujàcych spó∏ki publicznej. 

Obowiàzek wprowadzenia do prawa polskiego wymogu ujawniania
indywidualnych wynagrodzeƒ osób b´dàcych cz∏onkami organów za-
rzàdzajàcych i nadzorujàcych spó∏ki publicznej wynika z przepisów
prawa unijnego. Implementacja tego typu rozwiàzaƒ do polskiego
systemu prawnego powinna nastàpiç z poszanowaniem polskiego po-
rzàdku konstytucyjnego. Ten zaÊ wymaga, aby ingerencja w prawa
konstytucyjne obywateli, w tym prawo do prywatnoÊci, nast´powa∏a
wy∏àcznie w drodze ustawy. Obecnie zaÊ kwesti´ t´ regulujà przepisy
rozporzàdzenia. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (30.12.2005 r.)
wyjaÊni∏, ˝e kwestia informowania o wynagrodzeniach osób zarzàdza-
jàcych i nadzorujàcych emitenta uregulowana jest obecnie w rozpo-
rzàdzeniu Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie infor-
macji bie˝àcych i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartoÊciowych (poprzednio § 102 ust. 6 pkt 16 rozporzà-
dzenia Rady Ministrów z dnia 21.03.2005 r.). Przepis ten stanowi
wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 60 ust. 2 ustawy
z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spó∏kach publicznych. W ramach konsultacji mi´dzyresortowych
w sprawie projektu rozporzàdzenia opini´ wyrazi∏o równie˝ Rzàdowe
Centrum Legislacji, które nie zg∏osi∏o uwag w zakresie treÊci omawia-
nego przepisu. 

33. Ministra Finansów (RPO-505224-VI/05) z dnia 29 listopada
2005 r. – w sprawie braku mo˝liwoÊci zwrotu 22% stawki VAT benefi-
cjentom programu SAPARD, z powodu przewlek∏oÊci rozpatrywania
wniosków przez Agencj´ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Do Biura Rzecznika wp∏ywajà skargi od beneficjentów Specjalnego
Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiej-
skich (SAPARD), którzy podnoszà, ˝e w wyniku niedokonania weryfi-
kacji do dnia 30.04.2005 r. przez Agencj´ Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa z∏o˝onych wniosków o udzielenie pomocy finansowej,
zostali pozbawieni mo˝liwoÊci zwrotu podatku od towarów i us∏ug.
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Diagnostyka powinna obejmowaç ca∏à populacj´ dzieci i stanowiç
punkt wyjÊcia do wczesnej rehabilitacji. Istnieje zatem potrzeba prze-
szkolenia lekarzy POZ, pediatrów i neurologów dzieci´cych w ca∏ej
Polsce w zakresie wczesnej diagnostyki neurorozwojowej. Bez w∏aÊci-
wie przygotowanych kadr medycznych realna zmiana sytuacji dzieci
niepe∏nosprawnych nie jest mo˝liwa. Drugim wa˝nym problemem
jest koniecznoÊç wprowadzenia do ustawy o Êwiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych upowa˝nienia
ustawowego, które umo˝liwi realizacj´ zapisu art. 27 ust. 1 pkt 2
ustawy i stworzenie w Polsce nowoczesnego systemu wczesnej, wielo-
specjalistycznej i kompleksowej opieki nad dzieckiem zagro˝onym
niepe∏nosprawnoÊcià i niepe∏nosprawnym. Elementem takiego syste-
mu powinna byç pomoc psychologiczno-pedagogiczna (tzw. „wczesne
wspomaganie”). 

31. Prezesa Rady Ministrów (RPO-508492-V/05) z dnia 29 li-
stopada 2005 r. – w sprawie sytuacji prawnej najemców sprywaty-
zowanych mieszkaƒ zak∏adowych. 

Rzecznik Praw Obywatelskich nawiàza∏ do wystàpienia do ówcze-
snego Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.06.2005 r., w którym wska-
za∏ na trudnà, nieuregulowanà w przepisach prawa sytuacj´ licznej
grupy najemców by∏ych mieszkaƒ zak∏adowych sprywatyzowanych
przed dniem 7.02.2001 r. oraz odpowiedzi udzielonej z upowa˝nienia
Prezesa Rady Ministrów przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie
Infrastruktury w dniu 18.08.2005 r. Rzecznik zosta∏ poinformowany,
˝e po uzgodnieniach z Ministrem Finansów uznano za zasadne pod-
j´cie dzia∏aƒ legislacyjnych dla stworzenia ustawowych mechani-
zmów wspierajàcych dzia∏ania gmin zmierzajàce do nabywania przez
nie ca∏ych budynków zak∏adowych od podmiotów prywatnych przy
za∏o˝eniu jednak, ˝e mechanizmy takie nie mogà opieraç si´ na przy-
znaniu gminom roszczenia o nabycie takich budynków. Wed∏ug opi-
nii Ministra Finansów mo˝na rozwa˝yç stworzenie mechanizmu
umo˝liwiajàcego pozyskiwanie przez samorzàdy por´czeƒ Banku Go-
spodarstwa Krajowego, którymi mog∏yby byç obejmowane kredyty
lub obligacje s∏u˝àce zgromadzeniu Êrodków na ten cel. Rzecznik nie
posiada informacji, czy ostatecznie zosta∏y podj´te odpowiednie prace
legislacyjne majàce na celu uregulowanie przedstawionego problemu.
Wprowadzone ustawà z dnia 7.07.2005 r. o zmianie niektórych
ustaw dotyczàcych nabywania w∏asnoÊci nieruchomoÊci nowe roz-
wiàzania prawne nie regulujà sytuacji prawnej tej grupy najemców.
Majàc na wzgl´dzie wag´ nierozwiàzanego od lat nabrzmia∏ego spo-
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Rzecznik Praw Obywatelskich nawiàzujàc do wczeÊniejszego wystà-
pienia w tej sprawie z dnia 11.10.2005 r. i odpowiedzi Ministra Spra-
wiedliwoÊci z dnia 31.10.2005 r. stwierdzi∏, ˝e problemy wymiaru
sprawiedliwoÊci oraz publicznej s∏u˝by zdrowia mogà rodziç obaw´,
czy w oparciu o dyspozycje ustawowe powstanie i b´dzie realizowany
w Polsce program kompleksowego post´powania ze sprawcami prze-
st´pstw o charakterze seksualnym, który obejmie nie tylko przedsi´-
wzi´cia prawnokarne, ale tak˝e terapeutyczne i leczniczo-rehabilita-
cyjne. W celu wykonania tego wa˝nego zadania spo∏ecznego nale˝y
w opinii Rzecznika skorzystaç z doÊwiadczeƒ innych paƒstw, które od
kilkudziesi´ciu lat stosujà z powodzeniem, tak˝e w warunkach izolacji
wi´ziennej, ró˝ne metody post´powania z osobami wykazujàcymi
zaburzenia w sferze seksualnej. Rzecznik zwraca si´ spowodowanie
podj´cia mi´dzyresortowych dzia∏aƒ zmierzajàcych do wdro˝enia
w ˝ycie przepisów ustawy z dnia 27.07.2005 r. o zmianie ustawy –
Kodeks karny, ustawy – Kodeks post´powania karnego i ustawy – Ko-
deks karny wykonawczy, w zakresie dotyczàcym sposobów post´po-
wania ze sprawcami przest´pstw o charakterze seksualnym. 

35. Ministra Finansów (RPO-516881-IX/05) z dnia 30 listopa-
da 2005 r. – w sprawie braku przepisów wykonawczych umo˝liwia-
jàcych wyp∏at´ nagród funkcjonariuszom celnym. 

Przepis art. 52 ust. 1 ustawy o S∏u˝bie Celnej okreÊla, ˝e Êrodki fi-
nansowe w wysokoÊci 20% dochodów uzyskanych przez Skarb Paƒstwa
tytu∏em przepadku rzeczy lub korzyÊci majàtkowych pochodzàcych
z ujawnionych przez funkcjonariuszy celnych oraz by∏ych funkcjonariu-
szy Inspekcji Celnej przest´pstw i wykroczeƒ przeciwko mieniu oraz
przest´pstw skarbowych i wykroczeƒ skarbowych, przeznacza si´ na
fundusz motywacyjny na nagrody dla funkcjonariuszy, którzy przyczy-
nili si´ bezpoÊrednio do ich ujawnienia. Z kolei ust. 2 tego artyku∏u zo-
bowiàzuje ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych do okre-
Êlenia w drodze zarzàdzenia zasad przyznawania i wyp∏acania nagród,
uwzgl´dniajàc relacje wysokoÊci indywidualnej nagrody do uzyskanych
dochodów, nak∏ad pracy i okolicznoÊci dokonania czynnoÊci przez
funkcjonariusza. Regulacja ta zacz´∏a obowiàzywaç od dnia 1.01.
2005 r. Pomimo up∏ywu 11 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej
normy nie zosta∏o wydane przedmiotowe zarzàdzenie. Brak przepisów,
które umo˝liwia∏yby dyrektorom izb celnych wyp∏acanie nagród spowo-
dowa∏, ˝e funkcjonariusze celni zostali pozbawieni mo˝liwoÊci korzysta-
nia z tych Êwiadczeƒ. Rzecznik prosi o poinformowanie o terminie wy-
dania i wejÊcia w ˝ycie brakujàcego aktu wykonawczego. 

51

Zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Finansów w sprawie wykonania
niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us∏ug, benefi-
cjenci programu SAPARD majà prawo do ubiegania si´ o zwrot zap∏a-
conego podatku od towarów i us∏ug, je˝eli przed dniem 1.05.2004 r.
zawarli z ARiMR umowy o refundacj´ ze Êrodków Unii Europejskiej
cz´Êci kosztów zwiàzanych z realizacjà przedsi´wzi´ç w ramach tego
programu. Przewlek∏oÊç w ocenie wniosków z∏o˝onych przed dniem
20.02.2004 r. mia∏a wp∏yw na zawarcie stosownych umów ju˝ po dniu
1.05.2004 r., co w konsekwencji doprowadzi∏o do zakupu maszyn rol-
niczych obj´tych pomocà w ramach programu SAPARD, po cenach za-
wierajàcych 22% stawki VAT. Beneficjenci sk∏adajàc wnioski w przepi-
sanym terminie i okreÊlonych uwarunkowaniach podatkowych liczyli
na zwrot 22% stawki VAT, który zaczà∏ obowiàzywaç po dniu akcesji
Polski do Unii Europejskiej. Rozporzàdzenie Ministra Finansów
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od to-
warów i us∏ug pozbawi∏o ich takiej mo˝liwoÊci, gdy˝ pozostawi∏o poza
zakresem swojego unormowania opisany stan faktyczny, co z kolei do-
prowadzi∏o do nierównego traktowania beneficjentów programu. 

Minister Finansów (28.12.2005 r.) poinformowa∏a, ˝e pozasystemo-
wy, tj. nie przewidziany w systemie regulujàcym VAT zawartym w VI
Dyrektywie Rady UE zwrot podatku wynikajàcy z przepisów § 27a roz-
porzàdzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wyko-
nania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us∏ug, do-
tyczy wy∏àcznie tych beneficjentów programu SAPARD, którzy zawarli
umowy o refundacj´ cz´Êci kosztów zwiàzanych z realizacjà przedsi´-
wzi´ç w ramach programu SAPARD ze Êrodków Unii Europejskiej
przed akcesjà i obejmuje wy∏àcznie t´ cz´Êç podatku, która w zwiàzku
ze zmianà stawek podatku VAT po 1.05.2004 r. nie zosta∏a uznana za
koszt kwalifikowany. Opóênienia, które wystàpi∏y w procesie rozpatry-
wania wniosków przez ARiMR spowodowane zosta∏y koniecznoÊcià za-
koƒczenia ich przyjmowania przed datà akcesji, a zawierania umów do
koƒca wrzeÊnia 2004 r. Na skutek tego ograniczenia, w ciàgu ostat-
nich 50 dni przed akcesjà, do Agencji wp∏yn´∏o 16 tysi´cy spoÊród
31 tysi´cy wniosków o dofinansowanie z∏o˝onych w programie
SAPARD. Konsekwencjà tej kumulacji by∏y opóênienia w zawieraniu
umów z beneficjentami. Obecnie zmiany w przepisach obowiàzujàcych
w omówionym zakresie nie sà planowane. 

34. Prezesa Rady Ministrów (RPO-230517-VII/04) z dnia 29 li-
stopada 2005 r. – w sprawie leczenia i terapii zaburzeƒ u sprawców
przest´pstw o charakterze seksualnym. 
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Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócono si´ o poparcie postu-
latów legislacyjnych, które zosta∏y opracowane przez mi´dzydyscypli-
narny zespó∏ specjalistów na podstawie doÊwiadczeƒ i materia∏ów
przedstawionych w kwietniu tego roku na wojewódzkim seminarium
poÊwi´conym pracy z rodzinà i zagro˝eniom w tworzeniu rodzinnych
form opieki zast´pczej. Postulaty te zosta∏y przekazane do zaopinio-
wania w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo∏ecznej. Obecnie Rzecznik
przesy∏a uwagi Zarzàdu Województwa Ma∏opolskiego do stanowiska
przedstawionego przez resort. Rzecznik podkreÊli∏, ˝e dla powodzenia
reformy systemu opieki nad dzieckiem niezb´dne jest zapewnienie
stabilnych, w∏aÊciwych warunków osobom pe∏niàcym funkcj´ rodzin
zast´pczych. Przepisy prawne powinny jednoznacznie okreÊlaç wi´k-
szoÊç tych warunków, gdy˝ majà one charakter standardów.
Z przedstawionych uwag wynika, ˝e Êrodowisko pracowników socjal-
nych chce zajmowaç si´ dzieçmi trudnymi, problemowymi, które sà
„wypychane” z placówek pomocowych i oÊwiatowych do szpitali psy-
chiatrycznych i domów pomocy spo∏ecznej. Przypadki takie znane sà
Rzecznikowi zarówno ze skarg wp∏ywajàcych do Biura Rzecznika, wi-
zytacji pracowników Biura, jak równie˝ z artyku∏ów prasowych. Pra-
ca z dzieckiem niedostosowanym lub zagro˝onym niedostosowaniem
w jego Êrodowisku jest szczególnie trudna, wymaga wiedzy, pasji
i zaanga˝owania. Pracownicy socjalni powinni byç w tym zakresie
wspierani, a nawet zast´powani przez spo∏eczników dysponujàcych
niezb´dnymi umiej´tnoÊciami. Raporty analizujàce sytuacj´ m∏odego
pokolenia wskazujà, ˝e jest to ostatnia chwila dla zorganizowania ta-
kiego ruchu spo∏ecznego przy wsparciu resortu. 

38. Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji (RPO-
-505810-IX/05) z dnia 1 grudnia 2005 r. – w sprawie ubezpiecze-
nia Auto Casco pojazdów s∏u˝bowych funkcjonariuszy Policji.

Obecnie wi´kszoÊç policjantów jeêdzi pojazdami, które nie posia-
dajà ubezpieczenia Auto Casco, wi´c szkody wyrzàdzone w s∏u˝bo-
wym samochodzie kierowca musi pokryç z w∏asnych Êrodków. Ko-
mendant G∏ówny Policji poinformowa∏ Rzecznika, ˝e problem ten jest
znany kierownictwu Policji od wielu lat. O braku ubezpieczenia AC
decydujà przes∏anki ekonomiczne. Nawiàzujàc do wczeÊniejszego wy-
stàpienia w tej sprawie z dnia 28.07.2005 r. i odpowiedzi z dnia
12.08.2005 r. Rzecznik sygnalizuje, i˝ nale˝a∏oby w trybie pilnym ob-
jàç pojazdy s∏u˝bowe policjantów ubezpieczeniem AC. Policjant wy-
konujàcy zadania nieoznakowanym pojazdem s∏u˝bowym ma obo-
wiàzek poruszania si´ zgodnie z przepisami. W razie pope∏nienia
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Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (14.12.2005 r.)
poinformowa∏, ˝e delegacja ustawowa zawarta w art. 52 ust. 2 usta-
wy o S∏u˝bie Celnej zosta∏a wykonana. W dacie, którà jest opatrzone
wystàpienie Rzecznika, obowiàzywa∏o ju˝ zarzàdzenie nr 18 Ministra
Finansów z dnia 19.09.2005 r. w sprawie zasad przyznawania i wy-
p∏acania funkcjonariuszom celnym nagród z funduszu motywacyjne-
go, które zosta∏o opublikowane w Dzienniku Urz´dowym Ministra Fi-
nansów nr 11, poz. 112 z dnia 20.10.2005 r. 

36. Ministra Ârodowiska (RPO-518471-X/00) z dnia 30 listopa-
da 2005 r. – w sprawie odszkodowaƒ za szkody w uprawach wyrzà-
dzone przez zwierzyn´ ∏ownà. 

Do Rzecznika zwracajà si´ rolnicy ze skargami dotyczàcymi sposobu
dokonywania oszacowaƒ szkód wyrzàdzanych przez zwierzyn´ ∏ownà
w uprawach i p∏odach rolnych oraz wysokoÊci wyp∏acanych z tego ty-
tu∏u odszkodowaƒ. Przedmiotem krytyki sà zarówno niektóre przepisy,
jak i praktyka podmiotów zobowiàzanych do zaspokajania roszczeƒ
odszkodowawczych z powy˝szego tytu∏u. Szacowanie szkód dokonywa-
ne jest przez upowa˝nionych przedstawicieli dzier˝awcy lub zarzàdcy
obwodu ∏owieckiego, przy udziale poszkodowanego lub jego pe∏nomoc-
nika oraz, na ˝àdanie jednej ze stron, przedstawiciela w∏aÊciwej teryto-
rialnie izby rolniczej. W praktyce powstajà wàtpliwoÊci odnoÊnie do
obiektywnoÊci szacunków dokonywanych przez osoby, które, jako
dzia∏ajàce w interesie podmiotu zobowiàzanego, zainteresowane sà wy-
p∏aceniem mo˝liwie niskiego odszkodowania. Ponadto zdarza si´, i˝ po-
szkodowani nie sà informowani o planowanym szacowaniu, bàdê te˝
powiadomienie nast´puje z niewielkim wyprzedzeniem. Autorzy skarg
do Rzecznika postulujà okreÊlenie terminu powiadomienia o czynno-
Êciach zwiàzanych z szacowaniem szkód, ze skutkiem niewa˝noÊci
tych czynnoÊci w wypadku jego niedotrzymania. Postulujà te˝ przeka-
zanie kompetencji w zakresie szacowania szkód organom samorzàdu
powiatowego lub gminnego albo OÊrodkom Doradztwa Rolniczego. Au-
torzy skarg odnoszà si´ krytycznie do zasad ustalania wysokoÊci na-
le˝nego odszkodowania. W ich odczuciu przyj´ty sposób szacowania
szkód i wyp∏acania z tego tytu∏u odszkodowaƒ nie tylko nie pokrywa
rzeczywiÊcie poniesionych strat, lecz ca∏kowicie pomija korzyÊci, które
zosta∏yby osiàgni´te w przypadku niewystàpienia strat. 

37. Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej (RPO-511166-XI/05)
z dnia 1 grudnia 2005 r. – w sprawie rodzin zast´pczych oraz opie-
ki nad dzieçmi niedostosowanymi spo∏ecznie. 
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Zast´pca Prokuratora Generalnego – Prokurator Krajowy (21.12.
2005 r.) poinformowa∏, ˝e w Prokuraturze Krajowej trwajà zainicjowa-
ne w listopadzie 2005 r. prace nad zmianà ustawy o prokuraturze
oraz Regulaminem wewn´trznego urz´dowania powszechnych jedno-
stek organizacyjnych prokuratury. W toku tych prac zostanie przygo-
towane zgodnie z sugestià Rzecznika Praw Obywatelskich, nowe
brzmienie art. 18 ust. 2 ustawy o prokuraturze, uwzgl´dniajàce wy-
magania art. 92 ust. 1 Konstytucji RP oraz nowelizacja Regulaminu,
zapewniajàca zgodnoÊç jego uregulowaƒ z ustawà o prokuraturze.
Podj´te dzia∏ania zapewnià zgodnoÊç powy˝szych aktów prawnych ze
standardami konstytucyjnymi. 

40. Ministra Finansów (RPO-519662-VI/05) z dnia 2 grudnia
2005 r. – w sprawie akcji nabytych przez pracowników Banku Han-
dlowego.

Nawiàzujàc do wystàpienia z dnia 17.11.2005 r. (RPO-357205-
-VI/00) Rzecznik przedstawia dodatkowe argumenty przemawiajàce
za potrzebà kompleksowego rozwiàzania problemu nabywców akcji
pracowniczych Banku Handlowego. Ustabilizowana linia orzecznicza
NSA przemawia w sposób jednoznaczny za tym, ˝e dopuszczenie ak-
cji pracowniczych do obrotu publicznego nastàpi∏o z naruszeniem
prawa. Obecna sytuacja prawna nabywców akcji pracowniczych
Banku Handlowego w zakresie zaleg∏oÊci podatkowych oraz odsetek
za zw∏ok´ zosta∏a ukszta∏towana w wyniku niezgodnych z prawem
dzia∏aƒ organów w∏adzy publicznej. Podatnicy mieli pe∏ne prawo
przypuszczaç, ˝e wobec jednolitego stanowiska zajmowanego przez
organy w∏adzy publicznej korzystajà ze zwolnienia podatkowego
okreÊlonego w art. 52 pkt 1 lit. a ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych. W sprawie tej dosz∏o nie tylko do zakwestionowania
przez organy podatkowe mo˝liwoÊci skorzystania przez podatników
ze zwolnienia podatkowego. Wydarzy∏a si´ rzecz znacznie gorsza,
mianowicie paƒstwo czerpie korzyÊci z tytu∏u tego, ˝e jego organy
dzia∏a∏y niezgodnie z prawem. KorzyÊci te przybierajà form´ odsetek
za zw∏ok´. Rzecznik uwa˝a, ˝e Skarb Paƒstwa ponosi odpowiedzial-
noÊç za szkody wyrzàdzone w tej sprawie pracownikom Banku Han-
dlowego w zwiàzku z niezgodnym z prawem dzia∏aniem organów w∏a-
dzy publicznej. Rozwiàzania tego problemu nie nale˝y poszukiwaç
wy∏àcznie w odsy∏aniu zainteresowanych na drog´ procesów cywil-
nych przeciw Skarbowi Paƒstwa. 

Odpowiedê na wystàpienie znajduje si´ na stronie 37, przy wystà-
pieniu RPO-357205-VI/00.
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wykroczenia odpowiada on dyscyplinarnie. Wi´kszoÊç post´powaƒ
dyscyplinarnych prowadzonych wobec funkcjonariuszy CBÂ dotyczy
wykroczeƒ drogowych. Projekt ustawy o Policji przewiduje, ˝e poli-
cjant nie b´dzie odpowiada∏ dyscyplinarnie za pope∏nienie czynu
o znamionach wykroczenia albo wykroczenia skarbowego. Rzecznik
postuluje przyspieszenie prac nad nowelizacjà ustawy o Policji. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewn´trznych
i Administracji (30.12.2005 r.) poinformowa∏, ˝e o zakresie ubezpie-
czenia samochodów policyjnych decydujà przede wszystkim warunki
finansowe. Uwarunkowania finansowe i prawne w zakresie obj´tym
odpowiedzià Komendanta G∏ównego Policji z dnia 12.08.2005 r., nie
uleg∏y zmianie. Projekt nowelizacji ustawy o Policji uwzgl´dnia pro-
pozycj´ zmiany podwójnej odpowiedzialnoÊci policjantów za czyn sta-
nowiàcy przewinienie dyscyplinarne wype∏niajàcy jednoczeÊnie zna-
miona wykroczenia, majàcà na celu umo˝liwienie prze∏o˝onemu
dyscyplinarnemu niewszczynania post´powania dyscyplinarnego lub
jego umorzenia. Zgodnie z ustawà o odpowiedzialnoÊci majàtkowej
funkcjonariuszy Policji, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu,
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, S∏u˝by Wi´ziennej i Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu, policjant ponosi odpowie-
dzialnoÊç majàtkowà tylko, je˝eli wskutek niewykonania lub nienale-
˝ytego wykonywania obowiàzków s∏u˝bowych ze swej winy wyrzàdzi∏
szkod´ w mieniu. Policjant nie ponosi natomiast odpowiedzialnoÊci
majàtkowej za szkod´ wynik∏à w zwiàzku z dzia∏aniem w granicach
dopuszczalnego ryzyka. Przepisy umo˝liwiajà obni˝enie wysokoÊci
odszkodowania policjantowi zobowiàzanemu do naprawienia szkody
wyrzàdzonej nieumyÊlnie, przy uwzgl´dnieniu wszystkich okoliczno-
Êci sprawy. 

39. Prokuratora Krajowego (RPO-505801-II/05) z dnia 1 grud-
nia 2005 r. – w sprawie potrzeby zmiany niektórych przepisów Re-
gulaminu wewn´trznego urz´dowania powszechnych jednostek orga-
nizacyjnych prokuratury. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca si´ o rozwa˝enie podj´cia od-
powiednich kroków legislacyjnych zmierzajàcych do zmiany art. 18
ust. 2 ustawy o prokuraturze oraz wydanego na podstawie tego prze-
pisu rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 11.04.1992 r. –
Regulamin wewn´trznego urz´dowania powszechnych jednostek or-
ganizacyjnych prokuratur, w celu usuni´cia sprzecznoÊci niektórych
przepisów Regulaminu z ustawà o prokuraturze. 
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43. Ministra SprawiedliwoÊci (RPO-439856-I/03) z dnia 6
grudnia 2005 r. – w sprawie braku procedury odwo∏awczej od orze-
czenia lekarskiego i psychologicznego o zdolnoÊci kandydata do obj´-
cia urz´du s´dziego. 

Przepis art. 57 § 6 ustawy – Prawo o ustroju sàdów powszechnych
nie zawiera upowa˝nienia dla Ministra SprawiedliwoÊci do uregulo-
wania procedury odwo∏awczej od zaÊwiadczeƒ lekarskich i psycholo-
gicznych o zdolnoÊci kandydatów do obj´cia urz´du s´dziego. W oce-
nie Rzecznika wprowadzenie trybu odwo∏awczego w tym zakresie jest
niezb´dne. Rzecznik zwraca si´ o rozwa˝enie mo˝liwoÊci dokonania
nowelizacji art. 57 § 6 Prawa o ustroju sàdów powszechnych, co po-
zwoli∏oby na uregulowanie w rozporzàdzeniu przedstawionej kwestii.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie SprawiedliwoÊci (30.12.
2005 r.) podziela stanowisko co do koniecznoÊci wprowadzenia mo˝li-
woÊci zaskar˝ania orzeczenia psychologa stwierdzajàcego istnienie lub
brak przeciwwskazaƒ do zawodu s´dziego i poinformowa∏, ˝e przedsta-
wione w piÊmie Rzecznika kwestie zmiany ustawy – Prawo o ustroju
sàdów powszechnych zostanà rozwa˝one podczas trwajàcych obecnie
w Ministerstwie prac nad projektami aktów normatywnych wchodzà-
cych w zakres programu reformy wymiaru sprawiedliwoÊci. 

44. Ministra Zdrowia (RPO-486104-VII/04) z dnia 6 grudnia
2005 r. – w sprawie ograniczeƒ w dost´pie pracowników Biura
Rzecznika Praw Obywatelskich do informacji o stanie zdrowia i reali-
zacji Êwiadczeƒ zdrowotnych osób pozbawionych wolnoÊci. 

Od 2004 r. pracownicy Biura Rzecznika zacz´li mieç trudnoÊci
z uzyskaniem informacji dotyczàcych stanu zdrowia osób sk∏adajà-
cych wnioski oraz dost´pem do ich dokumentacji medycznej. Bada-
jàc skargi na dzia∏alnoÊç s∏u˝by zdrowia pracownicy Biura ograni-
czajà si´ wy∏àcznie do spraw zwiàzanych z dost´pnoÊcià obywateli do
Êwiadczeƒ medycznych, nie wkraczajàc w problematyk´ merytorycz-
nych decyzji dotyczàcych diagnostyki i leczenia. Generalny Inspektor
Ochrony Danych Osobowych stwierdzi∏, ˝e w obowiàzujàcym stanie
prawnym udost´pnianie Rzecznikowi dokumentacji medycznej oby-
watela, który z∏o˝y∏ skarg´ na niew∏aÊciwe leczenie lub traktowanie
przez s∏u˝b´ zdrowia, powinno nast´powaç na podstawie pisemnego
oÊwiadczenia tego obywatela, zawierajàcego zgod´ na przetwarzanie
danych dotyczàcych jego stanu zdrowia. Uzyskiwanie od autora ka˝-
dego wniosku pisemnej zgody na udost´pnienie Rzecznikowi doku-
mentacji medycznej lub pewnych danych z tej dokumentacji jest po-
wa˝nym utrudnieniem dla pracy Biura Rzecznika. Wa˝niejsze jest
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41. Ministra Transportu i Budownictwa (RPO-517392-X/05)
z dnia 2 grudnia 2005 r. – w sprawie zasad wydawania karty par-
kingowej dla osób niepe∏nosprawnych. 

Obecne regulacje prawne wy∏àczajà mo˝liwoÊç otrzymania karty
parkingowej przez osob´ o obni˝onej sprawnoÊci ruchowej, która legi-
tymuje si´ orzeczeniem o zaliczeniu do umiarkowanego lub znacznego
stopnia niepe∏nosprawnoÊci o przyczynie niepe∏nosprawnoÊci z kodu
innego ni˝ „R” lub „N”. Taka sytuacja mo˝e prowadziç do nierównego
traktowania osób niepe∏nosprawnych, które jest sprzeczne z art. 32
Konstytucji RP. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca si´ o podj´cie
dzia∏aƒ zmierzajàcych do zmiany przepisów regulujàcych kwestie za-
sad wydawania karty parkingowej, o której mowa w art. 8 ustawy –
Prawo o ruchu drogowym tak, aby mog∏a jà otrzymaç ka˝da osoba nie-
pe∏nosprawna, u której stwierdzono obni˝onà sprawnoÊç ruchowà. 

42. Zast´pcy Prezesa Urz´du Regulacji Telekomunikacji i Pocz-
ty (RPO-484537-VI/04) z dnia 5 grudnia 2005 r. – w sprawie od-
mawiania przez operatorów telekomunikacyjnych udost´pnienia abo-
nentom szczegó∏owego wykazu po∏àczeƒ przychodzàcych (kontynuacja
wystàpienia z 17.06.2005 r.). 

Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa Urz´du Regulacji Telekomunika-
cji i Poczty, rozpatrzenie wniosku o udost´pnienie szczegó∏owego wy-
kazu po∏àczeƒ przychodzàcych le˝y w sferze swobodnego uznania
operatora. Zdaniem Rzecznika, operator podejmujàc decyzj´ uznanio-
wà ma obowiàzek kierowania si´ s∏usznym interesem abonenta, je˝eli
nie stoi temu na przeszkodzie interes u˝ytkowników ani nie przekra-
cza to mo˝liwoÊci operatora wynikajàcych z przyznanych mu upraw-
nieƒ i Êrodków prawnych. Kontrola Urz´du Regulacji Telekomunikacji
i Poczty polegaç powinna jedynie na tym, czy tego rodzaju decyzja nie
posiada cech dowolnoÊci, a wi´c czy w sposób nale˝yty zosta∏y wywa-
˝one interesy u˝ytkowników i uzasadnione interesy wnioskujàcego
abonenta. Mo˝liwoÊç uzyskania szczegó∏owego wykazu po∏àczeƒ przy-
chodzàcych powinna byç wskazana w cenniku operatora. Od operato-
ra powinno zale˝eç, czy b´dzie to us∏uga odp∏atna. Rzecznik ponownie
zwraca si´ o wszcz´cie post´powania kontrolnego majàcego na celu
ustalenie, czy operatorzy odmawiajàcy wydawania abonentom wydru-
ków po∏àczeƒ przychodzàcych, zawierajàcych taki sam zakres infor-
macji, co szczegó∏owy wykaz z zastrze˝eniem eliminacji numerów za-
strze˝onych, tak aby abonent móg∏ weryfikowaç i kontrolowaç
po∏àczenia przychodzàce, przestrzegajà przepisy prawa. 
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46. Ministra SprawiedliwoÊci – Prokuratora Generalnego (RPO-
-514592-II/05) z dnia 6 grudnia 2005 r. – w sprawie niemo˝noÊci
wznowienia post´powania karnego skarbowego na korzyÊç interwe-
nienta. 

W dniu 29.09.2005 r. Rzecznik zwróci∏ si´ do Przewodniczàcego
Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwo-
Êci, sygnalizujàc potrzeb´ wprowadzenia do Kodeksu karnego skar-
bowego przepisu umo˝liwiajàcego wystàpienie przez interwenienta
z wnioskiem o wznowienie post´powania w sytuacji okreÊlonej w art.
190 ust. 4 Konstytucji RP, jak równie˝ takà nowelizacj´ art. 540 § 2
Kodeksu post´powania karnego, aby nie ulega∏o wàtpliwoÊci, i˝ po-
st´powanie wznawia si´ na korzyÊç ka˝dej strony post´powania kar-
nego (lub karnego skarbowego), o której prawach i wolnoÊciach orze-
czono w tym post´powaniu na podstawie przepisu uznanego
wyrokiem Trybuna∏u Konstytucyjnego za sprzeczny z Konstytucjà.
Komisja Kodyfikacyjna potwierdzi∏a potrzeb´ nowelizacji art. 128 § 1
k.k.s. poprzez dodanie, ˝e w stosunku do interwenienta nale˝y „sto-
sowaç odpowiednio” art. 540 § 2 k.p.k. (jak równie˝ art. 540 § 3
k.p.k.) oraz nowelizacji art. 540 § 2 k.p.k. poprzez rozszerzenie za-
kresu podmiotów, na których korzyÊç wznawia si´ post´powanie po
orzeczeniu Trybuna∏u Konstytucyjnego, w wyniku którego straci∏
moc lub uleg∏ zmianie przepis prawa. Ponadto Rzecznik poinformo-
wa∏, i˝ przy∏àczy∏ si´ do post´powania toczàcego si´ przed Trybuna-
∏em Konstytucyjnym w sprawie o sygn. akt SK 60/05 dotyczàcej
zgodnoÊci art. 540 § 2 k.p.k. z art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 77
ust. 2 i art. 190 ust. 4 Konstytucji RP. Rzecznik zwraca si´ o rozwa-
˝enie mo˝liwoÊci podj´cia dzia∏aƒ zmierzajàcych do zmiany wskaza-
nych wy˝ej przepisów. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie SprawiedliwoÊci (30.12.
2005 r.) podziela poglàd o potrzebie zmiany przepisów art. 128 § 1
k.k.s. i art. 540 § 2 k.p.k. Nowelizacja przepisu art. 128 § 1 k.k.s.
polegajàca na wyraênym wskazaniu, ˝e do interwenienta stosuje si´
odpowiednio równie˝ przepisy art. 540 § 2 i 3 k.p.k. usunie wàtpli-
woÊci interpretacyjne w zakresie uprawnienia interwenienta do ˝àda-
nia wznowienia post´powania w sytuacji okreÊlonej w art. 190 ust. 4
Konstytucji RP. Uzasadniona jest tak˝e propozycja nowelizacji art.
540 § 2 k.p.k. w drodze rozszerzenia kr´gu podmiotów, na których
korzyÊç wznawia si´ post´powanie, o osoby nie b´dàce stronami, je-
˝eli w wyniku orzeczenia Trybuna∏u Konstytucyjnego utraci∏ moc lub
uleg∏ zmianie przepis, na podstawie którego wydano orzeczenie bez-
poÊrednio dotyczàce praw tych osób. W konsekwencji zmiany przepi-
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jednak to, ˝e takie dzia∏anie opóênia merytoryczne rozpatrzenie
wniosku, a niekiedy mo˝e nawet uniemo˝liwiç niezw∏oczne podj´cie
interwencji. Rzecznik wnosi o podj´cie przez Ministra Zdrowia inicja-
tywy ustawodawczej w celu znowelizowania ustawy o zak∏adach opie-
ki zdrowotnej przez dodanie przepisu stanowiàcego, ˝e Rzecznik
Praw Obywatelskich jest podmiotem, któremu zak∏ad opieki zdrowot-
nej obowiàzany jest udost´pniç prowadzonà dokumentacj´ medycznà
pacjenta korzystajàcego z jego Êwiadczeƒ zdrowotnych. Za takim roz-
wiàzaniem opowiedzia∏ si´ tak˝e Generalny Inspektor Ochrony Da-
nych Osobowych. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (27.12.2005 r.) poin-
formowa∏, ˝e w obecnym stanie prawnym pacjent mo˝e upowa˝niç
Rzecznika Praw Obywatelskich do uzyskania jego dokumentacji me-
dycznej lub sam wystàpiç o sporzàdzenie wyciàgów, odpisów lub ko-
pii dokumentacji, które przeka˝e Rzecznikowi, sk∏adajàc skarg´ na
dzia∏ania lekarza lub zak∏adu opieki zdrowotnej. Dane zawarte w do-
kumentacji medycznej obj´te sà tajemnicà lekarskà i podlegajà
szczególnej ochronie. W zwiàzku z powy˝szym wydaje si´, ˝e obowià-
zujàce regulacje prawne w omawianym zakresie sà wystarczajàce
i s∏u˝à ochronie danych zawartych w dokumentacji medycznej,
a jednoczeÊnie nie stojà na przeszkodzie realizacji ustawowych zadaƒ
Rzecznika. 

45. Ministra SprawiedliwoÊci – Prokuratora Generalnego (RPO-
-445687-II/03) z dnia 6 grudnia 2005 r. – w sprawie opracowania
rzàdowego Krajowego Programu na Rzecz Ofiar Przest´pstw. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca si´ z proÊbà o informacj´ do-
tyczàcà dalszych dzia∏aƒ podj´tych przez Ministerstwo Sprawiedliwo-
Êci w sprawie opracowania rzàdowego Krajowego Programu na Rzecz
Ofiar Przest´pstw. W dniu 5.08.2005 r. Minister SprawiedliwoÊci –
Prokurator Generalny poinformowa∏ o przekazaniu Departamentowi
Legislacyjno-Prawnemu do dalszego prowadzenia, projektu zarzàdze-
nia Prezesa Rady Ministrów w sprawie powo∏ania Zespo∏u do Spraw
Opracowania Krajowego Programu na Rzecz Ofiar Przest´pstw, a tak-
˝e, i˝ projekt ten jest przedmiotem uzgodnieƒ mi´dzyresortowych. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie SprawiedliwoÊci (19.12.
2005 r.) poinformowa∏, ˝e w najbli˝szym czasie Minister Sprawiedli-
woÊci wystàpi do Prezesa Rady Ministrów o wydanie zarzàdzenia
w sprawie utworzenia Zespo∏u do Spraw Opracowania Krajowego
Programu na Rzecz Ofiar Przest´pstw. 
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nia spo∏eczne. Przepis art. 9 ust. 6 ustawy stanowi, ˝e osoby przebywa-
jàce na urlopach macierzyƒskich i wychowawczych (tak˝e pobierajàce
zasi∏ki macierzyƒskie osoby nie b´dàce pracownikami) podlegajà ubez-
pieczeniom spo∏ecznym z tytu∏u tych urlopów lub pobierania zasi∏ków,
je˝eli nie majà innych tytu∏ów do obj´cia ich ubezpieczeniami (chodzi
w tym przypadku oczywiÊcie o „czynne tytu∏y”). Rozwiàzanie, w którym
bud˝et paƒstwa mia∏by finansowaç sk∏adki za osoby z nieczynnym pra-
cowniczym tytu∏em do ubezpieczenia, prowadzàce jednoczeÊnie w∏asnà
firm´ b´dàcà w tym okresie g∏ównym êród∏em ich utrzymania, nie znaj-
duje uzasadnienia. 

48. Ministra Edukacji i Nauki (RPO-491024-I/04) z dnia 7 grud-
nia 2005 r. – w sprawie tytu∏ów zawodowych nadawanych studentom
koƒczàcym studia na kierunku architektura krajobrazu.

Studenci architektury krajobrazu Wydzia∏u Architektury Politechni-
ki Krakowskiej, rozpoczynajàc studia w 2000 r. na tym wydziale, zo-
stali poinformowani, ˝e jego absolwenci otrzymujà tytu∏ magistra in˝y-
niera architekta w specjalnoÊci: architektura i urbanistyka lub
architektura krajobrazu. WejÊcie w ˝ycie rozporzàdzenia Ministra Edu-
kacji Narodowej i Sportu z dnia 23.07.2004 r. w sprawie rodzajów dy-
plomów i tytu∏ów zawodowych oraz wzorów dyplomów wydawanych
przez uczelnie spowodowa∏o, ˝e studenci koƒczàcy studia na kierunku
architektura krajobrazu w bie˝àcym roku akademickim, zamiast do-
tychczasowego tytu∏u magistra in˝yniera architekta mogli otrzymaç
tylko tytu∏ zawodowy magistra in˝yniera. Kwestia ta zosta∏a przekaza-
na do rozstrzygni´cia Radzie G∏ównej Szkolnictwa Wy˝szego, która
w stanowisku nr 61/2005 z dnia 17.03.2005 r. zarekomendowa∏a no-
welizacj´ wspomnianego rozporzàdzenia poprzez wpisanie nast´pujà-
cych tytu∏ów zawodowych: „magister in˝ynier architekt krajobrazu”,
„in˝ynier architekt krajobrazu”. Rzecznik prosi o informacj´, na jakim
etapie znajdujà si´ prace nad nowelizacjà tego rozporzàdzenia. 

Minister Edukacji i Nauki (30.12.2005 r.) poinformowa∏, ˝e trwa-
jà prace nad rozporzàdzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie
rodzajów i tytu∏ów zawodowych nadawanych absolwentom szkó∏ wy˝-
szych, b´dàcym aktem wykonawczym do art. 167 ust. 3 ustawy
z dnia 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy˝szym. Projekt przewi-
duje wprowadzenie nowych tytu∏ów zawodowych dla absolwentów
kierunku architektura krajobrazu. Absolwenci kierunku architektura
krajobrazu b´dà mogli otrzymaç tytu∏y zawodowe „magister in˝ynier
architekt krajobrazu” i „in˝ynier architekt krajobrazu”, po dacie wej-
Êcia w ˝ycie rozporzàdzenia. 
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su art. 540 § 2 k.p.k. konieczna b´dzie nowelizacja art. 542 k.p.k.
przez przyznanie uprawnienia do z∏o˝enia wniosku o wznowienie po-
st´powania osobom nie b´dàcym stronami. Zmiany przepisów zosta-
nà uwzgl´dnione w przygotowywanych obecnie w Ministerstwie Spra-
wiedliwoÊci projektach nowelizacji kodyfikacji karnych. 

47. Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej (RPO-520158-III/05)
z dnia 7 grudnia 2005 r. – w sprawie zasad podlegania ubezpiecze-
niom spo∏ecznym w czasie korzystania z urlopów macierzyƒskiego
i wychowawczego w okresie pozostawania w stosunku pracy i jedno-
czesnego prowadzenia pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej. 

Na podstawie artyku∏u w Gazecie Wyborczej z dnia 6 grudnia tego
roku, pt. „ZUS: Urodzi∏y? Niech p∏acà”, Rzecznik Praw Obywatelskich
podjà∏ problem podlegania obowiàzkowym ubezpieczeniom spo∏ecznym
przez osoby korzystajàce z urlopów macierzyƒskiego i wychowawczego
w okresie pozostawiania w stosunku pracy, które jednoczeÊnie prowa-
dzi∏y w tym okresie pozarolniczà dzia∏alnoÊç gospodarczà. Zgodnie z li-
teralnà wyk∏adnià przepisów art. 6, 8 i 9 ustawy o systemie ubezpie-
czeƒ spo∏ecznych, tytu∏em przymusowego ubezpieczenia pracownika
na czas korzystania z urlopów macierzyƒskiego i wychowawczego prze-
staje byç pozostawanie w stosunku pracy, a staje si´ albo tylko prze-
bywanie na urlopach albo „zaktualizowany” inny tytu∏ ubezpieczenia.
Taki kierunek wyk∏adni reprezentuje dotychczasowe orzecznictwo.
W ostatnim czasie jednak zapad∏y co najmniej dwa wyroki Sàdu Naj-
wy˝szego, które zgodnie z regu∏ami wyk∏adni systemowej zaprezento-
wa∏y odmienne stanowisko, a mianowicie, ˝e korzystanie z urlopów
macierzyƒskiego i wychowawczego w okresie pozostawania w stosunku
pracy nie aktualizuje obowiàzku pracownika ubezpieczenia z tytu∏u
jednoczesnego prowadzenia w tych okresach pozarolniczej dzia∏alnoÊci
gospodarczej. Rzecznik rozwa˝a mo˝liwoÊç wystàpienia z wnioskiem do
Sàdu Najwy˝szego o podj´cie uchwa∏y wyjaÊniajàcej ujawnione
w orzecznictwie rozbie˝noÊci w wyk∏adni prawa. 

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej (27.12.2005 r.) poinformowa∏,
˝e przepisy ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych wyodr´bniajà
w stosunku do pracowników, jako osobnà grup´ ubezpieczonych, osoby
przebywajàce na urlopach macierzyƒskich i wychowawczych. W przy-
padku pracownic (pracowników) przebywajàcych na urlopach macie-
rzyƒskich lub wychowawczych ich tytu∏ pracowniczy do ubezpieczenia
ulega na czas urlopu „zawieszeniu” poniewa˝ nie pobierajà oni w tym
czasie wynagrodzenia ani innych Êwiadczeƒ ze stosunku pracy, które
dla pracowników stanowià podstaw´ wymiaru sk∏adek na ubezpiecze-
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki (23.12.
2005 r.) poinformowa∏, ˝e zrealizowanie postulatów Rzecznika wyma-
ga zmian w rozporzàdzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 7.09.2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasy-
fikowania i promowania uczniów i s∏uchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szko∏ach publicznych oraz w ustawie
o systemie oÊwiaty. Do koƒca grudnia 2005 r. okr´gowe komisje eg-
zaminacyjne majà przes∏aç do Ministerstwa uwagi dotyczàce propo-
nowanych zmian. Podj´to prace nad nowelizacjà rozporzàdzenia tak,
aby zmiany, które nie majà wp∏ywu na przygotowanie przysz∏ych ab-
solwentów do egzaminu maturalnego mog∏y zostaç wprowadzone
jeszcze w tym roku szkolnym. 

51. Ministra Obrony Narodowej (RPO-498410-V/05) z dnia 9
grudnia 2005 r. – w sprawie op∏at za u˝ywanie lokali mieszkalnych
znajdujàcych si´ w zasobie mieszkaniowym Wojskowej Agencji
Mieszkaniowej (kontynuacja wystàpienia z 6.07.2005 r.). 

W dniu 21.01.2005 r. Sejm uchwali∏ nowelizacj´ ustawy o zakwa-
terowaniu Si∏ Zbrojnych RP. Zmieniono m.in. art. 36 ust. 2 ustawy
tak, aby wyeliminowaç automatyczne ustalanie wysokoÊci op∏at na
poziomie 3% wartoÊci odtworzeniowej. Jednak˝e rozporzàdzenie Mi-
nistra Obrony Narodowej z dnia 12.01.2005 r. w sprawie op∏at za
u˝ywanie lokali mieszkalnych i op∏at poÊrednich nie uwzgl´dnia do-
konanej zmiany art. 36 ust. 2. W zwiàzku z tym w praktyce nie jest
mo˝liwe ustalenie op∏at za u˝ywanie lokalu w budynkach wspólnot
lub spó∏dzielni na poziomie ni˝szym ni˝ 3% wartoÊci odtworzeniowej.
Rzecznik prosi o informacj´, czy prace nad projektem zmian do tego
rozporzàdzenia sà kontynuowane, a jeÊli tak, to na jakim znajdujà
si´ etapie. 

52. Prezesa Urz´du Regulacji Telekomunikacji i Poczty (RPO-
-485222-VI/04) z dnia 9 grudnia 2005 r. – w sprawie po∏àczeƒ re-
alizowanych za poÊrednictwem dialerów. 

Nawiàzujàc do pisma z dnia 28.09.2005 r., w którym Prezes Urz´-
du poinformowa∏, ˝e podejmie dzia∏ania wyjaÊniajàce w sprawie za-
rzutów dokonywania przekierowaƒ po∏àczeƒ w ruchu krajowym
i mi´dzynarodowym z wykorzystaniem dialerów oraz podmiotów, któ-
re naliczajà i pobierajà za te po∏àczenia op∏aty, Rzecznik prosi o in-
formacje, jakie zosta∏y poczynione ustalenia w tym post´powaniu. 
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49. Ministra Edukacji i Nauki (RPO-513820-I/05) z dnia 7 grud-
nia 2005 r. – w sprawie pozbawienia mo˝liwoÊci uzyskania tytu∏u za-
wodowego przez absolwentów studiów specjalnych. 

Do Rzecznika zwróci∏ si´ student Polsko-Francuskiego Programu
Studiów w Zakresie Zarzàdzania prowadzonego przez Wydzia∏ Zarzà-
dzania Uniwersytetu ¸ódzkiego i Instytut Zarzàdzania Przedsi´bior-
stwem Uniwersytetu Lyon III. Podejmujàc odp∏atnie studia w 2003 r.
zosta∏ on poinformowany, ˝e po zakoƒczeniu studiów otrzyma dwa
dyplomy: francuski Uniwersytetu Lyon III oraz polski dyplom magi-
stra studiów specjalnych Wydzia∏u Zarzàdzania. Sytuacja uleg∏a jed-
nak zasadniczej zmianie na skutek wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23.07.2004 r. w sprawie
rodzajów dyplomów i tytu∏ów zawodowych oraz wzorów dyplomów wy-
dawanych przez uczelnie. Zgodnie z jego przepisami po 1.01.2005 r.
nie przewiduje si´ mo˝liwoÊci nadania tytu∏ów zawodowych absolwen-
tom studiów specjalnych. Poprzednio obowiàzujàce zarzàdzenie Mini-
stra Edukacji Narodowej przewidywa∏o takà mo˝liwoÊç. Brak jest
przepisów przejÊciowych uwzgl´dniajàcych sytuacj´ osób, które rozpo-
cz´∏y studia przed wejÊciem w ˝ycie kwestionowanego rozporzàdzenia,
a których zmiana przepisów bezpoÊrednio dotyczy. 

50. Ministra Edukacji i Nauki (RPO-513066-XI/05) z dnia 8 grud-
nia 2005 r. – w sprawie problemów ujawnionych w skargach wp∏ywa-
jàcych do Rzecznika Praw Obywatelskich po przeprowadzeniu „nowej”
matury. 

Zdaniem Rzecznika, do kwestii, których rozwiàzanie jest szczególnie
pilne ze wzgl´du na gwarancje konstytucyjne nale˝à: prawo do odwo∏y-
wania si´ (okreÊlenie procedury odwo∏awczej od dzia∏aƒ o charakterze
administracyjnym w przebiegu matury i jasny zapis o kognicji sàdu
administracyjnego w tym zakresie), wprowadzenie procedur umo˝liwia-
jàcych dochodzenie prawa do sprawiedliwej oceny w przypadkach b∏´-
dów i zaniedbaƒ egzaminatorów, prawo do udost´pnienia kserokopii
swojej pracy dla maturzystów, którzy chcà przedstawiç zastrze˝enia
odnoÊnie do przebiegu matury lub uzyskanej oceny, zweryfikowanie
przepisów o uprawnieniach osób o specjalnych potrzebach edukacyj-
nych. Regulacje dotyczàce ich szczególnych uprawnieƒ nie mogà byç
zapisane w Komunikacie CKE, gdy˝ nie jest on êród∏em prawa. Powi-
nien on natomiast regulowaç precyzyjnie kwestie organizacyjne. Rzecz-
nik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska Ministra
Edukacji i Nauki oraz informacj´ o kierunku i za∏o˝eniach prac legisla-
cyjnych. 
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niem przez okreÊlony zespó∏ ekspercki poziomu wiedzy i umiej´tnoÊci
osoby egzaminowanej, Rzecznik zauwa˝y∏, ˝e w Êwietle art. 78 Kon-
stytucji oznacza to, i˝ od tego orzeczenia zespo∏u eksperckiego musi
s∏u˝yç administracyjny Êrodek zaskar˝enia, zaÊ wyjàtki od tej zasady
mogà byç okreÊlone jedynie ustawà. Twierdzenie, i˝ nie ma potrzeby
„oceny prawid∏owoÊci przeprowadzenia egzaminu” w Êwietle przywo-
∏anej normy konstytucyjnej jest oczywiÊcie nie do obrony. 

55. Wiceprezesa Rady Ministrów – Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji (RPO-514385-X/05) z dnia 13 grudnia 2005 r.
– w sprawie braku obowiàzku informowania obywateli o zmianie nume-
ru PESEL. 

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich badana by∏a skarga rodzi-
ców, którzy przez kilka lat nie byli powiadomieni o fakcie zmiany nume-
rów PESEL ich dzieci. Pos∏ugujàc si´ wczeÊniej nadanymi numerami
PESEL, skar˝àcy napotkali trudnoÊci w trakcie ubiegania si´ o wydanie
paszportów dla dzieci oraz podczas staraƒ o otrzymanie refundacji
Êwiadczeƒ medycznych z Narodowego Funduszu Zdrowia. Post´powa-
nie wyjaÊniajàce w tej sprawie wskaza∏o na istnienie luki w przepisach
prawa. Ustawa o ewidencji ludnoÊci i dowodach osobistych nie nak∏ada
na organ w∏aÊciwy w sprawie nadania numeru PESEL obowiàzku infor-
mowania obywateli o nadaniu im lub zmianie tego numeru, za wyjàt-
kiem sytuacji gdy numer PESEL nadany jest na wniosek innych osób
ni˝ wymienione w art. 31a ust. 3 tej ustawy. Minister w∏aÊciwy do
spraw administracji publicznej powiadamia o nadaniu numeru PESEL
jedynie organy, którym w myÊl ustawy przys∏uguje uprawnienie do wy-
stàpienia z wnioskiem o nadanie tego numeru. W stosunku do obywa-
teli polskich zameldowanych na pobyt sta∏y lub czasowy, a tak˝e osób
ubiegajàcych si´ o wydanie dowodu osobistego, podmiotem uprawnio-
nym do wystàpienia z wnioskiem jest organ gminy. Przepisy nie obligu-
jà jednak wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do powiadomienia
obywatela o nadaniu mu numeru PESEL. Dotyczy to tak˝e sytuacji,
gdy numer PESEL zosta∏ zmieniony na wniosek organu gminy. Przed-
stawiony problem wskazuje na koniecznoÊç dokonania zmiany ustawy
o ewidencji ludnoÊci i dowodach osobistych i wprowadzenia regulacji,
które wyposa˝à obywatela w prawo do informacji o nadaniu mu lub
zmianie numeru PESEL i jednoznacznie okreÊlà podmiot, na którym
b´dzie spoczywa∏ obowiàzek udzielenia obywatelowi takiej informacji. 

56. Ministra SprawiedliwoÊci – Prokuratora Generalnego (RPO-
-516676-II/05) z dnia 14 grudnia 2005 r. – w sprawie d∏ugotrwa-
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53. Ministra – Cz∏onka Rady Ministrów – Koordynatora do spraw
S∏u˝b Specjalnych (RPO-520361-II/05) z dnia 12 grudnia 2005 r. –
w sprawie informacji pojawiajàcych si´ w mediach o przewo˝eniu przez
terytorium Polski bàdê przetrzymywaniu w Polsce cz∏onków terrory-
stycznej organizacji Al-Kaida. 

Zaniepokojenie Rzecznika Praw Obywatelskich budzà doniesienia
Êrodków masowego przekazu, zarówno polskich jak i zagranicznych,
zawierajàce sugestie dotyczàce przetrzymywania w Polsce oraz niew∏a-
Êciwego traktowania cz∏onków terrorystycznej organizacji Al-Kaida.
W tej sytuacji, w trosce o ochron´ i poszanowanie konstytucyjnych
wolnoÊci i praw cz∏owieka i obywatela, zagwarantowanych tak˝e w ak-
tach prawa mi´dzynarodowego (m.in. w art. 3 i art. 5 Europejskiej
Konwencji Praw Cz∏owieka i Podstawowych WolnoÊci) Rzecznik prosi
o poinformowanie, czy podj´to dzia∏ania majàce na celu definitywne
i jednoznaczne zweryfikowanie owych doniesieƒ. 

Koordynator ds. S∏u˝b Specjalnych (20.12.2005 r.) przekaza∏
wystàpienie Rzecznika Praw Obywatelskich na r´ce Prezesa Rady Mi-
nistrów jako w∏aÊciwego do udzielenia odpowiedzi. 

54. Ministra Zdrowia (RPO-509881-I/05) z dnia 13 grudnia
2005 r. – w sprawie lekarskiego egzaminu paƒstwowego (proÊba
o ponowne zbadanie sprawy).

Rzecznik Praw Obywatelskich podtrzymuje argumentacj´ zawartà
w wystàpieniu z dnia 18.08.2005 r. dotyczàcym zgodnoÊci z Konsty-
tucjà przepisu § 20 ust. 5 rozporzàdzenia Ministra Zdrowia z dnia
24.03.2004 r. w sprawie sta˝u podyplomowego lekarza i lekarza sto-
matologa. Rzecznik podjà∏ t´ spraw´ w wyniku sygnalizacji Trybuna-
∏u Konstytucyjnego, który nie ma kompetencji jej podj´cia z w∏asnej
inicjatywy. Odpowiedê Ministra Zdrowia z dnia 9.09.2005 r. nie usu-
n´∏a wàtpliwoÊci. Argumentacja, ˝e wynik egzaminu paƒstwowego,
który jest jednym z warunków przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza, nie stanowi decyzji administracyjnej i analogia do egza-
minów kursowych na studiach wy˝szych nie jest przekonywujàca
i rozstrzygajàca dla sprawy. JeÊli uznaç, ˝e nie jest to decyzja admi-
nistracyjna, to mamy do czynienia z innym aktem lub czynnoÊcià
z zakresu administracji publicznej w rozumieniu ustawy – Prawo
o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi. JeÊli natomiast
odwo∏ywaç si´ do analogii, to w∏aÊciwsze jest porównanie do egzami-
nów wst´pnych na wy˝sze uczelnie, gdzie od decyzji komisji rekruta-
cyjnej s∏u˝y odwo∏anie w trybie administracyjnym, a nast´pnie droga
sàdowa. Podzielajàc stanowisko, ˝e wynik egzaminów jest stwierdze-
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Êmie Prokuratora Krajowego z dnia 25.02.2003 r. oraz informacj´
o dzia∏aniach zmierzajàcych do wyegzekwowania pe∏nego przestrzega-
nia przez organy prokuratury wszystkich standardów procesowych
w omawianych sprawach. 

Dyrektor Biura Post´powania Przygotowawczego w Prokuratu-
rze Krajowej (30.12.2005 r.) poprosi∏ o wskazanie bli˝szych danych
dotyczàcych post´powaƒ w których dzia∏ania Rzecznika doprowadzi∏y
do ujawnienia nieprawid∏owoÊci oraz poinformowa∏, ˝e uwagi Rzecz-
nika w odniesieniu do konkretnych post´powaƒ pozwolà na poczy-
nienie stosownych dzia∏aƒ w trybie nadzoru s∏u˝bowego zmierzajà-
cych do oceny skali stwierdzonych uchybieƒ oraz realizacji zaleceƒ
Zast´pcy Dyrektora Biura Post´powania Przygotowawczego Prokura-
tury Krajowej z dnia 25.02.2003 r. 

58. Prezesa Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(RPO-520753-VI/05) z dnia 15 grudnia 2005 r. – w sprawie wa-
runków podró˝owania pasa˝erów „Kolei Mazowieckich”. 

Wprowadzenie od dnia 11 grudnia br. nowego rozk∏adu jazdy po-
ciàgów przez „Koleje Mazowieckie” sp. z o.o. spotka∏o si´ z licznymi
krytycznymi opiniami osób korzystajàcych z us∏ug przewozowych tej
spó∏ki. Od kilku dni w prasie ukazujà si´ bardzo krytyczne publika-
cje opisujàce warunki dojazdu do pracy do Warszawy pasa˝erów
„Kolei Mazowieckich”. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy – Prawo prze-
wozowe, przewoênik jest obowiàzany do zapewnienia podró˝nym od-
powiednich warunków bezpieczeƒstwa i higieny oraz wygody i nale-
˝ytej obs∏ugi. Opisy warunków podró˝owania, jakie zamieszczane sà
od kilku dni w prasie wskazujà w sposób oczywisty, ˝e „Koleje Mazo-
wieckie” nie wype∏niajà ˝adnego z wymienionych obowiàzków. Sà
podstawy do przypuszczenia, ˝e praktyki „Kolei Mazowieckich” w za-
kresie realizacji przewozów pasa˝erskich wyczerpujà znamiona prak-
tyk naruszajàcych zbiorowe interesy konsumentów (art. 23a ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów). Na podstawie art. 12 pkt 2
ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich Rzecznik zwraca si´ o zba-
danie tej sprawy i rozwa˝enie wszcz´cia post´powania wyjaÊniajàcego
na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsu-
mentów. 

59. Ministra Transportu i Budownictwa (RPO-512517-V/05)
z dnia 19 grudnia 2005 r. – w sprawie zasad finansowych prze-
kszta∏cania spó∏dzielczych praw do lokali w spó∏dzielniach mieszka-
niowych. 
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∏oÊci post´powaƒ przygotowawczych spowodowanej przed∏u˝ajàcym
si´ okresem oczekiwania na opinie bieg∏ych. 

We wczeÊniejszych wystàpieniach w tej sprawie (wystàpienie RPO-
-400241-II/02 z dnia 27.08.2002 r. oraz wystàpienie RPO-446637-
-II/03 z dnia 5.11.2003 r.) Rzecznik zwraca∏ uwag´ na fakt, ˝e d∏ugo-
trwa∏oÊç post´powaƒ przygotowawczych spowodowana przed∏u˝ajàcym
si´ okresem oczekiwania na opinie bieg∏ych stanowi naruszenie prawa
obywatela do rozstrzygni´cia jego sprawy w rozsàdnym terminie. Ze
skarg nap∏ywajàcych do Rzecznika, jak równie˝ z analizy akt post´po-
waƒ przygotowawczych wynika, i˝ oczekiwanie na opini´ bieg∏ych
w dalszym ciàgu jest bardzo cz´stà przyczynà d∏ugotrwa∏oÊci post´po-
waƒ i podejmowania rozstrzygni´ç o ich zawieszeniu (podstaw´ do za-
wieszenia post´powania, powodujàcà przewlek∏oÊç post´powania stano-
wi tak˝e niejednokrotnie oczekiwanie na wykonanie czynnoÊci za
granicà w drodze pomocy prawnej). Rzecznik Praw Obywatelskich zwra-
ca si´ o podj´cie dzia∏aƒ w celu wyeliminowania przypadków zawiesza-
nia przez prokuratur´ prowadzonych post´powaƒ karnych ze wzgl´du
na oczekiwanie na sporzàdzenie stosownej opinii przez bieg∏ego. 

57. Prokuratora Krajowego (RPO-422456-II/02) z dnia 15 grud-
nia 2005 r. – w sprawie uchybieƒ pope∏nianych w toku post´powaƒ
przygotowawczych. 

Nie maleje liczba wniosków do Rzecznika od osób pokrzywdzonych,
kwestionujàcych podstawy formalno-prawne postanowieƒ urz´dów
prokuratorskich o odmowie wszcz´cia lub umorzeniu post´powania
przygotowawczego podnoszàc, i˝ takie rozstrzygni´cie uniemo˝liwia do-
chodzenie roszczeƒ odszkodowawczych za poniesione straty materialne
lub uszczerbek na zdrowiu. Dotyczy to w szczególnoÊci wypadków dro-
gowych, niepowodzeƒ w leczeniu i innych czynów, których skutkiem
jest zgon lub powa˝ny uszczerbek na zdrowiu, a tak˝e post´powaƒ
w sprawach o przest´pstwa przeciwko mieniu. Analiza akt prawomoc-
nie zakoƒczonych post´powaƒ przygotowawczych przeprowadzona
w Biurze Rzecznika bàdê te˝, w trybie art. 12 pkt 2 ustawy o Rzeczni-
ku Praw Obywatelskich, przez prokuratorów nadrz´dnych, wielokrot-
nie doprowadza∏a do stwierdzenia, i˝ post´powania przygotowawcze
koƒczone by∏y przedwczeÊnie. W konsekwencji niezb´dne by∏o podej-
mowanie prawomocnie zakoƒczonych post´powaƒ lub ich uzupe∏nia-
nie. Najcz´stsze uchybienia to niewyczerpanie inicjatywy dowodowej,
b∏´dna ocena dowodów, nierespektowanie procesowych uprawnieƒ po-
krzywdzonego oraz przewlek∏oÊç post´powania. Rzecznik prosi o ocen´
realizacji zaleceƒ skierowanych do prokuratorów apelacyjnych w pi-
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Do Rzecznika nadal wp∏ywajà skargi na przepisy ustawy o post´po-
waniu wobec d∏u˝ników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej
oraz ustawy o Êwiadczeniach rodzinnych. Kolejne zmiany przepisów
potwierdzajà, ˝e nie jest mo˝liwe oparcie sprawiedliwiej dystrybucji
dodatku do zasi∏ku rodzinnego i zaliczki alimentacyjnej na kryterium
samotnego wychowania. Utrzymanie tego kryterium w nowej postaci
sprawi, ˝e zaliczki nie dostanà dzieci w rodzinach zrekonstruowa-
nych, w których wychowywanych jest choçby jedno wspólne dziecko
obecnych ma∏˝onków. Paƒstwo powinno zapewniç wsparcie finansowe
równie˝ rodzinom z niepe∏nosprawnym doros∏ym dzieckiem, w sytu-
acji gdy rodzina mieÊci si´ w ustawowym kryterium dochodowym.
Uprawnienie do pobierania zasi∏ku rodzinnego nie przys∏uguje na
dzieci umieszczone w rodzinach zast´pczych. Wy∏àczenie to dotyczy
tak˝e uprawnienia do zaliczki alimentacyjnej. Istnieje grupa rodzin
zast´pczych, w których dochód na osob´ w rodzinie nie przekracza
kryterium ustawowego. Rodziny te powinny byç wspierane finansowo.
Rzecznik postuluje tak˝e zmiany przepisów dotyczàcych m.in. sytu-
acji opiekunów prawnych, którym nie przys∏uguje zaliczka alimenta-
cyjna ani dodatek z tytu∏u samotnego wychowywania dziecka, sytu-
acji rodziców, którzy po Êmierci drugiego rodzica nie mogà uzyskaç
dodatku dla samotnie wychowujàcych, gdy˝ alimenty zosta∏y zasàdzo-
ne oraz sytuacji matek, które nie mogà doprowadziç do uznania
w kraju pochodzenia ojca dziecka wyroku polskiego sàdu ustalajàce-
go ojcostwo i alimenty, co uniemo˝liwia egzekwowanie alimentów. 

62. Przewodniczàcego Sejmowej Komisji Ustawodawczej (RPO-
-518983-VIII/05) z dnia 22 grudnia 2005 r. – w sprawie post´po-
wania dyscyplinarnego w Najwy˝szej Izbie Kontroli. 

Zgodnie z art. 89 ust. 5 ustawy o Najwy˝szej Izbie Kontroli, obwinio-
ny mo˝e ustanowiç obroƒc´ tylko spoÊród pracowników mianowanych
Najwy˝szej Izby Kontroli. Z kolei pracownicy mianowani NIK odmawia-
jà podejmowania si´ roli obroƒcy. W pragmatykach pracowniczych
(ustawa o pracownikach urz´dów paƒstwowych, ustawa o s∏u˝bie cy-
wilnej, ustawa o s∏u˝bie zagranicznej, ustawa o pracownikach samo-
rzàdowych, ustawa – Karta Nauczyciela, ustawa – Prawo o szkolnic-
twie wy˝szym, ustawa o jednostkach badawczo-rozwojowych), przepisy
regulujàce problematyk´ post´powania dyscyplinarnego przewidujà, ˝e
obwiniony ma prawo korzystania z pomocy wybranego przez siebie
obroƒcy. Jedynie w przypadkach wniosków rzeczników dyscyplinar-
nych o orzeczenie kar najsurowszych, gdy obwinieni nie majà obroƒ-
ców z wyboru, przewodniczàcy sk∏adów orzekajàcych wyznaczajà
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Do Rzecznika wp∏ywa wiele skarg dotyczàcych rozwiàzaƒ przyj´tych
w ustawie z dnia 3.06.2005 r. o zmianie ustawy o spó∏dzielniach
mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw, która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 22.07.2005 r. Cz´Êç skarg dotyczy zasad finansowych prze-
kszta∏cania spó∏dzielczych praw do lokali w spó∏dzielniach mieszkanio-
wych. Rozwiàzania zawarte w art. 11 (1) ust. 1 pkt 5 zd. 2 i art. 12
ust. 1 pkt 5 zd. 2 krytykowane sà zarówno przez spó∏dzielnie mieszka-
niowe, jak i samych spó∏dzielców. Spó∏dzielnie zosta∏y zobowiàzane do
zbywania swego majàtku za cen´ okreÊlonà przez ustawodawc´
w sposób sztywny, odbiegajàcà od wartoÊci rynkowej. W du˝ej liczbie
spó∏dzielni wysokoÊç bonifikat przyznawanych w zwiàzku z przekszta∏-
ceniami w∏asnoÊciowymi by∏a zdecydowanie wy˝sza od obecnie obo-
wiàzujàcej ulgi. Ustawowe okreÊlenie zasad odp∏atnoÊci pobieranej od
osoby, która pragnie przekszta∏ciç przys∏ugujàce jej prawo, powinno
sprowadzaç si´ do okreÊlenia precyzyjnych ram pozwalajàcych spó∏-
dzielcom na podj´cie decyzji o finansowym aspekcie przekszta∏ceƒ w∏a-
snoÊciowych. Ponadto na skutek wyroku Trybuna∏u Konstytucyjnego
z dnia 20.04.2005 r. (sygn. akt K 42/02) moc obowiàzujàcà utraci∏o
szereg przepisów ustawy o spó∏dzielniach mieszkaniowych, w zwiàzku
z tym powsta∏a pilna potrzeba wype∏nienia „luk prawnych”. Rzecznik
prosi tak˝e o przeanalizowanie, czy istnieje potrzeba utrzymania w ob-
rocie prawnym unormowania zawartego w art. 93a Prawa spó∏dzielcze-
go, przewidujàcego nadzór administracyjny ministra nad dzia∏alnoÊcià
spó∏dzielni mieszkaniowych. 

60. Ministra SprawiedliwoÊci (RPO-506988-XI/05) z dnia 22 grud-
nia 2005 r. – w sprawie potrzeby rozwa˝enia ponownej zmiany art. 41
Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego. 

Rzecznik Praw Obywatelskich dwukrotnie sygnalizowa∏ poprzedni-
kowi obecnego Ministra SprawiedliwoÊci potrzeb´ rozwa˝enia ponow-
nej zmiany art. 41 Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego. Obecny stan
prawny nasuwa wàtpliwoÊci co do zgodnoÊci z art. 27 ust. 4 zdanie 1
Konwencji o prawach dziecka o treÊci „Paƒstwa – Strony podejmà
wszelkie w∏aÊciwe kroki dla zapewnienia ∏o˝enia na utrzymanie
dziecka ze strony rodziców lub innych osób ponoszàcych odpowie-
dzialnoÊç finansowà za dziecko, zarówno na terenie Paƒstwa – Stro-
ny, jak i za granicà”. 

61. Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej (RPO-518546-XI/05)
z dnia 22 grudnia 2005 r. – w sprawie pomocy finansowej dla dzie-
ci pozbawionych opieki jednego z rodziców. 
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cjatywy dowodowej, co przejawia∏o si´ m.in. w bezzasadnej rezygnacji
z osobowych êróde∏ dowodowych bàdê w odstàpieniu od skonfronto-
wania rozbie˝nych zeznaƒ Êwiadków, a tak˝e niewykonaniu wszel-
kich nieodzownych dla wyjaÊnienia okolicznoÊci sprawy czynnoÊci
procesowych. Wnioski przedstawiane przez Rzecznika prokuratorom
nadrz´dnym dotyczàce wskazanych uchybieƒ sà w wi´kszoÊci uzna-
wane za zasadne i skutkujà podejmowaniem rozstrzygni´ç w trybie
art. 327 kpk. Ponadto Rzecznik wyrazi∏ wàtpliwoÊç, czy sàdy nale˝y-
cie wykonujà obowiàzek na∏o˝ony w art. 304 § 2 kpk zawiadamiania
o pope∏nieniu przest´pstwa, o którym dowiedzia∏y si´ prowadzàc po-
st´powanie, równie˝ w sprawach upad∏oÊciowych. 

65. Prokuratora Krajowego (RPO-440126-II/03) z dnia 30 grud-
nia 2005 r. – w sprawie Êledztwa dotyczàcego zawierania z ajentami
sieci handlowej „˚abka Polska S.A.” niekorzystnych umów przez w∏aÊci-
cieli firmy. 

W zwiàzku z otrzymywanymi przez Rzecznika wnioskami ajentów
sieci „˚abka Polska S.A.” i ukazujàcymi si´ w tej sprawie artyku∏ami
prasowymi, Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o poinformowanie
o prowadzonym w tej sprawie Êledztwie. 

66. Uzupe∏nienie: wystàpienie RPO-496275-I/05 z dnia 1 lutego
2005 r. skierowane do Êrodków masowego przekazu – w sprawie
tzw. „listy Wildsteina”

Rzecznik odniós∏ si´ do sprawy wyniesionej z IPN listy oko∏o 240 tys.
osób, na której znajdujà si´ obok funkcjonariuszy i wspó∏pracowników
SB, tak˝e kandydaci na wspó∏pracowników oraz du˝a liczba osób po-
krzywdzonych. Mimo, i˝ lista ta nie by∏a obj´ta klauzulà tajnoÊci, nie
oznacza to, ˝e przez jej wyniesienie, a przede wszystkim rozpowszech-
nienie, nie naruszono prawa. W sprawie wyst´puje konflikt ró˝nych
wartoÊci konstytucyjnych: z jednej strony zasady jawnoÊci, z drugiej ta-
kich zasad jak: sprawiedliwoÊç, praworzàdnoÊç, ochrona danych osobo-
wych, a przede wszystkim godnoÊç cz∏owieka, która jest êród∏em wszel-
kich praw i wolnoÊci cz∏owieka i obywatela. Skoro na jednej liÊcie
znajdujà si´ nazwiska funkcjonariuszy i wspó∏pracowników aparatu
przemocy totalitarnego paƒstwa obok ofiar tego systemu, rozpowszech-
nianie i upublicznianie takiej listy jest niedopuszczalne, gdy˝ zasada
jawnoÊci musi zejÊç w tym przypadku na drugi plan. Chybiony jest ar-
gument odwo∏ujàcy si´ do obywatelskiego prawa do informacji, gdy˝
obywatelom s∏u˝y prawo do rzetelnej informacji, zaÊ udost´pnianie
okreÊlonej listy rzetelnej informacji oczywiÊcie nie zapewnia. 
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obroƒców spoÊród pracowników zak∏adu pracy. Przepisy ustawy o NIK
w zasadzie nie stwarzajà ˝adnej mo˝liwoÊci wyboru obroƒcy przez ob-
winionego, co w opinii Rzecznika powoduje, ˝e przepis art. 89 ust. 5
ustawy o NIK wykazuje niezgodnoÊç z art. 42 ust. 2 w zwiàzku z art.
31 ust. 3 oraz art. 2 Konstytucji RP. Rzecznik prosi o spowodowanie
podj´cia dzia∏aƒ majàcych na celu zmian´ tego przepisu w kierunku
umo˝liwiajàcym pracownikom NIK, przeciwko którym toczy si´ post´-
powanie dyscyplinarne, korzystanie z obroƒcy z wyboru. 

63. Ministra SprawiedliwoÊci – Prokuratora Generalnego (RPO-
-517731-VII/05) z dnia 22 grudnia 2005 r. – w sprawie informacji
o wykonywaniu kar i Êrodków o charakterze nieizolacyjnym oraz re-
alizacji w tym przedmiocie zadaƒ przez sàdowych kuratorów dla do-
ros∏ych. 

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich podj´to czynnoÊci zmie-
rzajàce do oceny poszanowania prawa w wykonywaniu kar i Êrodków
o charakterze nieizolacyjnym oraz realizacji w tym przedmiocie zadaƒ
przez sàdowych kuratorów dla doros∏ych. Istotnym elementem takich
dzia∏aƒ b´dà badania sonda˝owe przeprowadzone na obszarze ca∏ego
kraju. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca si´ w zwiàzku z powy˝-
szym z proÊbà o udost´pnienie danych statystycznych oraz ocen
i analiz, jakie w zakresie interesujàcej Rzecznika problematyki zosta-
∏y sporzàdzone w ostatnich latach w resorcie sprawiedliwoÊci. 

64. Ministra SprawiedliwoÊci – Prokuratora Generalnego (RPO-
-462665-II/04) z dnia 29 grudnia 2005 r. – w sprawie przypadków
nieprzestrzegania przez pracodawców praw osób zatrudnionych. 

W Biurze Rzecznika dokonano analizy szeregu akt spraw pod kà-
tem oceny prawid∏owoÊci podstawy formalnoprawnej prawomocnych
postanowieƒ o odmowie wszcz´cia bàdê umorzeniu post´powania
przygotowawczego, a tak˝e orzeczeƒ sàdowych. Przedmiotem post´-
powaƒ w zakresie naruszania praw pracowniczych przez pracodaw-
ców by∏y najcz´Êciej kwestie niewyp∏acania bàdê nieterminowego wy-
p∏acania wynagrodzeƒ oraz innych nale˝nych Êwiadczeƒ, naruszanie
przez pracodawców przepisów o ubezpieczeniach spo∏ecznych i doty-
czàcych bezpieczeƒstwa pracy, dyskryminacji pracowników z powodu
przynale˝noÊci zwiàzkowej, a tak˝e naruszanie przepisów karnych
zawartych w Kodeksie spó∏ek handlowych. Przedmiotem badania
przez Rzecznika sà tak˝e przypadki ra˝àcego naruszania praw pra-
cowniczych przez pracodawców du˝ych sieci handlowych. Post´po-
wania karne cz´sto koƒczy∏y si´ przedwczeÊnie, bez wyczerpania ini-
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RPO-495274-II/05 z dnia 17 paêdziernika 2005 r. – kasacja na
rzecz Adama M., Stanis∏awa G. i Andrzeja S. od prawomocnego wy-
roku Sàdu Najwy˝szego z 1963 r. zmieniajàcego wyrok Sàdu Woje-
wódzkiego z 1962 r. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca wyrokowi Sàdu Najwy˝szego
ra˝àce naruszenie prawa materialnego – art. 22 dekretu z dnia
13.06.1946 r. o przest´pstwach szczególnie niebezpiecznych w okre-
sie odbudowy Paƒstwa, polegajàce na przypisaniu Adamowi M., Sta-
nis∏awowi G. i Andrzejowi S. pope∏nienia zarzucanego im czynu, mi-
mo braku w ich dzia∏aniu znamion przest´pstwa okreÊlonego tym
przepisem, co mia∏o istotny wp∏yw na treÊç zaskar˝onego orzeczenia.
W uzasadnieniu Rzecznik stwierdzi∏ m.in., ˝e zachowanie oskar˝o-
nych nie wyczerpa∏o znamion jakiegokolwiek przest´pstwa i mo˝na je
oceniaç wy∏àcznie w p∏aszczyênie realizacji swobód obywatelskich,
zaÊ Êciganie karne i skazanie oskar˝onych za ten czyn mia∏o form´
politycznej represji. 

Kasacja uwzgl´dniona (wyrok z dnia 12.12.2005 r., sygn. akt IV
KK 401/05). 

RPO-507920-II/05 z dnia 19 paêdziernika 2005 r. – kasacja na
niekorzyÊç Lidii G. od postanowienia Sàdu Rejonowego utrzymujàce-
go w mocy postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej
o umorzeniu Êledztwa przeciwko podejrzanej.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca postanowieniu Sàdu Rejo-
nowego ra˝àce naruszenie prawa procesowego majàce istotny wp∏yw
na treÊç orzeczenia, a mianowicie art. 433 § 2 Kpk, art. 297 Kpk
i art. 7 Kpk, polegajàce na tym, ˝e sàd nie rozwa˝y∏ wnikliwie
wszystkich zarzutów we wniesionych Êrodkach odwo∏awczych i w wy-
niku pobie˝nej oceny opartej na niepe∏nym materiale dowodowym
zgromadzonym w post´powaniu przygotowawczym, ukszta∏towa∏ swe
przekonanie o trafnoÊci rozstrzygni´cia prokuratury, co doprowadzi∏o
do utrzymania w mocy zaskar˝onego postanowienia prokuratora
o umorzeniu Êledztwa. 

RPO-463162-II/04 z dnia 24 paêdziernika 2005 r. – kasacja na
rzecz Marka R. od prawomocnego postanowienia Sàdu Rejonowego
w przedmiocie zarzàdzenia wykonania warunkowo zawieszonej kary
pozbawienia wolnoÊci. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu postanowieniu ra˝àce
i majàce istotny wp∏yw na jego treÊç naruszenie art. 22 § 1 Kkw, po-
legajàce na zaniechaniu powiadomienia skazanego o terminie posie-
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III. KASACJE I SKARGI DO SÑDU NAJWY˚SZEGO
O STWIERDZENIE NIEZGODNOÂCI 

Z PRAWEM PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA
ORAZ SKARGI KASACYJNE

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

RPO-503259-II/05 z dnia 10 paêdziernika 2005 r. – kasacja na
rzecz Janusza C. od prawomocnego wyroku zaocznego Sàdu Rejono-
wego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu ra˝àce na-
ruszenie art. 5 § 1 pkt 8 Kpw polegajàce na skazaniu Janusza C. za
wykroczenie, podczas gdy zosta∏ on ju˝ wczeÊniej skazany za ten
sam czyn prawomocnym wyrokiem Sàdu Rejonowego, co stanowi
bezwzgl´dnà przyczyn´ odwo∏awczà wskazanà w art. 104 § 1 pkt 7
Kpw. 

Kasacja uwzgl´dniona (wyrok z dnia 6.12.2005 r., sygn. akt II KK
309/05). 

RPO-468049-II/04 z dnia 10 paêdziernika 2005 r. – kasacja na
rzecz Bartosza I. od prawomocnego postanowienia Sàdu Okr´gowego
utrzymujàcego w mocy postanowienie Sàdu Rejonowego w sprawie
o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia apelacji. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu ra˝àce
i majàce istotny wp∏yw na jego treÊç naruszenie prawa procesowego,
to jest art. 139 § 1 Kpk poprzez b∏´dne przyj´cie, i˝ skutecznie zosta∏
dor´czony Bartoszowi I. wyrok Sàdu Rejonowego wraz z uzasadnie-
niem na adres wskazany we wniosku o dor´czenie uzasadnienia tego
wyroku, podczas gdy w tym czasie oskar˝ony by∏ pozbawiony wolno-
Êci w innej sprawie, co uniemo˝liwi∏o mu dotrzymanie terminu zawi-
tego do wniesienia apelacji. 

Kasacja uwzgl´dniona (postanowienie z dnia 18.11.2005 r., sygn.
akt V KK 411/05). 
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Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi ra˝àce i ma-
jàce istotny wp∏yw na treÊç zaskar˝onego orzeczenia naruszenie art.
46 § 1 i 2 i art. 48 § 1 Kodeksu karnego, w brzmieniu obowiàzujà-
cym w dacie orzekania, polegajàce na orzeczeniu jednoczeÊnie obo-
wiàzku naprawienia szkody przewidzianego w art. 46 § 1 Kodeksu
karnego i nawiàzki przewidzianej w art. 46 § 2 Kodeksu karnego, mi-
mo ˝e Êrodki te nie mogà byç orzekane ∏àcznie, oraz orzeczeniu na-
wiàzki na rzecz pokrzywdzonej w kwocie wy˝szej ni˝ wynikajàca z po-
wo∏anego przepisu. 

RPO-496900-II/05 z dnia 10 listopada 2005 r. – kasacja na
rzecz W∏adys∏awa M. i Antoniego S. od prawomocnego postanowienia
Najwy˝szego Sàdu Wojskowego z 1953 r.

Sàd pierwszej instancji zaniecha∏ rozwa˝enia i uwzgl´dnienia
wszystkich istotnych okolicznoÊci sprawy mogàcych przemawiaç na
korzyÊç oskar˝onych, a tym samym nie wzià∏ pod uwag´ przy wyro-
kowaniu ca∏okszta∏tu okolicznoÊci ujawnionych w toku przewodu sà-
dowego, co w konsekwencji doprowadzi∏o do dowolnej oceny materia-
∏u dowodowego, skutkujàcej wysnuciem b∏´dnego wniosku, i˝
oskar˝eni dopuÊcili si´ zarzucanych im czynów. Uchybienia proceso-
we, których dopuÊci∏ si´ sàd pierwszej instancji przenikn´∏y do po-
st´powania odwo∏awczego i mia∏y istotny wp∏yw na treÊç postanowie-
nia Najwy˝szego Sàdu Wojskowego. 

RPO-491406-II/04 z dnia 10 listopada 2005 r. – kasacja na
rzecz Jana B. od prawomocnego wyroku Sàdu Wojewódzkiego zmie-
niajàcego wyrok Sàdu Rejonowego. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu ra˝àce na-
ruszenie art. 388 pkt 6 Kpk z 1969 r. polegajàce na nieuchyleniu,
niezale˝nie od granic Êrodka odwo∏awczego i wp∏ywu uchybienia na
treÊç orzeczenia, wyroku sàdu pierwszej instancji pomimo tego, ˝e
wyrok ten zapad∏ z ra˝àcym naruszeniem art. 70 § 1 pkt 2 i § 2 Kpk
z 1969 r. przejawiajàcym si´ w zaniechaniu ustanowienia dla oskar-
˝onego obroƒcy z urz´du w sytuacji, gdy jego udzia∏ w rozprawie by∏
obowiàzkowy z powodu uzasadnionych wàtpliwoÊci co do poczytalno-
Êci oskar˝onego. W przypadku nieuwzgl´dnienia tego zarzutu Rzecz-
nik zarzuca temu orzeczeniu ra˝àce naruszenie art. 406 § 2 Kpk
z 1969 r., majàce istotny wp∏yw na treÊç zaskar˝onego orzeczenia,
polegajàce na zaniechaniu przez sàd drugiej instancji rozwa˝enia
i dokonania oceny zasadnoÊci wszystkich zarzutów wskazanych
w rewizji oskar˝onego. 
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dzenia w przedmiocie zarzàdzenia wykonania kary pozbawienia wol-
noÊci, co w konsekwencji doprowadzi∏o równie˝ do naruszenia prze-
pisu art. 178 § 2 Kkw, gdy˝ przed wydaniem rozstrzygni´cia nie wy-
s∏uchano skazanego. 

Kasacja uwzgl´dniona (postanowienie z dnia 18.11.2005 r., sygn.
akt V KK 432/05). 

RPO-473928-II/04 z dnia 27 paêdziernika 2005 r. – kasacja na
rzecz Mieczys∏awa S., Kazimierza Z., Juliana D., Zygmunta R., Stani-
s∏awy M. i Marceli D. od prawomocnego wyroku Sàdu Wojewódzkiego
z 1960 r. utrzymujàcego w mocy wyrok Sàdu Powiatowego z 1959 r. 

Mieczys∏aw S., Kazimierz Z., Julian D., Zygmunt R., Stanis∏awa M.
i Marcela D. zostali skazani za udzia∏ w zbiegowisku publicznym, któ-
re mia∏o miejsce w nocy z dnia 26 na 27 czerwca 1959 r. w KraÊniku
Fabrycznym, podczas którego zdemolowano posterunek Milicji Oby-
watelskiej i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Wydarzenia te zo-
sta∏y sprowokowane przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, któ-
rzy zlikwidowali prowizoryczny o∏tarz, dokonali zaboru przedmiotów
zwiàzanych z kultem religijnym i odmówili ich zwrotu, pomimo próÊb
mieszkaƒców. Zachowanie milicjantów da∏o poczàtek zamieszkom.
Zdarzenia te zosta∏y opisane m.in. w publikacji Antoniego Dudka
i Tomasza Marsza∏kowskiego pt. „Walki uliczne w PRL 1956-1989”, a
tak˝e w publikacjach prasowych. Z materia∏ów tych wynika jedno-
znacznie, ˝e mieszkaƒcy KraÊnika stan´li w obronie swobód religij-
nych oraz ich prawa do uczestnictwa w uroczystoÊciach religijnych. 

RPO-483180-II/04 z dnia 7 listopada 2005 r. – kasacja od pra-
womocnego wyroku Sàdu Okr´gowego zmieniajàcego wyrok Sàdu Re-
jonowego. 

Sàd Rejonowy rozpoznajàcy spraw´ pominà∏ informacj´, ˝e oskar-
˝ony by∏ uzale˝niony od Êrodków psychoaktywnych i w zwiàzku
z tym uzale˝nieniem by∏ leczony odwykowo. OkolicznoÊci dotyczàce
stanu zdrowia psychicznego oskar˝onego powinny prowadziç do
przyj´cia, ˝e zachodzi uzasadniona wàtpliwoÊç co do jego poczytalno-
Êci. W konsekwencji zaniechano przeprowadzenia dowodu z opinii
bieg∏ych psychiatrów oraz wyznaczenia obroƒcy z urz´du, którego
udzia∏ w rozprawie by∏ obowiàzkowy (art. 439 § 1 pkt 10 Kpk). 

RPO-485248-II/04 z dnia 8 listopada 2005 r. – kasacja na rzecz
Marcina M. od prawomocnego wyroku Sàdu Rejonowego w cz´Êci do-
tyczàcej orzeczenia nawiàzki i obowiàzku naprawienia szkody.
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W uzasadnieniu kasacji Rzecznik powo∏a∏ si´ na wyrok Trybuna∏u
Konstytucyjnego z dnia 29.06.2005 r. (sygn. akt SK 34/04) stano-
wiàcy o niekonstytucyjnoÊci art. 31 § 1 w zwiàzku z art. 30 § 3 usta-
wy z dnia 10.09.1999 r. – Kodeks karny skarbowy w zakresie, w ja-
kim przewiduje obligatoryjnoÊç przepadku narz´dzi stanowiàcych
w∏asnoÊç osoby trzeciej, które s∏u˝y∏y do pope∏nienia przest´pstwa
skarbowego. 

RPO-505242-II/05 z dnia 1 grudnia 2005 r. – kasacja na rzecz
Mariusza P. od prawomocnego wyroku Sàdu Okr´gowego zmieniajà-
cego wyrok Sàdu Rejonowego.

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

RPO-517316-II/05 z dnia 5 grudnia 2005 r. – kasacja na rzecz
Henryka S. od prawomocnego wyroku Sàdu Rejonowego. 

Orzeczenie Sàdu Rejonowego zapad∏o z ra˝àcym naruszeniem
przepisu art. 64 § 2 Kk, bowiem do skazania z zastosowaniem tego
przepisu konieczne jest, obok spe∏nienia innych warunków przewi-
dzianych w tym przepisie, aby sprawca pope∏ni∏ ponownie nie jakie-
kolwiek przest´pstwo umyÊlne, lecz przest´pstwo nale˝àce do którejÊ
z kategorii przest´pstw wymienionych w art. 64 § 2 Kk. 

RPO-504181-II/05 z dnia 14 grudnia 2005 r. – kasacja na rzecz
Tomasza K. i Paw∏a W. od prawomocnego wyroku Sàdu Okr´gowego,
którym zmieniono zaskar˝ony wyrok Sàdu Rejonowego.

Rzecznik zarzuca wyrokowi Sàdu Okr´gowego ra˝àce naruszenie
prawa procesowego majàce istotny wp∏yw na treÊç orzeczenia, a mia-
nowicie art. 454 § 2 Kpk (stanowiàcego, i˝ „sàd odwo∏awczy mo˝e
orzec surowszà kar´ pozbawienia wolnoÊci tylko wtedy, gdy nie zmie-
nia ustaleƒ faktycznych przyj´tych za podstaw´ zaskar˝onego wyro-
ku”) polegajàce na przeprowadzeniu przez sàd odwo∏awczy uzupe∏nia-
jàcego dowodu z przes∏uchania bieg∏ego i w oparciu o to dokonaniu
zmiany ustaleƒ faktycznych przyj´tych za podstaw´ zaskar˝onego wy-
roku, skutkujàcym przyj´ciem zmienionej kwalifikacji prawnej czynów
oraz orzeczeniem surowszej kary pozbawienia wolnoÊci. 
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RPO-505859-II/05 z dnia 21 listopada 2005 r. – kasacja na
rzecz Romana P. i Krzysztofa P. od prawomocnego wyroku Sàdu Re-
jonowego. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca wyrokowi skazujàcemu za-
warcie w jego treÊci rozstrzygni´ç odmiennych od uzgodnionych
w toku rozprawy g∏ównej. Orzeczenie przez sàd kary surowszej lub
Êrodka karnego nie przewidzianego we wniosku o skazanie bez prze-
prowadzania post´powania dowodowego oznacza z∏amanie „swoistej
ugody” okreÊlajàcej warunki dobrowolnego poddania si´ karze i tym
samym stanowi podstaw´ do kasacji, gdy˝ jest ra˝àcym naruszeniem
prawa procesowego, majàcym istotny wp∏yw na treÊç orzeczenia. 

RPO-511083-II/05 z dnia 22 listopada 2005 r. – kasacja na
rzecz Jana P. od prawomocnego postanowienia Najwy˝szego Sàdu
Wojskowego utrzymujàcego w mocy wyrok Wojskowego Sàdu Okr´-
gowego. 

Wojskowy Sàd Okr´gowy zaniecha∏ rozwa˝enia i uwzgl´dnienia
wszystkich istotnych okolicznoÊci sprawy mogàcych przemawiaç na
korzyÊç oskar˝onego, co w konsekwencji doprowadzi∏o do dowolnej,
sprzecznej z zasadami wiedzy i logiki oceny zgromadzonego w prze-
biegu post´powania materia∏u dowodowego, skutkujàcej skazaniem
oskar˝onego za przypisany mu czyn, podczas gdy nale˝yte rozwa˝e-
nie wszystkich okolicznoÊci sprawy i dokonanie ich oceny zgodnie
z wymogami procesowymi powinno doprowadziç do wniosku, ˝e
w powy˝szej sprawie istniejà okolicznoÊci wy∏àczajàce Êciganie, impli-
kujàce umorzenie post´powania przez sàd drugiej instancji. 

RPO-455587-II/03 z dnia 29 listopada 2005 r. – kasacja na
rzecz interwenienta – Edwarda B. od prawomocnego wyroku Sàdu
Okr´gowego utrzymujàcego w mocy wyrok Sàdu Rejonowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskar˝a powy˝szy wyrok w cz´Êci
orzekajàcej przepadek na rzecz Skarbu Paƒstwa ciàgnika siod∏owego
i naczepy ci´˝arowej wraz z dokumentami. Rzecznik zarzuca temu
wyrokowi ra˝àce naruszenie art. 2, art. 31 ust. 3, art. 42 ust. 1 i art.
64 ust. 1 i 3 Konstytucji RP polegajàce na utrzymaniu w mocy orze-
czenia sàdu I instancji w cz´Êci, w jakiej orzek∏ o obligatoryjnym
przepadku narzàdzi stanowiàcych w∏asnoÊç Edwarda B., które s∏u˝y-
∏y do pope∏nienia przest´pstwa skarbowego, bez badania czy interwe-
nient – Edward B. przyczyni∏ si´ do pope∏nienia tego przest´pstwa
przez oskar˝onego, czy mia∏ na jego przest´pne dzia∏anie jakikolwiek
wp∏yw, a nawet jakàkolwiek wiedz´ o pope∏nionym przest´pstwie.
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przyj´cie, ˝e zmiana warunków premiowania nie wymaga∏a zastoso-
wania wobec powódki wypowiedzenia zmieniajàcego w zakresie wa-
runków p∏acy oraz naruszenie konstytucyjnych praw cz∏owieka
i obywatela tj. art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP obejmujàcego ochro-
nà prawnà w∏asnoÊç i inne prawa majàtkowe, do których zalicza si´
wynagrodzenie za prac´ podlegajàce prawu dziedziczenia. W okresie
obowiàzywania regulaminu wynagradzania z 1996 r. powódka otrzy-
mywa∏a co miesiàc premi´ w wysokoÊci 50% wynagrodzenia zasadni-
czego. Przyznanie premii nie zale˝a∏o tylko od uznania pracodawcy,
ale przede wszystkim od spe∏nienia przez pracownika warunków
przewidzianych w regulaminie. Nowy regulamin z 2000 r. zawiera∏
mniej korzystne postanowienia dotyczàce premii, ustanawiajàc jed-
noznacznie uznaniowy charakter tego Êwiadczenia. Istotna zmiana
warunków p∏acy na niekorzyÊç pracownika nie zosta∏a poprzedzona
wymaganym w takiej sytuacji wypowiedzeniem zmieniajàcym. 

RPO-398361-IV/02 z dnia 1 grudnia 2005 r. – skarga o stwier-
dzenie niezgodnoÊci z prawem prawomocnego wyroku Sàdu Apelacyj-
nego oddalajàcego apelacj´ powódki od wyroku Sàdu Okr´gowego
wydanego w sprawie o zap∏at´ sumy pieni´˝nej potrzebnej do uzupe∏-
nienia zachowku. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca wyrokowi Sàdu Apelacyjnego
naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 991 § 2 Kodeksu cy-
wilnego, poprzez jego b∏´dnà wyk∏adni´, a mianowicie przyj´cie, i˝ po-
wo∏anie powódki do spadku w cz´Êci, która przewy˝sza jej udzia∏
w spadku stanowiàcy podstaw´ do obliczania zachowku, pozbawia jà
roszczenia o uzupe∏nienie zachowku, oraz art. 993 Kodeksu cywilnego
poprzez jego niezastosowanie – sàd nie doliczy∏ do spadku (dla potrzeb
obliczenia zachowku) darowizn uczynionych przez spadkodawc´. Wy-
rok Sàdu Apelacyjnego narusza konstytucyjne prawo dziedziczenia,
wynikajàce z art. 64 ust. 1 Konstytucji RP, poprzez ca∏kowite pozba-
wienie powódki mo˝liwoÊci realizacji przys∏ugujàcego jej roszczenia
o uzupe∏nienie zachowku. 

RPO-513635-VIII/05 z dnia 14 grudnia 2005 r. – skarga
o stwierdzenie niezgodnoÊci z prawem prawomocnego wyroku Sàdu
Okr´gowego wydanego w sprawie z powództwa spó∏dzielni mieszka-
niowej przeciwko Czes∏awowi N. o ustalenie, i˝ w okresie pozostawa-
nia bez pracy nie naby∏ on prawa do urlopu wypoczynkowego i ˝e na
stronie powodowej nie cià˝y ustawowy obowiàzek zap∏aty pozwane-
mu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. 
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RPO-510642-II/02 z dnia 16 grudnia 2005 r. – kasacja na rzecz
Józefy L. od prawomocnego wyroku Sàdu Wojewódzkiego z 1951 r.
(represje wobec „Âwiadków Jehowy”). 

RPO-504420-II/05 z dnia 23 grudnia 2005 r. – kasacja na rzecz
Henryka G. od prawomocnego wyroku Sàdu Okr´gowego, którym
utrzymano w mocy wyrok Sàdu Rejonowego. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca wyrokowi Sàdu Okr´gowego
ra˝àce naruszenie prawa procesowego majàce istotny wp∏yw na treÊç
orzeczenia, a mianowicie art. 6 Kpk, a tak˝e art. 170 § 1 i 2 Kpk, po-
legajàce na nieuzasadnionym oraz sprzecznym z prawem oskar˝one-
go do obrony oddaleniem przez Sàd Rejonowy zgodnych wniosków
stron post´powania o wezwanie na rozpraw´ bieg∏ych, co w konse-
kwencji uniemo˝liwi∏o oskar˝onemu i jego obroƒcy, a tak˝e prokura-
torowi zadawanie pytaƒ bieg∏ym co do okolicznoÊci zwiàzanych z tre-
Êcià opinii. 

RPO-505637-II/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. – kasacja na rzecz
Katarzyny C. od wyroku Sàdu Okr´gowego zmieniajàcego wyrok Sà-
du Rejonowego. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi ra˝àce i mo-
gàce mieç istotny wp∏yw na treÊç wyroku naruszenie prawa material-
nego polegajàce na przyj´ciu, ˝e czyn oskar˝onej wyczerpa∏ znamiona
przest´pstwa okreÊlonego w przepisie, na mocy którego zosta∏a ska-
zana. 

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

RPO-513421-VIII/05 z dnia 19 paêdziernika 2005 r. – skarga
kasacyjna od wyroku Sàdu Apelacyjnego – Sàdu Pracy i Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych wydanego w sprawie z powództwa Ma∏gorzaty N. prze-
ciwko P. sp. z o.o., o wynagrodzenie. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskar˝y∏ powy˝szy wyrok zarzuca-
jàc mu naruszenie prawa materialnego tj. art. 78 § 1, art. 80, art. 86
Kodeksu pracy poprzez przyj´cie, ˝e powódce nie przys∏uguje prawo
do roszczenia o wyp∏at´ premii regulaminowej oraz art. 241 (13) § 2
w zwiàzku z art. 77 (2) § 3 i § 5 oraz art. 42 Kodeksu pracy poprzez
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Sàd Najwy˝szy wyda∏ nast´pujàce orzeczenia w sprawie kasa-
cji wniesionych przez Rzecznika Praw Obywatelskich: 

RPO-411916-II/02 z dnia 10 wrzeÊnia 2002 r. – kasacja na
rzecz Stanis∏awa C. od prawomocnego wyroku Sàdu Rejonowego –
niezawiadomienie obroƒcy o terminie rozprawy i przeprowadzenie jej
bez jego udzia∏u (Informacja 9/2002, str. 31).

Kasacja uwzgl´dniona (wyrok z dnia 1.10.2002 r., sygn. akt V KK
315/02). 

RPO-458959-II/03 z dnia 3 sierpnia 2004 r. – kasacja na rzecz
interwenienta – Centrum Handlowe „U.” od prawomocnego wyroku
Sàdu Okr´gowego (Informacja 7–9/2004, str. 53).

Kasacja uwzgl´dniona (wyrok z dnia 9.11.2005 r., sygn. akt V KK
255/04). 

RPO-456863-II/03 z dnia 16 listopada 2004 r. – kasacja na rzecz
Eugeniusza M. od prawomocnego wyroku Sàdu Najwy˝szego z 1953 r.
uchylajàcego wyrok Sàdu Wojewódzkiego (Informacja 10–12/2004,
str. 74).

Kasacja uwzgl´dniona (wyrok z dnia 7.07.2005 r., sygn. akt II KK
477/04). 

RPO-475422-II/04 z dnia 4 kwietnia 2005 r. – kasacja na rzecz
Tomasza J. od prawomocnego postanowienia Sàdu Okr´gowego utrzy-
mujàcego w mocy postanowienie Sàdu Rejonowego w przedmiocie nie-
uwzgl´dnienia sprzeciwu od wyroku zaocznego (Informacja 4–6/2005,
str. 69).

Kasacja uwzgl´dniona (postanowienie z dnia 13.12.2005 r., sygn.
akt III KK 110/05).

RPO-486490-II/04 z dnia 6 kwietnia 2005 r. – kasacja na rzecz
Marcina J. od prawomocnego wyroku Sàdu Rejonowego (Informacja
4-6/2005, str. 69).

Kasacja uwzgl´dniona (wyrok z dnia 11.10.2005 r., sygn. akt III
KK 111/05). 

RPO-491343-II/04 z dnia 12 kwietnia 2005 r. – kasacja na
rzecz Beaty N. od wyroku Sàdu Okr´gowego zmieniajàcego cz´Êciowo
wyrok Sàdu Rejonowego (Informacja 4–6/2005, str. 69)
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Rzecznik Praw Obywatelskich zaskar˝a powy˝szy wyrok w ca∏oÊci
zarzucajàc mu naruszenie art. 51 § 1 w zwiàzku z art. 153 § 2 Kodek-
su pracy poprzez b∏´dne przyj´cie, ˝e za okres pozostawania bez pracy,
za który pracownikowi przywróconemu do pracy wyp∏acono wynagro-
dzenie, nie przys∏uguje urlop wypoczynkowy oraz naruszenie konsty-
tucyjnych praw cz∏owieka i obywatela wynikajàcych z art. 66 ust. 2
Konstytucji RP (prawa do corocznych p∏atnych urlopów) oraz z art. 64
ust. 1 i 2 Konstytucji RP (prawa do w∏asnoÊci i innych praw majàtko-
wych, do których zalicza si´ ekwiwalent pieni´˝ny za niewykorzystany
urlop wypoczynkowy) poprzez pozbawienie pracownika prawa do urlo-
pu wypoczynkowego za sporny okres, a tym samym prawa do ekwiwa-
lentu pieni´˝nego za niewykorzystany urlop w zwiàzku z rozwiàzaniem
stosunku pracy. 

W okresie obj´tym Informacjà Rzecznik Praw Obywatelskich
przystàpi∏ do post´powania sàdowego: 

RPO-502436-V/05 z dnia 9 grudnia 2005 r. – przystàpienie
Rzecznika do post´powania toczàcego si´ przed Sàdem Rejonowym
w K., Wydzia∏ Cywilny, z powództwa Leszka M. przeciwko spó∏dzielni
mieszkaniowej o zap∏at´. 

Rzecznik wnosi o uwzgl´dnienie powództwa i zasàdzenie od spó∏-
dzielni na rzecz Leszka M. kwoty 708 z∏otych. Leszek M. jest cz∏on-
kiem spó∏dzielni mieszkaniowej. W 2003 r. wystàpi∏ do spó∏dzielni
z wnioskiem o przeniesienie na niego prawa w∏asnoÊci gara˝u, a na-
st´pnie z wnioskiem o przeniesienie na niego prawa w∏asnoÊci lokalu
mieszkalnego, do którego s∏u˝y∏o mu spó∏dzielcze w∏asnoÊciowe pra-
wo. Spó∏dzielnia poinformowa∏a go, ˝e przeniesienie w∏asnoÊci gara˝u
b´dzie mo˝liwe po wniesieniu wp∏aty na pokrycie kosztów przygoto-
wania przeniesienia w∏asnoÊci przez spó∏dzielni´ w wysokoÊci 310 z∏,
dokona∏ wp∏aty i w efekcie uzyska∏ prawo w∏asnoÊci gara˝u. Analo-
gicznie spó∏dzielnia poinformowa∏a, ˝e nale˝y uiÊciç koszty poniesio-
ne na przygotowanie przeniesienia w∏asnoÊci lokalu mieszkalnego
w wysokoÊci 398 z∏. W ocenie Rzecznika by∏y to Êwiadczenia niena-
le˝ne spó∏dzielni, z uwagi na brak podstawy prawnej do ich ˝àdania. 

80



RPO-495125-II/05 z dnia 24 maja 2005 r. – kasacja na rzecz
Krzysztofa S. od prawomocnego wyroku Sàdu Rejonowego (Informa-
cja 4–6/2005, str. 71). 

Kasacja uwzgl´dniona (wyrok z dnia 2.12.2005 r., sygn. akt III
KK 168/05). 

RPO-491086-II/04 z dnia 31 maja 2005 r. – kasacja na rzecz
Stanis∏awa K. od prawomocnego wyroku Sàdu Apelacyjnego utrzy-
mujàcego w mocy wyrok Sàdu Okr´gowego (Informacja 4–6/2005,
str. 71).

Kasacja uwzgl´dniona (wyrok z dnia 7.11.2005 r., sygn. akt III
KK 177/05). 

RPO-497581-II/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. – kasacja na rzecz
Ryszarda N. od prawomocnego wyroku Sàdu Okr´gowego zmieniajà-
cego wyrok Sàdu Rejonowego (Informacja 4–6/2005, str. 71). 

Kasacja oddalona (postanowienie z dnia 19.10.2005 r., sygn. akt
IV KK 252/05). 

RPO-487081-II/04 z dnia 8 lipca 2005 r. – kasacja na rzecz
Józefa B. od prawomocnego wyroku Sàdu Rejonowego (Informacja
7–9/2005, str. 52). 

Kasacja uwzgl´dniona (wyrok z dnia 17.11.2005 r., sygn. akt II
KK 216/05).

RPO-507674-II/05 z dnia 29 lipca 2005 r. – kasacja na rzecz
Tomasza R. i 17 innych, od wyroku nakazowego Sàdu Rejonowego
(Informacja 7–9/2005, str. 54). 

Kasacja oddalona (postanowienie z dnia 24.11.2005 r., sygn. akt
IV KK 300/05). 

RPO-468917-II/04 z dnia 29 lipca 2005 r. – kasacja na rzecz
Stanis∏awa S. od prawomocnego wyroku zaocznego Sàdu Rejonowego
(Informacja 7–9/2005, str. 54). 

Kasacja uwzgl´dniona (wyrok z dnia 9.11.2005 r., sygn. akt V KK
311/05). 

RPO-506405-II/05 z dnia 29 lipca 2005 r. – kasacja na rzecz
Krzysztofa W. od prawomocnego wyroku Sàdu Okr´gowego utrzymu-
jàcego w mocy wyrok Sàdu Rejonowego (Informacja 7–9/2005,
str. 54). 
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Kasacja uwzgl´dniona (wyrok z dnia 5.10.2005 r., sygn. akt KK
126/05). 

RPO-452193-II/03 z dnia 21 kwietnia 2005 r. – kasacja na
rzecz Danieli E. od prawomocnego wyroku Sàdu Wojewódzkiego
utrzymujàcego w mocy wyrok Sàdu Grodzkiego z 1951 r. (Informacja
4–6/2005, str. 69). 

Kasacja uwzgl´dniona (wyrok z dnia 13.09.2005 r., sygn. akt
V KK 156/05). 

RPO-455298-II/03 z dnia 21 kwietnia 2005 r. – kasacja na
rzecz Krystyny W. od prawomocnego postanowienia Sàdu Rejonowe-
go (Informacja 4–6/2005, str. 70).

Kasacja uwzgl´dniona (postanowienie z dnia 5.10.2005 r., sygn.
akt KK 139/05). 

RPO-479256-II/04 z dnia 27 kwietnia 2005 r. – kasacja na
rzecz Mariusza P. od wyroku Sàdu Okr´gowego utrzymujàcego
w mocy wyrok Sàdu Rejonowego (Informacja 4–6/2005, str. 70).

Kasacja uwzgl´dniona (wyrok z dnia 22.09.2005 r., sygn. akt III
KK 140/05). 

RPO-461480-II/04 z dnia 10 maja 2005 r. – kasacja na rzecz
Wies∏awa O. od prawomocnego wyroku Sàdu Okr´gowego utrzymujà-
cego w mocy wyrok Sàdu Rejonowego (Informacja 4–6/2005, str. 70).

Kasacja uwzgl´dniona (wyrok z dnia 1.12.2005 r., sygn. akt III
KK 151/05). 

RPO-471928-II/04 z dnia 11 maja 2005 r. – kasacja na rzecz
Alicji B. od prawomocnego wyroku nakazowego Sàdu Rejonowego
(Informacja 4–6/2005, str. 71)

Kasacja uwzgl´dniona (wyrok z dnia 22.09.2005 r., sygn. akt III
KK 155/05). 

RPO-484987-II/04 z dnia 18 maja 2005 r. – kasacja na rzecz
Józefa K. od prawomocnego wyroku Sàdu Wojewódzkiego z 1961 r.
(Informacja 4–6/2005, str. 71). 

Kasacja uwzgl´dniona (wyrok z dnia 14.09.2005 r., sygn. akt IV
KK 179/05). 
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Kasacja uwzgl´dniona (postanowienie z dnia 25.10.2005 r., sygn.
akt IV KK 364/05). 

Sàd Najwy˝szy wyda∏ nast´pujàce orzeczenie w sprawie skargi
o stwierdzenie niezgodnoÊci z prawem prawomocnego orzecze-
nia, wniesionej przez Rzecznika Praw Obywatelskich: 

RPO-476213-V/04 z dnia 30 czerwca 2005 r. – skarga o stwier-
dzenie niezgodnoÊci z prawem prawomocnego wyroku Sàdu Apelacyj-
nego w sprawie z powództwa Spó∏dzielni Mieszkaniowej przeciwko
Andrzejowi C. i Lidii S. o zap∏at´ (Informacja 4–6/2005, str. 74). 

Skarga odrzucona (postanowienie z dnia 31.10.2005 r., sygn. akt
IV CNP 6/05). 

W sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o stwier-
dzenie niewa˝noÊci orzeczenia na podstawie ustawy o uznaniu
za niewa˝ne orzeczeƒ wydanych wobec osób represjonowanych
za dzia∏alnoÊç na rzecz nepodleg∏ego bytu Paƒstwa Polskiego zo-
sta∏o wydane nast´pujàce orzeczenie:

RPO-490165-II/04 z dnia 19 maja 2005 r. – wniosek do Sàdu
Okr´gowego o stwierdzenie niewa˝noÊci postanowienia Najwy˝szego
Sàdu Wojskowego zmieniajàcego wyrok Wojskowego Sàdu Rejonowe-
go z 1951 r. – skazanie za przynale˝noÊç do Armii Krajowej (Informa-
cja 4–6/2005, str. 79).

Wniosek uwzgl´dniony (postanowienie z dnia 15.11.2005 r.,
sygn. akt IV Ko. 331/05). 
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Kasacja uwzgl´dniona (wyrok z dnia 2.12.2005 r., sygn. akt V KK
308/05). 

RPO-484653-II/04 z dnia 4 sierpnia 2005 r. – kasacja na rzecz
Tomasza O. od prawomocnego wyroku zaocznego Sàdu Rejonowego
(Informacja 7–9/2005, str. 55). 

Kasacja uwzgl´dniona (wyrok z dnia 6.10.2005 r., sygn. akt II KK
245/05). 

RPO-429027-II/03 z dnia 19 sierpnia 2005 r. – kasacja na
rzecz Zygmunta S. od prawomocnego wyroku Sàdu Wojewódzkiego
z dnia 20.10.1960 r. zmieniajàcego wyrok Sàdu Powiatowego z dnia
18.06.1960 r. (brak znamion przest´pstwa w dzia∏aniu oskar˝onego)
(Informacja 7–9/2005, str. 56). 

Kasacja uwzgl´dniona (wyrok z dnia 14.12.2005 r., sygn. akt
V KK 331/05). 

RPO-279657-II/98 z dnia 22 sierpnia 2005 r. – kasacja na
rzecz Józefa W. od prawomocnego postanowienia Sàdu Apelacyjnego
z 1950 r. (Informacja 7–9/2005, str. 56).

Kasacja uwzgl´dniona (postanowienie z dnia 5.12.2005 r., sygn.
akt IV KK 331/05). 

RPO-495231-II/05 z dnia 24 sierpnia 2005 r. – kasacja na
rzecz Grzegorza W. od prawomocnego postanowienia Sàdu Okr´go-
wego utrzymujàcego w mocy postanowienie Sàdu Rejonowego (Infor-
macja 7–9/2005, str. 57).

Kasacja uwzgl´dniona (postanowienie z dnia 22.09.2005 r., sygn.
akt III KK 312/05).

RPO-468611-II/04 z dnia 2 wrzeÊnia 2005 r. – kasacja na rzecz
W∏adys∏awa S. od prawomocnego postanowienia Sàdu Rejonowego
(Informacja 7–9/2005, str. 58)

Kasacja uwzgl´dniona (postanowienie z dnia 13.12.2005 r., sygn.
akt III KK 322/05). 

RPO-494846-II/05 z dnia 26 wrzeÊnia 2005 r. – kasacja na
rzecz Ma∏gorzaty C. od prawomocnego postanowienia Sàdu Okr´go-
wego w przedmiocie zwrotu kosztów obrony (Informacja 7–9/2005,
str. 61).
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su cywilnego w rozumieniu, jakie nada∏ mu wyrok Trybuna∏u Kon-
stytucyjnego z dnia 4.12.2001 r. (sygn. akt SK 18/00), majàcy zasto-
sowanie do zdarzeƒ i stanów prawnych powsta∏ych przed dniem
1.09.2004 r. (art. 5 ustawy z dnia 17.06.2004 r. o zmianie ustawy –
Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw) stanowi podstaw´ od-
powiedzialnoÊci odszkodowawczej Skarbu Paƒstwa wówczas, gdy na
skutek wydania i wykonania nieostatecznej decyzji organu podatko-
wego pierwszej instancji, która nast´pnie zosta∏a uchylona, strona
ponios∏a szkod´ ?

Sàd Najwy˝szy podjà∏ uchwa∏y dotyczàce wniosków Rzecznika
Praw Obywatelskich: 

RPO-498770-IV/05 z dnia 10 maja 2005 r. – w sprawie oceny
prawnego charakteru umowy o przekazanie gospodarstwa rolnego
nast´pcy pozostajàcemu w momencie zawierania umowy w ustroju
wspólnoÊci majàtkowej (Informacja 4–6/2005, str. 67). 

Wniosek rozpoznany (uchwa∏a sk∏adu siedmiu s´dziów SN z dnia
25.11.2005 r., sygn. akt III CZP 59/05): „Gospodarstwo rolne, prze-
kazane na podstawie ustawy z dnia 27.10.1977 r. o zaopatrzeniu
emerytalnym oraz o innych Êwiadczeniach dla rolników i ich rodzin
(Dz.U. Nr 32, poz. 140) nast´pcy pozostajàcemu w ustawowej wspól-
noÊci majàtkowej ma∏˝eƒskiej, nale˝y do majàtku wspólnego.” 

RPO-468295-II/04 z dnia 18 lipca 2005 r. – w sprawie sk∏adu
sàdu podczas rozpoznawania apelacji (Informacja 7–9/2005, str. 65). 

Wniosek rozpoznany (uchwa∏a z dnia 27.10.2005 r., sygn. akt
I KZP 38/05): „Sàd odwo∏awczy, pod wydaniu przez prezesa sàdu
okr´gowego zarzàdzenia, o którym mowa w art. 476 § 1 zdanie trze-
cie Kpk, mo˝e rozpoznaç apelacj´ w sk∏adzie jednego s´dziego tylko
wówczas, gdy sàd pierwszej instancji wyda∏ w takim sk∏adzie wyrok
orzekajàc w post´powaniu uproszczonym.” 

Sàd Najwy˝szy postanowi∏ nadaç powy˝szej uchwale moc zasady
prawnej.
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IV. PYTANIA PRAWNE 
DO SÑDU NAJWY˚SZEGO

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

RPO-518302-III/05 z dnia 17 listopada 2005 r. – w sprawie
kwestionowania przez organ rentowy niezdolnoÊci do pracy osoby po-
bierajàcej rent´. 

We wniosku o podj´cie uchwa∏y majàcej na celu wyjaÊnienie ujaw-
nionych w orzecznictwie rozbie˝noÊci w wyk∏adni prawa Rzecznik
Praw Obywatelskich wnosi o rozstrzygni´cie: „czy dopuszczalne jest
kwestionowanie przez organ rentowy niezdolnoÊci do pracy osoby,
która przed 1.09.1997 r. by∏a nieprzerwanie od dziesi´ciu lat inwali-
dà i z tego tytu∏u pobiera∏a rent´ ?”. 

Wyrok Sàdu Najwy˝szego z dnia 11.05.2005 r. (III UK 29/05), do-
puszczajàcy mo˝liwoÊç kwestionowania przez organ rentowy niezdol-
noÊci do pracy osoby, która przed 1.09.1997 r. by∏a nieprzerwanie
od dziesi´ciu lat inwalidà i z tego tytu∏u pobiera∏a rent´, stanowi od-
st´pstwo od dotychczasowej jednolitej linii orzecznictwa, zgodnie
z którà niedopuszczalne by∏y takie dzia∏ania organów rentowych,
które dotyczy∏y weryfikacji uprawnieƒ takich osób do Êwiadczeƒ ren-
towych z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy. Zdaniem Rzecznika poglàd
Sàdu Najwy˝szego przedstawiony w wyroku z dnia 11.05.2005 r. nie
zas∏uguje na aprobat´. 

RPO-519666-IV/05 z dnia 1 grudnia 2005 r. – w sprawie odpo-
wiedzialnoÊci odszkodowawczej Skarbu Paƒstwa za wydanie decyzji
podatkowej nieostatecznej, która zosta∏a uchylona przez odwo∏awczy
organ podatkowy. 

We wniosku o podj´cie uchwa∏y majàcej na celu wyjaÊnienie ujaw-
nionych w orzecznictwie rozbie˝noÊci w wyk∏adni prawa Rzecznik
Praw Obywatelskich wnosi o rozstrzygni´cie: „czy art. 417 § 1 Kodek-
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RPO-478644-V/05 z dnia 12 grudnia 2005 r., Wojewódzki Sàd
Administracyjny we Wroc∏awiu – w sprawie zasad wynajmowania
lokali wchodzàcych w sk∏ad mieszkaniowego zasobu gminy. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskar˝y∏ uchwa∏´ Nr IV/26/03 Ra-
dy Gminy w D.K. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali
wchodzàcych w sk∏ad mieszkaniowego zasobu gminy zarzucajàc tej
uchwale naruszenie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia
21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz naruszenie art. 7 Konsty-
tucji RP. Ponadto Rzecznik zarzuca § 6 ust. 1 uchwa∏y naruszenie
art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywil-
nego oraz naruszenie art. 2 i art. 32 Konstytucji RP i wnosi o stwier-
dzenie niewa˝noÊci tej uchwa∏y w ca∏oÊci. 

Rada Gminy nie uregulowa∏a w uchwale wszystkich kwestii, do
okreÊlenia których zobowiàzuje jà ustawa o ochronie praw lokato-
rów. Uregulowanie zawarte w § 6 ust. 1 narusza ustaw´ o ochronie
praw lokatorów uzale˝niajàc prawo do ubiegania si´ o lokal miesz-
kalny od posiadania sta∏ego zameldowania na pobyt sta∏y na terenie
gminy D.K. przez okres ostatnich 10 lat. 

W okresie obj´tym Informacjà Rzecznik Praw Obywatelskich
przystàpi∏ do post´powania sàdowego: 

RPO-518893-I/05 z dnia 29 listopada 2005 r., Wojewódzki Sàd
Administracyjny w Poznaniu – w sprawie zakazu Marszu RównoÊci
w Poznaniu. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zg∏osi∏ udzia∏ w sprawie ze skargi
Komitetu Organizacyjnego Dni RównoÊci i Tolerancji dotyczàcej za-
kazu zorganizowania Marszu RównoÊci. Rzecznik wnosi o uchylenie
zaskar˝onej decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18.11.2005 r.
oraz poprzedzajàcej jà decyzji Prezydenta Miasta Poznania jako naru-
szajàcych art. 57 Konstytucji RP, art. 8 pkt 2 Prawa o zgromadze-
niach oraz art. 11 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Cz∏owie-
ka i Podstawowych WolnoÊci i art. 21 Mi´dzynarodowego Paktu Praw
Obywatelskich i Politycznych. 

WolnoÊç zgromadzeƒ jako jedna z gwarancji demokracji nie mo˝e
podlegaç ograniczeniom, których podstawà jest brak mo˝liwoÊci sku-
tecznego dzia∏ania ze strony Policji. Na w∏adzach publicznych spo-
czywa obowiàzek zapewnienia spokojnego i niezak∏óconego przebiegu
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V. SKARGI DO WOJEWÓDZKICH SÑDÓW
ADMINISTRACYJNYCH, 

SKARGI KASACYJNE DO NACZELNEGO SÑDU
ADMINISTRACYJNEGO 

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

RPO-443506-V/03 z dnia 7 listopada 2005 r., Wojewódzki Sàd
Administracyjny w Gliwicach – w sprawie sposobu rozliczania kau-
cji mieszkaniowej.

Zaskar˝onemu postanowieniu § 4 ust. 3 uchwa∏y Nr XXI/234/2004
Rady Miejskiej w J. z dnia 4.03.2004 r. w sprawie zasad sprzeda˝y sa-
modzielnych lokali mieszkalnych stanowiàcych w∏asnoÊç gminy miasta
J. Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca naruszenie art. 68 ust. 1 pkt
7 w zwiàzku z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomoÊciami
i art. 6 ust. 3 i 4 oraz art. 36 ustawy o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz art.
7 Konstytucji RP. Rzecznik wnosi o stwierdzenie niewa˝noÊci § 4 ust.
3 uchwa∏y. 

Uchwa∏a normuje m.in. sposób rozliczania kaucji mieszkaniowej.
Kwota kaucji, która zgodnie z przepisami ustawy o ochronie praw lo-
katorów winna byç zwrócona najemcy po nabyciu przez niego w∏a-
snoÊci najmowanego mieszkania, zostaje na podstawie zaskar˝onego
postanowienia uchwa∏y rozliczona w ramach uiszczonej ceny nabycia
tego mieszkania. Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomoÊciami
pozwalajà gminie na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomoÊci
zbywanej jako lokal mieszkalny, nie zawierajà natomiast upowa˝nie-
nia do odmiennego ni˝ w ustawie o ochronie praw lokatorów okreÊle-
nia zasad zwrotu kaucji mieszkaniowej poprzez pozbawienie podmio-
tów, którym s∏u˝y roszczenie o zwrot takiej kaucji, je˝eli nab´dà na
w∏asnoÊç zajmowane mieszkanie, mo˝liwoÊci ubiegania si´ o zwrot
kaucji. 
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w sprawie ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwa∏´ Rady
Miejskiej w Koszalinie w przedmiocie ustalenia zasad sprzeda˝y loka-
li stanowiàcych w∏asnoÊç miasta (Informacja 1–3/2005 str. 78).

Skarga oddalona (wyrok z dnia 7.09.2005 r., sygn. akt I OSK
193/05). 

RPO-432597-X/03 z dnia 22 lipca 2005 r. – skarga kasacyjna
od wyroku Wojewódzkiego Sàdu Administracyjnego w Warszawie
w sprawie ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwa∏´ Rady
m. st. Warszawy w sprawie ustalenia strefy p∏atnego parkowania (In-
formacja 7–9/2005, str. 71).

Skarga uwzgl´dniona (postanowienie z dnia 19.10.2005 r., sygn.
akt I OSK 978/05). 

91

zgromadzenia i ochrony jego uczestników przed dzia∏aniami przeciw-
ników. Ustawodawca co prawda wprowadzi∏ w art. 2 ustawy Prawo
o zgromadzeniach ograniczenia wolnoÊci zgromadzeƒ, jednak majà
one charakter wyjàtkowy. Rzecznik podkreÊli∏, ˝e to nie zakazane po-
kojowe zgromadzenie stwarza∏o zagro˝enie ˝ycia lub zdrowia ludzi
lub mienia w znacznych rozmiarach, lecz nielegalne zgromadzenie
kontrmanifestantów, którzy jawnie zmierzali do uniemo˝liwienia ko-
rzystania przez innych z konstytucyjnej wolnoÊci. W∏adza publiczna
swym bezprawnym zakazem w istocie postawi∏a si´ do dyspozycji
tych, którzy wznosili okrzyki stanowiàce jawne odwo∏ywanie si´ do
metod i praktyk faszyzmu. Przystàpienie Rzecznika do sprawy sta∏o
si´ konieczne z uwagi na jej precedensowy charakter, gdy˝ wymaga
tego ochrona praworzàdnoÊci oraz praw cz∏owieka i obywatela. 

Skarga uwzgl´dniona (wyrok z dnia 14.12.2005 r., sygn. akt IV
SA/Po 983/05).

Sàdy administracyjne wyda∏y nast´pujàce orzeczenia w spra-
wie skarg oraz skarg kasacyjnych Rzecznika Praw Obywatel-
skich: 

RPO-414810-V/02 z dnia 27 stycznia 2003 r. – skarga do Na-
czelnego Sàdu Administracyjnego na decyzj´ Prezydenta Miasta od-
mawiajàcà przyznania Olgierdowi D. dodatku mieszkaniowego z po-
wodu niezamieszkiwania w lokalu (Informacja 1–3/2003, str. 61).

Skarga uwzgl´dniona (wyrok Wojewódzkiego Sàdu Administracyj-
nego z dnia 29.09.2005 r., sygn. akt 4/II SA/Po 196/03). 

RPO-479647-IV/04 z dnia 19 sierpnia 2004 r. – skarga kasacyjna
od wyroku Wojewódzkiego Sàdu Administracyjnego w Warszawie od-
dalajàcego skarg´ Konstantego C. na decyzj´ Wojewody Mazowieckiego
utrzymujàcà w mocy decyzj´ Starosty Powiatu Warszawskiego odma-
wiajàcà stwierdzenia posiadania uprawnieƒ przez skar˝àcego do zali-
czenia wartoÊci nieruchomoÊci pozostawionych poza obecnymi grani-
cami paƒstwa polskiego w zwiàzku z wojnà rozpocz´tà w 1939 r.
(Informacja 7–9/2004, str. 59).

Skarga oddalona (wyrok z dnia 7.09.2005 r., sygn. akt OSK
1462/04). 

RPO-447339-V/03 z dnia 14 stycznia 2005 r. – skarga kasacyj-
na od wyroku Wojewódzkiego Sàdu Administracyjnego w Szczecinie
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roszczeƒ pracowniczych w razie niewyp∏acalnoÊci pracodawcy. W wielu
przypadkach odmowa wyp∏aty Êwiadczeƒ nastàpi∏a z powodu d∏ugiego
czasu trwania sàdowego post´powania upad∏oÊciowego, a zatem
z przyczyn niezale˝nych od pracowników. Zdaniem Rzecznika skoro
ustawodawca zdecydowa∏ si´ na stworzenie po stronie pracowników
publicznego prawa majàtkowego w postaci Êwiadczeƒ z FGÂP, to musi
tak˝e zapewniç realne mo˝liwoÊci uzyskania zaspokojenia roszczeƒ
przez beneficjentów tego prawa.

Rozwiàzanie przyj´te obecnie w ustawie o ochronie roszczeƒ pra-
cowniczych w razie niewyp∏acalnoÊci pracodawcy jest niezgodne
z konstytucyjnà zasadà ochrony zaufania do paƒstwa i stanowionego
przez nie prawa oraz zasadà ochrony praw majàtkowych. Ponadto
ustawa o ochronie roszczeƒ pracowniczych w razie niewyp∏acalnoÊci
pracodawcy zawiera mniej korzystne postanowienia ni˝ te wynikajàce
z dyrektywy Rady 80/987/EWG w sprawie zbli˝ania ustawodawstw
Paƒstw Cz∏onkowskich dotyczàcych ochrony pracowników na wypa-
dek niewyp∏acalnoÊci pracodawcy. Zgodnie z dyrektywà do uznania
pracodawcy za niewyp∏acalnego wystarcza samo wszcz´cie stosowne-
go post´powania przed sàdem. Przepisy ustawy natomiast wià˝à nie-
wyp∏acalnoÊç pracodawcy z wydaniem orzeczenia sàdowego. 

RPO-511174-IX/05 z dnia 13 paêdziernika 2005 r. – w sprawie
ograniczenia prawa do ustanowienia obroƒcy w post´powaniu dyscy-
plinarnym wobec funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej, Policji i S∏u˝by
Celnej.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskar˝y∏ przepis art. 136a ust. 2
ustawy o Stra˝y Granicznej stanowiàcy, i˝ obroƒcà w post´powaniu
dyscyplinarnym mo˝e byç wy∏àcznie wskazany przez obwinionego
funkcjonariusz Stra˝y Granicznej. Wprowadzona zmiana uniemo˝li-
wi∏a realizowanie prawa do obrony w sensie formalnym, okreÊlonego
w art. 42 ust. 2 Konstytucji RP, odbierajàc funkcjonariuszom upraw-
nienie do ustanowienia obroƒcà w post´powaniu dyscyplinarnym ad-
wokata czy radcy prawnego. Podobne zarzuty odnoszà si´ do rozwià-
zaƒ przyj´tych w art. 135f ust. 1 pkt 4 ustawy o Policji oraz art. 70
ust. 1 ustawy o S∏u˝bie Celnej. Ponadto prawodawca nie wprowadzi∏
do ustawy o Stra˝y Granicznej przepisów przejÊciowych dla post´po-
waƒ dyscyplinarnych b´dàcych w toku, przez co naruszy∏ zasady
techniki normotwórczej, jak równie˝ zasad´ bezpieczeƒstwa prawne-
go i pewnoÊci prawa oraz zasad´ niedzia∏ania prawa wstecz (art. 2
Konstytucji RP). 
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VI. WNIOSKI DO TRYBUNA¸U
KONSTYTUCYJNEGO. POST¢POWANIA 

W SPRAWIE SKARG KONSTYTUCYJNYCH

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

RPO-453775-XI/05 z dnia 5 paêdziernika 2005 r. – w sprawie
braku mo˝liwoÊci wszcz´cia przed sàdem przez najbli˝szych cz∏on-
ków rodziny osoby uzale˝nionej od alkoholu post´powania o zastoso-
wanie wobec tej osoby obowiàzku poddania si´ leczeniu. 

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie niezgodnoÊci
art. 26 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wycho-
waniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoholizmowi z art. 45 ust. 1
i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP. 

Osoby uzale˝nione od alkoholu, które w zwiàzku z nadu˝ywaniem
alkoholu powodujà rozk∏ad ˝ycia rodzinnego, demoralizacj´ ma∏olet-
nich, uchylajà si´ od pracy albo systematycznie zak∏ócajà spokój lub
porzàdek publiczny, mo˝na zobowiàzaç do poddania si´ leczeniu
w zak∏adzie lecznictwa odwykowego. O zastosowaniu tego obowiàzku
orzeka sàd, który wszczyna post´powanie na wniosek gminnej komi-
sji rozwiàzywania problemów alkoholowych lub prokuratora. 

Wniosek z∏o˝ony przez inne podmioty, w tym osoby bliskie w sto-
sunku do osoby uzale˝nionej od alkoholu, zostanie oddalony przez
sàd z powodu braku legitymacji procesowej do wystàpienia z takim
˝àdaniem. Najbli˝si cz∏onkowie rodziny osób uzale˝nionych od alko-
holu kierujà skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich, w których
zwracajà uwag´, ˝e obowiàzujàcy stan prawny narusza ich konstytu-
cyjne prawa, przede wszystkim zaÊ prawo do sàdu. 

RPO-494861-VIII/05 z dnia 13 paêdziernika 2005 r. – w spra-
wie odmowy wyp∏aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiad-
czeƒ Pracowniczych. 

Do Rzecznika wp∏ywajà skargi od osób, które spotka∏y si´ z odmowà
ze strony Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych wy-
p∏aty na ich rzecz Êwiadczeƒ przewidzianych w ustawie o ochronie
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pozytowych sàdów z∏o˝onych w zwiàzku z post´powaniem karnym,
karnym skarbowym, administracyjnym, cywilnym oraz w sprawach
o wykroczenia. W szczególnoÊci przyj´to, ˝e odsetki te stanowià do-
chody bud˝etu paƒstwa. Rozstrzygni´cie to jest podstawà prawnà do
pobierania przez bud˝et paƒstwa po˝ytków od kwot z∏o˝onych do de-
pozytów sàdowych. 

Podobne zarzuty dotyczà przepisu § 17 pkt 3 rozporzàdzenia Mini-
stra Finansów z dnia 9.02.2005 r. w sprawie gospodarki finansowej
jednostek bud˝etowych i gospodarstw pomocniczych jednostek bu-
d˝etowych oraz zasad i terminów rocznych rozliczeƒ i wp∏at do bu-
d˝etu. NiezgodnoÊç tego przepisu z art. 32 ustawy o finansach pu-
blicznych, a tym samym z art. 92 ust. 1 Konstytucji, polega na
przekroczeniu granic upowa˝nienia ustawowego. Wprowadzenie
w rozporzàdzeniu regulacji, w myÊl której oprocentowanie sum depo-
zytowych jednostek z∏o˝onych w zwiàzku z post´powaniem karnym,
karnym skarbowym, administracyjnym, cywilnym oraz w sprawach
o wykroczenia, stanowi dochody bud˝etu paƒstwa, wykracza poza
zakres delegacji zawartej w art. 32 ustawy o finansach publicznych. 

RPO-414315-XI/02 z dnia 27 paêdziernika 2005 r. – w sprawie
nieprawid∏owej procedury wyp∏aty rent dla osób z niepe∏nosprawno-
Êcià intelektualnà.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie niezgodnoÊci §
43 pkt 2 i pkt 4 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 7.02.1983 r.
w sprawie post´powania o Êwiadczenia emerytalno-rentowe i zasad
wyp∏aty tych Êwiadczeƒ, w zakresie, w jakim przepisy te mogà byç
stosowane do osób innych ni˝ ma∏oletni, którzy nie majà przedstawi-
ciela ustawowego oraz do opiekunów faktycznych tych osób, z art.
31, art. 32 ust. 1 oraz art. 30 Konstytucji RP. 

Do Rzecznika wp∏ywajà liczne skargi rodziców osób z niepe∏no-
sprawnoÊcià intelektualnà dotyczàce stosowanej przez jednostki ZUS
praktyki wyp∏at rent dla ich dzieci. Praktyka ta, odmienna od stoso-
wanej wówczas, gdy renty socjalne by∏y wyp∏acane przez oÊrodki po-
mocy spo∏ecznej, jest odbierana przez rodziców sprawujàcych fak-
tycznà opiek´ nad pe∏noletnimi, niepe∏nosprawnymi dzieçmi, jako
przymuszanie do inicjowania sàdowych procedur ubezw∏asnowolnie-
nia swych dzieci. Zasadà sta∏o si´ kierowanie do nich przez jednostki
organizacyjne ZUS pism informujàcych, ˝e „w celu wyp∏acania renty
socjalnej do ràk opiekuna, nale˝y w terminie 14 dni dostarczyç po-
stanowienie sàdu o ustaleniu opiekuna sàdowego lub potwierdzenie
o z∏o˝onym w sàdzie wniosku o ustanowieniu opiekuna”. Przymus
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RPO-513948-X/05 z dnia 13 paêdziernika 2005 r. – w sprawie
zakazu prowadzenia indywidualnej praktyki piel´gniarek i po∏o˝nych
w zak∏adach opieki zdrowotnej na podstawie umów cywilnopraw-
nych. 

Rzecznik Praw Obywatelskich wniós∏ o stwierdzenie niezgodnoÊci
art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o zmianie ustawy o zawo-
dach piel´gniarki i po∏o˝onej oraz ustawy o zawodzie lekarza i leka-
rza dentysty z art. 22 w zwiàzku z art. 31 ust. 3, art. 2 i art. 119
ust. 2 Konstytucji RP.

Obecny art. 27a ust. 1 ustawy o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej
stanowi: „Indywidualna praktyka, indywidualna specjalistyczna
praktyka oraz grupowa praktyka piel´gniarek, po∏o˝nych nie mo˝e
byç wykonywana w zak∏adzie opieki zdrowotnej na podstawie umowy
cywilnoprawnej o udzielanie Êwiadczeƒ zdrowotnych”. W tej sytuacji
zak∏ady opieki zdrowotnej, nie tylko publiczne, ale i niepubliczne
mogà zatrudniaç piel´gniarki i po∏o˝ne wy∏àcznie na podstawie umo-
wy o prac´. Dotychczas zakaz obejmowa∏ wy∏àcznie wykonywanie
grupowej praktyki piel´gniarek i po∏o˝nych w publicznych zak∏adach
opieki zdrowotnej. Ograniczenie wolnoÊci dzia∏alnoÊci gospodarczej
nastàpi∏o w sposób naruszajàcy postanowienia Konstytucji. 

Istotne wàtpliwoÊci konstytucyjne budzi tak˝e tryb wprowadzenia
do rzàdowego projektu nowelizacji ustawy przepisu art. 27a ust. 1.
WejÊcie w ˝ycie tego przepisu b´dzie skutkowa∏o nie tylko dezorgani-
zacjà pracy wielu zak∏adów opieki zdrowotnej, ale spowoduje ko-
niecznoÊç wypowiedzenia zawartych wczeÊniej umów cywilnopraw-
nych i nawiàzania umów o prac´ z personelem piel´gniarskim.
W wielu wypadkach wp∏ynie to znaczàco na sytuacj´ finansowà za-
k∏adów opieki zdrowotnej. 

RPO-508366-II/05 z dnia 19 paêdziernika 2005 r. – w sprawie
przepisów dotyczàcych sum depozytowych przechowywanych przez
sàdy.

Przepis § 18 ust. 5 rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci z dnia
12.06.2002 r. w sprawie szczegó∏owych zasad gospodarki finansowej
i dzia∏alnoÊci inwestycyjnej sàdów powszechnych jest niezgodny
z art. 179 § 5 ustawy – Prawo o ustroju sàdów powszechnych, a tym
samym z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP, gdy˝ zosta∏y przekroczone
granice upowa˝nienia ustawowego. Minister SprawiedliwoÊci mia∏
okreÊliç jedynie szczegó∏owe zasady prowadzenia gospodarki finanso-
wej i dzia∏alnoÊci inwestycyjnej sàdów. Tymczasem w rozporzàdzeniu
rozstrzygnà∏, w jaki sposób majà byç traktowane odsetki od sum de-
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wyra˝ajàcej si´ w wolnoÊci uk∏adania swoich stosunków cywilnopraw-
nych w ramach obowiàzujàcego prawa tj. art. 22 Konstytucji RP. 

Poprzez wprowadzenie regulacji przewidzianej w art. 199a § 3 Or-
dynacji podatkowej, organ podatkowy otrzymuje uprawnienia do kwe-
stionowania ka˝dej czynnoÊci prawnej podatnika i likwidowania
wszystkich, tak˝e legalnych, a wi´c dopuszczalnych, skutków dzia∏aƒ
podatników majàcych na celu obni˝enie zobowiàzania podatkowego.
Podatnik, który dokonuje legalnej i wa˝nej czynnoÊci prawnej nie po-
winien obawiaç si´ dowolnych ocen organów podatkowych, gdy doko-
nana przez niego czynnoÊç pozostaje w zgodzie z obowiàzujàcymi
przepisami prawa. Zgodnie z treÊcià art. 189 (1) Kpc uprawnienie,
o którym mowa w art. 189 Kpc (powód mo˝e ˝àdaç ustalenia przez
sàd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma
w tym interes prawny) przys∏uguje równie˝ w toku prowadzonego po-
st´powania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej,
je˝eli ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub pra-
wa jest niezb´dne dla oceny skutków podatkowych. Uprawnienie ta-
kie, nale˝àce do atrybutów post´powania podatkowego, powinno byç
okreÊlone w sposób przejrzysty w ustawie – Ordynacja podatkowa. 

RPO-515967-VII/05 z dnia 13 grudnia 2005 r. – w sprawie
przeludnienia zak∏adów karnych i aresztów Êledczych.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie, ˝e rozporzà-
dzenie Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 26.08.2003 r. w sprawie try-
bu post´powania w∏aÊciwych organów w wypadku, gdy liczba osa-
dzonych w zak∏adach karnych lub aresztach Êledczych przekroczy
w skali kraju ogólnà pojemnoÊç tych zak∏adów, jest niezgodne z art.
41 ust. 4 i art. 40 w zwiàzku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz
z art. 3 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Cz∏owieka i Podsta-
wowych WolnoÊci. 

Zgodnie z art. 110 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego powierzch-
nia w celi mieszkalnej przypadajàca na skazanego wynosi nie mniej
ni˝ 3m2. Przewidziane w tym przepisie minimum powierzchni miesz-
kalnej nale˝y do najni˝szych w porównaniu do unormowaƒ obowià-
zujàcych w systemach penitencjarnych innych paƒstw europejskich.
Komitet ds. Zapobiegania Torturom i Nieludzkiemu lub Poni˝ajàce-
mu Traktowaniu lub Karaniu (CPT) po przeprowadzonych w latach
1996, 2000 i 2004 wizytacjach polskich zak∏adów karnych i aresztów
Êledczych stale zaleca, aby standard powierzchni w celi mieszkalnej
na jednego wi´ênia wynosi∏ co najmniej 4 m2. Kodeks karny wyko-
nawczy przewiduje w szczególnych przypadkach mo˝liwoÊç zmniej-
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inicjowania post´powania, jakiemu zostali poddani opiekunowie fak-
tyczni uprawnionych osób niepe∏nosprawnych nie jest uzasadniony.
Nie jest te˝ niezb´dny, poniewa˝ dla osiàgni´cia celu, jakim jest za-
inicjowanie post´powania, s∏u˝y w tej grupie spraw instytucja proku-
ratora powo∏ana do zachowania ∏adu prawnego. Nadto przymus ten
ma oparcie w przepisach prawnych, które nie majà rangi ustawy. 

RPO-498998-VI/05 z dnia 3 listopada 2005 r. – w sprawie nie-
jasnoÊci dotyczàcych opodatkowania podatkiem VAT wynagrodzenia
adwokatów Êwiadczàcych pomoc prawnà z urz´du oraz wynagrodze-
nia bieg∏ych sàdowych. 

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie, ˝e art. 15 ust. 3
pkt 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i us∏ug w za-
kresie, w jakim okreÊla czynnoÊci, których wykonanie nie jest w rozu-
mieniu art. 15 ust. 2 tej ustawy uznane za wykonywanà samodzielnie
dzia∏alnoÊç gospodarczà – narusza zasady przyzwoitej legislacji, a wi´c
zasad´ zaufania obywatela do paƒstwa i stosowanego prawa, tj. art. 2
Konstytucji, z której zasady te si´ wywodzà. 

Nap∏ywajàce skargi bieg∏ych sàdowych oraz obroƒców powo∏anych
z urz´du przez sàdy, dotyczàce przyj´tej w ustawie o podatku od towa-
rów i us∏ug definicji „podatnika podatku od towarów i us∏ug” w zakre-
sie, w jakim stanowi przepis art. 15 ust. 3 pkt 3 tej ustawy, podnios∏y
problem konstytucyjnoÊci tych rozwiàzaƒ. Konstrukcja skar˝onego
przepisu jest nieczytelna dla podatników, a tym samym nie spe∏nia za-
sady „przejrzystoÊci”, jaka powinna obowiàzywaç w stanowionym pra-
wie, w szczególnoÊci w prawie podatkowym. W prasie fachowej oraz
w komentarzach do ustawy o podatku od towarów i us∏ug pojawia∏y
si´ ró˝ne wyjaÊnienia treÊci art. 15 ust. 3 pkt 3, w jego brzmieniu obo-
wiàzujàcym od dnia 1.05.2004 r. do 31.05.2005 r., a urz´dy skarbowe
na tle zbli˝onych stanów faktycznych udziela∏y sprzecznych ze sobà
wyjaÊnieƒ. Interpretacja tego przepisu dokonana przez Ministra Finan-
sów nie mo˝e byç podstawà opodatkowania, gdy˝ stoi to w sprzeczno-
Êci ze wzorcem zawartym w art. 217 oraz art. 87 Konstytucji. 

RPO-508405-VI/05 z dnia 23 listopada 2005 r. – w sprawie
obejÊcia prawa podatkowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie, ˝e art. 199a § 3
ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz art. 189 (1)
Kodeksu post´powania cywilnego naruszajà zasady przyzwoitej legisla-
cji stanowiàcej o zaufaniu obywateli do paƒstwa i stanowionego prawa
tj. art. 2 Konstytucji RP i zasad´ wolnoÊci dzia∏alnoÊci gospodarczej
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wym lokalu socjalnego. Redakcja tego przepisu nie pozwala∏a na pra-
wid∏owe sformu∏owanie roszczeƒ odszkodowawczych pod adresem
gminy przez poszkodowanych w∏aÊcicieli lokali mieszkalnych, którzy
na skutek niemo˝noÊci zrealizowania wyroków eksmisyjnych pozba-
wieni zostali nie tylko mo˝liwoÊci swobodnego dysponowania przed-
miotem swojej w∏asnoÊci, ale i stosownej rekompensaty za korzysta-
nie z przedmiotu tej w∏asnoÊci wbrew ich woli przez inne osoby. 

RPO-514669-II/05 z dnia 10 listopada 2005 r. – w sprawie od-
powiedzialnoÊci karnej dziennikarza za opublikowanie bez autoryza-
cji dos∏ownie cytowanej wypowiedzi. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zg∏osi∏ swój udzia∏ w post´powaniu
w sprawie skargi konstytucyjnej Jerzego W. (sygn. akt SK 52/05)
i przedstawi∏ nast´pujàce stanowisko: „art. 49 w zwiàzku z art. 14
ust. 2 ustawy z dnia 26.01.1984 r. – Prawo prasowe jest niezgodny
z art. 54 ust. 1 Konstytucji RP w zwiàzku z art. 31 ust. 3 w zwiàzku
z art. 14 Konstytucji RP”. Zaskar˝one przepisy ograniczajà wolnoÊç
prasy oraz wolnoÊç s∏owa poprzez zagro˝enie sankcjà karnà zacho-
wania polegajàcego na publikowaniu bez autoryzacji dos∏ownie cyto-
wanych wypowiedzi. 

RPO-515240-IX/05 z dnia 15 listopada 2005 r. – w sprawie
ograniczenia mo˝liwoÊci doliczania do wys∏ugi emerytalnej funkcjo-
nariuszy s∏u˝b publicznych okresu op∏acania sk∏adek na ubezpiecze-
nia po zakoƒczeniu s∏u˝by.

Rzecznik Praw Obywatelskich zg∏osi∏ swój udzia∏ w post´powaniu
w sprawie skargi konstytucyjnej Paw∏a K. (sygn. akt SK 56/05)
i przedstawi∏ nast´pujàce stanowisko: „art. 14 ust. 1 ustawy z dnia
18.02.1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra˝y
Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin, w brzmieniu nadanym noweliza-
cjà tej ustawy z dnia 8.12.2000 r., jest niezgodny z art. 2, 32 i 67
ust. 1 Konstytucji RP”. 

Zdaniem Rzecznika ustawodawca nies∏usznie odebra∏ funkcjona-
riuszom s∏u˝b publicznych, którzy przed dniem 31.12.1998 r. podle-
gali ubezpieczeniu spo∏ecznemu, mo˝liwoÊç doliczenia do wys∏ugi
emerytalnej okresu op∏acania sk∏adek na te ubezpieczenia (np. z ty-
tu∏u prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej). Przyk∏adowo, funkcjo-
nariusz Policji, który postanowi∏ przejÊç na emerytur´ w 1991 r.
(przy czym jego emerytura wynosi mniej ni˝ 75% podstawy jej wy-
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szenia powierzchni celi mieszkalnej poni˝ej minimum okreÊlonego
w art. 110 § 2, na czas okreÊlony. Przepisy zaskar˝onego rozporzà-
dzenia nie tylko nie tworzà odpowiednich warunków do przywrócenia
ustawowego minimum powierzchni mieszkalnej, ale w istocie sank-
cjonujà chroniczne przeludnienie zak∏adów karnych i aresztów Êled-
czych. 

W sprawie wniosku:

RPO-510422-VI/05 z dnia 21 lipca 2005 r. – w sprawie kwalifi-
kacji wymaganych od kandydatów na syndyków upad∏oÊci (Informa-
cja 7–9/2005, str. 74).

Rzecznik Praw Obywatelskich skierowa∏ do Trybuna∏u Konstytu-
cyjnego pismo procesowe z dnia 25.11.2005 r. rozszerzajàce wniosek
z dnia 21.07.2005 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwier-
dzenie niezgodnoÊci § 1 rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 16.04.1998 r. w sprawie szczegó∏owych kwalifikacji oraz wa-
runków wymaganych od kandydatów na syndyków masy upad∏oÊci,
równie˝ z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. 

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

RPO-514619-V/05 z dnia 10 listopada 2005 r. – w sprawie za-
kresu odpowiedzialnoÊci odszkodowawczej gminy w przypadku nie-
dostarczenia osobie eksmitowanej przyznanego jej w wyroku sàdo-
wym lokalu socjalnego. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zg∏osi∏ swój udzia∏ w post´powaniu
w sprawie skargi konstytucyjnej Jana J., Wies∏awa T. i Romany L.-K.
(sygn. akt SK 51/05) i przedstawi∏ nast´pujàce stanowisko: „art. 18
ust. 4 ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, miesz-
kaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, w brzmieniu
obowiàzujàcym do dnia 1.01.2005 r. jest niezgodny z art. 2, art. 64
ust. 1 w zwiàzku z art. 31 ust. 3 oraz z art. 77 ust. 1 Konstytucji RP”. 

W uzasadnieniu przekazanym w dniu 29.11.2005 r. Rzecznik
wskaza∏, ˝e art. 18 ust. 4 w brzmieniu obowiàzujàcym do dnia
1.01.2005 r. nie pozwala∏ na precyzyjne i jednoznaczne okreÊlenie
zakresu odpowiedzialnoÊci odszkodowawczej gminy w przypadku nie-
dostarczenia osobie eksmitowanej przyznanego jej w wyroku sàdo-
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Wniosek cz´Êciowo uwzgl´dniony (wyrok z dnia 26.10.2005 r.,
sygn. akt K 31/04). Wyrok zosta∏ og∏oszony w Dzienniku Ustaw
z dnia 4.11.2005 r., Nr 222, poz. 1914 i z tym dniem orzeczenie Try-
buna∏u Konstytucyjnego wesz∏o w ˝ycie). 

RPO-214968-II/96 z dnia 28 lipca 2004 r. – w sprawie kontroli
operacyjnej i gromadzenia danych osobowych przez Policj´ (Informa-
cja 7–9/2004, str. 63). 

Post´powanie cz´Êciowo umorzone (postanowienie z dnia 23.11.
2005 r., sygn. akt K 32/04). 

RPO-453556-VI/03 z dnia 29 lipca 2004 r. – w sprawie zasady
natychmiastowej wykonalnoÊci nieostatecznych decyzji podatkowych
(Informacja 7–9/2004, str. 63). 

Post´powanie umorzone (postanowienie z dnia 18.10.2005 r.,
sygn. akt K 33/04). 

RPO-485907-X/04 z dnia 25 listopada 2004 r. – w sprawie
ograniczeƒ w podejmowaniu dodatkowego zatrudnienia przez pra-
cowników Narodowego Funduszu Zdrowia (Informacja 10–12/2004,
str. 85). 

Wniosek oddalony (wyrok z dnia 3.10.2005 r., sygn. akt K 43/04). 
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miaru) jest w znacznie gorszej sytuacji od funkcjonariusza Policji,
który zdecydowa∏ si´ odejÊç ze s∏u˝by w 2000 r. W pierwszym przy-
padku brany jest pod uwag´ okres jego zatrudnienia po s∏u˝bie, co
wyklucza zaliczenie do wys∏ugi emerytalnej czasu prowadzenia dzia-
∏alnoÊci gospodarczej. Natomiast w drugim przypadku liczony jest
okres op∏acania sk∏adek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe po
odejÊciu ze s∏u˝by, co daje mo˝liwoÊç zaliczenia do wys∏ugi emerytal-
nej okresu prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej. 

RPO-515612-II/05 z dna 16 listopada 2005 r. – w sprawie ogra-
niczenia mo˝liwoÊci wznowienia post´powania karnego. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zg∏osi∏ swój udzia∏ w post´powaniu
w sprawie skargi konstytucyjnej Jacka B. (sygn. akt SK 60/05)
i przedstawi∏ nast´pujàce stanowisko: „art. 540 § 2 ustawy z dnia
6.06.1997 r. – Kodeks post´powania karnego jest niezgodny z art. 32
ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2 i art. 190 ust. 4 Konstytucji RP”. 

Przepis art. 540 § 2 Kpk stanowi jedynà w post´powaniu karnym
podstaw´ do wznowienia post´powania w przypadku, gdy w wyniku
orzeczenia Trybuna∏u Konstytucyjnego straci∏ moc lub uleg∏ zmianie
przepis prawny b´dàcy podstawà do wydania orzeczenia koƒczàcego
post´powanie karne. Z przepisu tego wynikajà jednak istotne ograni-
czenia mo˝liwoÊci wznowienia post´powania: wznowienie mo˝e doty-
czyç wy∏àcznie orzeczenia skazujàcego lub warunkowo umarzajàcego
post´powanie, mo˝e ono nastàpiç wy∏àcznie na korzyÊç oskar˝onego,
mo˝e dotyczyç wy∏àcznie przepisu prawnego b´dàcego podstawà ska-
zania lub warunkowego umorzenia. Brzmienie art. 540 § 2 Kpk wy-
klucza mo˝liwoÊç wznowienia post´powania w interesie innej strony
procesu ni˝ oskar˝ony. Wznowienie post´powania jest niemo˝liwe
tak˝e wówczas, gdy le˝y w interesie oskar˝onego, ale nie dotyczy
orzeczenia skazujàcego lub warunkowo umarzajàcego post´powanie
(np. w przedmiocie kosztów, dowodów rzeczowych, Êrodków zabezpie-
czajàcych). 

Trybuna∏ Konstytucyjny wyda∏ nast´pujàce orzeczenia w spra-
wie wniosków skierowanych przez Rzecznika Praw Obywatel-
skich: 

RPO-468440-I/04 z dnia 21 lipca 2004 r. – w sprawie dost´pu
do dokumentów i zbiorów danych z zasobów archiwalnych Instytutu
Pami´ci Narodowej (Informacja 7–9/2004, str. 62). 
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si liczyç si´ z mo˝liwoÊcià obcià˝enia nadwy˝ki przycho-
dów podatkiem dochodowym. Do Ministerstwa nie wp∏y-
n´∏a ˝adna informacja o wydaniu przez organy podatko-
we decyzji dotyczàcej odpowiedzialnoÊci sàdów jako
p∏atników podatku dochodowego w zakresie rekompensat
wyp∏acanych ∏awnikom, stàd obawy odnoÊnie mo˝liwoÊci
wyst´powania przez sàdy wobec ∏awników z roszczeniami
o zap∏at´ niepobranego podatku wydajà si´ nieuzasadnio-
ne. Minister SprawiedliwoÊci nie uwa˝a za mo˝liwe sku-
teczne postulowanie zmian w prawie podatkowym tak,
aby uzyskane przez ∏awników rekompensaty zosta∏y wy-
∏àczone z grupy przychodów podlegajàcych opodatkowa-
niu. Podczas nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sàdów
powszechnych zostanie rozwa˝ona mo˝liwoÊç zastàpienia
wyra˝enia „rekompensata pieni´˝na” okreÊleniem pozwa-
lajàcym odmiennie ni˝ obecnie traktowaç to Êwiadczenie
przez prawo podatkowe. Nie wydaje si´ jednak oczywiste,
aby przez samà zmian´ nazwy Êwiadczenia doprowadziç
do odmiennego traktowania tego Êwiadczenia przez prze-
pisy podatkowe. 

3. RPO-497973-III/05 z dnia 19 maja 2005 r. – w sprawie wa-
runków nabywania prawa do Êwiadczeƒ emerytalno-rentowych (In-
formacja 4–6/2005, str. 40).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Polityki Spo-
∏ecznej (11.10.2005 r.) poinformowa∏a, ˝e w nowym syste-
mie emerytalnym w niemal nie zmienionej formie zosta∏y
przeniesione z ustawy z dnia 17.10.1991 r. o rewaloryzacji
emerytur i rent, do ustawy o emeryturach i rentach z FUS
przepisy regulujàce kwestie ustalania okresów sk∏adko-
wych i niesk∏adkowych uprawniajàcych do emerytury lub
renty, w tym tak˝e zasady uwzgl´dniania okresów zwolnie-
nia z op∏acania sk∏adek z tytu∏u prowadzenia pozarolniczej
dzia∏alnoÊci w czasie pobierania zasi∏ków z ubezpieczenia
spo∏ecznego. Okresami niesk∏adkowymi sà m.in. okresy
pobierania przez osoby prowadzàce pozarolniczà dzia∏al-
noÊç gospodarczà zasi∏ków z ubezpieczenia spo∏ecznego:
chorobowego lub opiekuƒczego oraz Êwiadczenia rehabili-
tacyjnego. Nie utraci∏a te˝ aktualnoÊci zasada, ˝e je˝eli
przepisy o ubezpieczeniu spo∏ecznym przewidywa∏y usta-
wowe zwolnienie z op∏acania sk∏adek za ca∏y miesiàc ka-

103

VII. REAKCJE NA WCZEÂNIEJSZE 
WYSTÑPIENIA RZECZNIKA

1. RPO-476111-III/04 z dnia 11 maja 2005 r. – w sprawie wie-
ku emerytalnego kobiet i m´˝czyzn (Informacja 4–6/2005, str. 32).

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej (7.11.2005 r.) po-
dziela opini´, i˝ utrzymanie zró˝nicowania wieku emerytal-
nego kobiet i m´˝czyzn jest rozwiàzaniem niekorzystnym
dla kobiet. W nowym modelu systemu emerytalnego prefe-
rujàcym d∏ugi sta˝ pracy, dla obu p∏ci powinien byç okre-
Êlony jednakowy, minimalny wiek emerytalny. Zdaniem
Ministra konieczna jest nowa regulacja prawna, która za-
gwarantuje, ˝e na emerytur´ nie b´dzie mo˝na przechodziç
przed osiàgni´ciem dolnej granicy wieku emerytalnego, jed-
nakowej dla obu p∏ci. Zmiana wieku emerytalnego powin-
na byç przeprowadzona w konsultacji z zainteresowanymi
Êrodowiskami. Wa˝nym elementem nowego systemu b´dzie
prawo samodzielnego decydowania o momencie przejÊcia
na emerytur´ powy˝ej ustawowego minimum. Elastyczny
wiek emerytalny powinien dotyczyç zarówno kobiet jak
i m´˝czyzn. 

2. RPO-503707-I/05 z dnia 17 maja 2005 r. – w sprawie opo-
datkowania Êwiadczeƒ pieni´˝nych wyp∏acanych ∏awnikom (Informa-
cja 4–6/2005, str. 39).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo-
Êci (12.12. 2005 r.) poinformowa∏, ˝e sytuacje, w których
∏awnicy byliby zobowiàzani do uiszczania podatku docho-
dowego od osób fizycznych od rekompensat za czas wyko-
nywania czynnoÊci w sàdzie, nie powinny byç cz´ste.
Rozwiàzanie tego problemu mo˝e nastàpiç wy∏àcznie po-
przez przestrzeganie okreÊlonego ustawà dwunastodnio-
wego limitu wyznaczania ∏awników do wykonywania
czynnoÊci w sàdzie i tylko wyjàtkowo, je˝eli wynika to
z bezwzgl´dnej potrzeby proceduralnej, mo˝liwoÊci prze-
kraczania tych limitów. W drugim przypadku ∏awnik mu-
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5. RPO-485222-VI/04 z dnia 30 maja 2005 r. – w sprawie po∏à-
czeƒ realizowanych za poÊrednictwem dialerów (Informacja 4–6/2005
str. 49). 

Prezes Urz´du Regulacji Telekomunikacji i Poczty
(28.09. 2005 r.) poinformowa∏, ˝e przeprowadzenie kontroli
przestrzegania prawa przez podmioty Êwiadczàce us∏ugi
z wykorzystaniem dialerów b´dzie mo˝liwe pod warunkiem
zidentyfikowania obowiàzków na∏o˝onych w tym zakresie
na przedsi´biorców przez przepisy z zakresu telekomunika-
cji. Przepisami takimi sà niewàtpliwie art. 173 i art. 175
Prawa telekomunikacyjnego. Pierwszy z nich okreÊla wa-
runki przechowywania danych informatycznych w urzà-
dzeniach koƒcowych abonenta lub u˝ytkownika koƒcowe-
go przez podmioty Êwiadczàce us∏ugi drogà elektronicznà.
Z kolei art. 175 nak∏ada na dostawców publicznie dost´p-
nych us∏ug telekomunikacyjnych lub operatorów sieci tele-
komunikacyjnych obowiàzek podj´cia Êrodków technicz-
nych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeƒstwa
przekazu komunikatów w zwiàzku ze Êwiadczonymi przez
nich us∏ugami. Z kolei art. 93 ust. 3 wspomnianej ustawy
stanowi, ˝e przedsi´biorca wyznaczony zapewnia abonen-
tom mo˝liwoÊç nieodp∏atnego zablokowania po∏àczeƒ wy-
chodzàcych do okreÊlonych kategorii numeracji lub us∏ug.
Prezes URTiP podejmie w zakresie swych kompetencji dzia-
∏ania wyjaÊniajàce w sprawie wype∏niania obowiàzków wy-
nikajàcych ze wskazanych przepisów. 

6. RPO-504057-I/05 z dnia 15 czerwca 2005 r. – w sprawie
tzw. „dzikiej lustracji” (Informacja 4–6/2005, str. 58). 

Prezes Instytutu Pami´ci Narodowej (3.10.2005 r.) od-
noszàc si´ do zarzutu wykorzystania bazy danych dla ce-
lów powszechnej lustracji bez gwarancji ochrony praw
osób umieszczonych na tzw. liÊcie Wildsteina poinformo-
wa∏, ˝e skierowa∏ wniosek do prokuratury o wszcz´cie po-
st´powania w zwiàzku z podejrzeniem pope∏nienia prze-
st´pstwa. W celu minimalizowania negatywnych skutków
ujawnienia tej listy opracowano, przy udziale IPN, projekt
nowelizacji ustawy o IPN, która wesz∏a w ˝ycie 20.04.
2005 r. Zgodnie z art. 29a ustawy, ka˝da osoba, która wy-
ra˝a ch´ç sprawdzenia, czy jej dane sà to˝same z danymi
znajdujàcymi si´ w katalogu funkcjonariuszy, wspó∏pra-
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lendarzowy z tego wzgl´du, ˝e ubezpieczony przez jego
cz´Êç pobiera∏ np. zasi∏ek chorobowy, wówczas ca∏y mie-
siàc nale˝y uwzgl´dniaç tak jak okres pobierania zasi∏ku.
W zwiàzku z podanym przyk∏adem osoby, której organ ren-
towy odmówi∏ prawa do Êwiadczenia przedemerytalnego,
ZUS zbada∏ t´ spraw´ w trybie nadzoru. Po uwzgl´dnieniu
okresów zwolnienia z op∏acania sk∏adek na ubezpieczenie
spo∏eczne jako okresów niesk∏adkowych, zainteresowany
b´dzie mia∏ sta˝ ubezpieczeniowy uprawniajàcy do emery-
tury, w zwiàzku z czym organ rentowy wyda decyzj´ usta-
lajàcà wysokoÊç emerytury dla potrzeb obliczenia wysoko-
Êci Êwiadczenia przedemerytalnego i przeka˝e jà urz´dowi
pracy w celu przyznania Êwiadczenia przedemerytalnego.
Sprawa zosta∏a wi´c za∏atwiona pozytywnie. 

4. RPO-502046-VIII/05 z dnia 20 maja 2005 r. – w sprawie do-
datków do wynagrodzeƒ dla pracowników urz´dów pracy (Informacja
4–6/2005, str. 42).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki
i Pracy (26.10. 2005 r.) poinformowa∏, ˝e Ministerstwo
przygotowa∏o projekt nowego rozporzàdzenia w sprawie
wysokoÊci, trybu oraz warunków przyznawania i wyp∏aca-
nia dodatku do wynagrodzenia pracownikom publicznych
s∏u˝b zatrudnienia. W projekcie tym znalaz∏ si´ przepis
dotyczàcy wyrównania korzyÊci majàtkowych, jakie pra-
cownicy publicznych s∏u˝b zatrudnienia i OHP utracili
w zwiàzku z tym, i˝ rozporzàdzenie z dnia 21.03.2005 r.
wesz∏o w ˝ycie dopiero w kwietniu 2005 r. Przepis ten
przewiduje, i˝ osoby, które w okresie od 1.06.2004 r. do
dnia 31.03.2005 r. spe∏ni∏y warunki do otrzymania dodat-
ku do wynagrodzenia okreÊlone w § 2 ww. rozporzàdzenia,
otrzymajà ten dodatek na podstawie jednorazowej oceny
pracy wykonywanej przez nich w tym okresie. Na podsta-
wie tej oceny ustalona zostanie jedna wysokoÊç dodatku
za wszystkie miesiàce, za które dodatek przys∏uguje. Do-
datek wyp∏acony zostanie pracownikowi jednorazowo lub
w cz´Êciach, nie póêniej ni˝ do dnia 30.06.2006 r. W naj-
bli˝szych dniach projekt rozporzàdzenia zostanie wys∏any
do uzgodnieƒ mi´dzyresortowych i konsultacji z partnera-
mi spo∏ecznymi. 

104



nia sposobów post´powania policjantów wobec osób do-
prowadzonych w celu wytrzeêwienia do nowych wymogów
wynikajàcych z rozporzàdzenia Ministra Zdrowia z dnia
4.02.2004 r. W piÊmie tym zalecono przyj´cie jednej zry-
cza∏towanej kwoty w skali województwa. Komendanci Wo-
jewódzcy Policji po przeprowadzeniu w∏asnych kalkulacji
okreÊlili zrycza∏towane wysokoÊci op∏at za pobyt osób nie-
trzeêwych w policyjnych pomieszczeniach w celu wytrzeê-
wienia. Zauwa˝alne jest zró˝nicowanie w wysokoÊci op∏at
w poszczególnych garnizonach Policji, ale wynika ono
z uwarunkowaƒ wyst´pujàcych w danym województwie,
a op∏aty zosta∏y skalkulowane na podstawie faktycznie
ponoszonych kosztów. Z informacji przekazanych przez
Komendantów Wojewódzkich Policji wynika, ˝e kwoty te
w zdecydowanej wi´kszoÊci województw kszta∏tujà si´ na
poziomie 130–150 z∏. W trzech przypadkach okreÊlono je
na poziomie powy˝ej 200 z∏, w zwiàzku z czym Komen-
dant G∏ówny Policji rozwa˝a wystàpienie do komendan-
tów tych jednostek z proÊbà o weryfikacj´ op∏at. 

9. RPO-512392-X/05 z dnia 12 sierpnia 2005 r. – w sprawie
dopuszczalnoÊci zaskar˝ania do sàdu administracyjnego aktów
o charakterze ogólnym organów samorzàdu innych ni˝ samorzàd te-
rytorialny (Informacja 7–9/2005, str. 37).

Prezes Naczelnego Sàdu Administracyjnego (12.10.
2005 r.) poinformowa∏, ˝e kontrola dzia∏alnoÊci organów sa-
morzàdu zawodowego, jak równie˝ organów uczelni zosta∏a
przewidziana przez ustawodawc´ wy∏àcznie w ramach nad-
zoru. Nie mo˝na zatem zgodziç si´ z poglàdem przedstawio-
nym w postanowieniu Naczelnego Sàdu Administracyjnego
– OÊrodek Zamiejscowy w Krakowie z dnia 2.12.2003 r.
(sygn. akt II SA/Kr 1437/03), dopuszczajàcym zaskar˝enie
aktów o charakterze generalnym do sàdu administracyjne-
go na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy o Naczelnym
Sàdzie Administracyjnym. Przyj´cie przedstawionego poglà-
du jako obowiàzujàcego w sprawach skarg na akty general-
ne wydawane przez organy samorzàdu zawodowego oraz or-
gany uczelni narusza∏oby zasad´ niezale˝noÊci i autonomii
stanowiàcych gwarancj´ funkcjonowania tak samorzàdu
zawodowego, jak równie˝ i uczelni. 
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cowników, kandydatów na wspó∏pracowników organów
bezpieczeƒstwa paƒstwa, o których mowa w art. 5 ustawy
oraz innych osób, udost´pnionym w IPN od dnia 26.11.
2004 r., mo˝e zwróciç si´ do Prezesa IPN z wnioskiem w tej
sprawie. W kwestii udost´pnienia komisji Êledczej doku-
mentów z zasobów IPN poinformowa∏, ˝e Instytut jako or-
gan w∏adzy publicznej dzia∏a∏ zgodnie z dyspozycjà art. 14
ust. 1 ustawy o sejmowej komisji Êledczej. Odnoszàc si´ do
sprawy ujawnienia informacji o dzia∏alnoÊci ojca Konrada
Hejmo Prezes IPN stwierdzi∏, ˝e uzna∏ za zasadne skorzy-
stanie z kompetencji przyznanej w art. 22 ustawy o IPN je-
dynie przy udost´pnianiu materia∏ów dotyczàcych wspó∏-
pracownika organów bezpieczeƒstwa paƒstwa oznaczonego
kryptonimami „Hejna∏” i „Dominik” Sekretarzowi Konferen-
cji Episkopatu Polski oraz prze∏o˝onemu Polskiej Prowincji
Dominikanów. Zgodnie z art. 53 ustawy o IPN opublikowa-
no „Raport: sprawa ojca Konrada Hejmo. Dzia∏ania S∏u˝by
Bezpieczeƒstwa przeciwko KoÊcio∏owi katolickiemu w la-
tach 1975-1988”, b´dàcy efektem pracy historyków prowa-
dzonej w ramach programu badawczo–edukacyjnego Biura
Edukacji Publicznej IPN. 

7. RPO-505817-II/05 z dnia 16 czerwca 2005 r. – w sprawie
odmowy sporzàdzenia przez adwokatów aktu oskar˝enia w sytuacji,
gdy wskazanym przez pokrzywdzonego sprawcà czynu zabronionego
jest inny adwokat (Informacja 4–6/2005, str. 60). 

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej (17.11.2005 r.)
poinformowa∏, ˝e Prezydium NRA zwróci∏o si´ pismem
z dnia 26.08.2005 r. do Okr´gowej Rady Adwokackiej
w Warszawie z proÊbà o przedstawienie stanowiska izby
warszawskiej. Obecnie Okr´gowa Rada Adwokacka w War-
szawie otrzyma∏a ponaglenie o nades∏anie wyjaÊnieƒ.

8. RPO-490905-VII/04 z dnia 9 sierpnia 2005 r. – w sprawie
pobierania niejednolitych op∏at z tytu∏u zatrzymania do wytrzeêwie-
nia w pomieszczeniach policyjnych (Informacja 7–9/2005, str. 34).

Zast´pca Komendanta G∏ównego Policji (16.11. 
2005 r.) poinformowa∏, ˝e w Komendzie G∏ównej Policji
opracowano i nast´pnie przekazano Komendantom Woje-
wódzkim Policji pismo instrukcyjne w sprawie dostosowa-
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czy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szko∏ach publicznych, zawierajàcà uregulowania doty-
czàce uprawnieƒ uczniów ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi. Nowelizacja nied∏ugo powinna zaczàç obowià-
zywaç. 

12. RPO-511768-VI/05 z dnia 7 wrzeÊnia 2005 r. – w sprawie
nierównoÊci zamawiajàcych stron w post´powaniu o zamówienia pu-
bliczne (Informacja 7–9/2005, str. 45). 

Wiceprezes Urz´du Zamówieƒ Publicznych (6.10.
2005 r.) poinformowa∏, ˝e zró˝nicowanie zasad udzielania
zamówieƒ przez jednostki sektora finansów publicznych
i inne paƒstwowe jednostki organizacyjne nie posiadajàce
osobowoÊci prawnej a udzielania zamówienia przez pod-
mioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy –
Prawo o zamówieniach publicznych, dzia∏ajàce w sektorach
u˝ytecznoÊci publicznej, znajduje obiektywne uzasadnie-
nie. Stwierdzi∏ ponadto, ˝e w sytuacji je˝eli zawieranie
umów o zamówienie publiczne nast´puje z zastosowaniem
przepisów ustawy – Prawo zamówieƒ publicznych, wszyst-
kim wykonawcom, którzy posiadajà interes prawny przy-
s∏ugujà Êrodki ochrony prawnej, o których mowa w art.
179 ust. 1 ustawy – Prawo o zamówieniach publicznych,
na równych zasadach. Nie mo˝na zatem podzieliç poglàdu
o istnieniu dyskryminacji wykonawców w dost´pie do Êrod-
ków ochrony prawnej w ramach post´powania o udzielenie
zamówienia publicznego. W przypadku, gdy zamówienie
nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówieƒ publicz-
nych, np. ze wzgl´du na wartoÊç, podmiotom kontraktujà-
cym z zamawiajàcymi wyszczególnionymi w art. 3 ust. 1
ustawy nie przys∏ugujà protesty i odwo∏ania. W takiej sytu-
acji strony korzystajà ze swobody zawierania umów
a ochrona prawna kontrahentów nast´puje na podstawie
odr´bnych aktów prawnych. 

13. RPO-510610-VII/05 z dnia 8 wrzeÊnia 2005 r. – w sprawie
transportowania kobiet karmiàcych do innych zak∏adów lub aresz-
tów Êledczych w celu wzi´cia udzia∏u w czynnoÊciach procesowych
(Informacja 7–9/2005, str. 46).

Dyrektor Departamentu Nadzoru nad Wykonaniem
Orzeczeƒ w Ministerstwie SprawiedliwoÊci (10.11. 2005
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10. RPO-478347-V/04 z dnia 17 sierpnia 2005 r. – w sprawie za-
rzutów cz∏onków spó∏dzielni mieszkaniowej dotyczàcych nieprawid∏o-
woÊci w funkcjonowaniu spó∏dzielni (Informacja 7–9/2005, str. 37).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
(17.10. 2005 r.) poinformowa∏, ˝e Ministerstwo zwróci∏o
si´ do Krajowej Rady Spó∏dzielczej i Ma∏opolskiego Zwiàz-
ku Rewizyjnego Spó∏dzielni Mieszkaniowych o udzielenie
informacji, czy i w jakim zakresie by∏y prowadzone czyn-
noÊci lustracyjne w Spó∏dzielni Mieszkaniowej „Ziemi Kra-
kowskiej” w Krakowie. JednoczeÊnie Ministerstwo wystà-
pi∏o do tej spó∏dzielni o udzielenie stosownych wyjaÊnieƒ. 

11. RP0-513066-XI/05 z dnia 24 sierpnia 2005 r. – w sprawie
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko∏ach (Informacja
7–9/2005, str. 42).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Naro-
dowej i Sportu (27.09.2005 r.) poinformowa∏a, ˝e ustano-
wienie w przepisach prawa do otrzymania przez ka˝dà
osob´ przyst´pujàcà do egzaminu maturalnego kserokopii
prac pisemnych ze wszystkich zdawanych w sesji egzami-
nacyjnej przedmiotów jest nieuzasadnione zarówno ze
wzgl´dów merytorycznych, jak i organizacyjnych. Naczelny
Sàd Administracyjny w postanowieniu z dnia 24.02. 
2000 r., sygn. akt I SA 1428/99 stwierdzi∏ ˝e post´powa-
nie egzaminacyjne (egzaminowanie i ocenianie) nie ma
cech post´powania administracyjnego. Nale˝y przyjàç, ˝e
oceny z egzaminów nie sà decyzjami administracyjnymi,
natomiast absolwentów przyst´pujàcych do tych egzami-
nów nie mo˝na uwa˝aç za strony w rozumieniu art. 28
kpa. Tym samym zasadny jest przepis stanowiàcy o osta-
tecznoÊci oceny ustalonej przez zespó∏ egzaminatorów.
Uniewa˝nienie egzaminu absolwenta w wyniku niepodwa-
˝alnych dowodów na niesamodzielnoÊç pracy poprzedzone
jest post´powaniem wyjaÊniajàcym. O uniewa˝nieniu de-
cyduje dyrektor okr´gowej komisji egzaminacyjnej w poro-
zumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyj-
nej. Od decyzji dyrektora okr´gowej komisji nie ma
odwo∏ania, jednak procedura zapewnia ochron´ praw oso-
by zainteresowanej. Opracowano nowelizacj´ rozporzàdze-
nia z dnia 7.09.2004 r. w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s∏ucha-

108



poniesionych kosztów. Ostateczne rozstrzygni´cie proble-
mu zwrotu kosztów zakupu hormonu wzrostu mo˝e za-
paÊç wy∏àcznie na drodze post´powania sàdowego wobec
Narodowego Funduszu Zdrowia, w oparciu o przepis art.
415 Kodeksu cywilnego. 

15. RPO-513957-X/05 z dnia 14 wrzeÊnia 2005 r. – w sprawie
zasad alokacji Êrodków finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia
do poszczególnych województw (Informacja 7–9/2005, str. 47). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (18.10.
2005 r.) poinformowa∏, ˝e kryteria podzia∏u Êrodków po-
mi´dzy poszczególne oddzia∏y wojewódzkie NFZ zosta∏y
okreÊlone w ustawie o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej fi-
nansowanych ze Êrodków publicznych. W trakcie prac
nad rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7.07.
2005 r. w sprawie szczegó∏owego trybu i kryteriów podzia-
∏u Êrodków pomi´dzy central´ i oddzia∏y wojewódzkie Na-
rodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finan-
sowanie Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych,
wykonano obliczenia symulacyjne, które pozwoli∏y ustaliç,
i˝ nie jest mo˝liwe dokonanie takiego podzia∏u Êrodków
pomi´dzy oddzia∏y wojewódzkie NFZ na 2006 r., który za-
pewni∏yby stabilne funkcjonowanie opieki zdrowotnej
i jednoczeÊnie nie wywo∏ywa∏ protestów spo∏ecznych.
Wprowadzono zatem wag´ b´dàcà mno˝nikiem wskaêni-
ków migracji, jednakowà dla wszystkich oddzia∏ów woje-
wódzkich NFZ i zwi´kszajàcà korygujàcy wp∏yw wskaêni-
ków migracji na podzia∏ podstawowy. WartoÊç wagi
ustalono w wysokoÊci 1,7. Trudno zgodziç si´ z poglàdem,
i˝ wprowadzenie wagi jako mno˝nika wskaêników migracji
prowadzi do nierównego traktowania obywateli w dost´pie
do Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrod-
ków publicznych w zale˝noÊci od miejsca zamieszkania.
Wybór Êwiadczeniodawcy majàcego zawartà umow´ z Ma-
zowieckim Oddzia∏em Wojewódzkim NFZ przez ubezpie-
czonego zarejestrowanego w innym oddziale wojewódzkim
nie oznacza, i˝ koszt Êwiadczenia udzielonego w ramach
migracji jest wy˝szy od kosztu tego Êwiadczenia udzielone-
go ubezpieczonemu zarejestrowanemu w Mazowieckim
Oddziale Wojewódzkim NFZ. 
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r.) poinformowa∏a, ˝e w 2005 r. odnotowano jeden przypa-
dek transportu skazanej w okresie laktacji, na polecenie
sàdu. W sytuacji, gdy organ dysponujàcy zwraca si´ o wy-
danie do czynnoÊci procesowej poza teren jednostki peni-
tencjarnej osadzonej w okresie karmienia dziecka, stosuje
si´ przepisy rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci
w sprawie czynnoÊci administracyjnych zwiàzanych z wy-
konaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i Êrodków
przymusu skutkujàcych pozbawienie wolnoÊci oraz doku-
mentowania tych czynnoÊci. W razie zaistnienia przyczyny
uniemo˝liwiajàcej udzia∏ osadzonego w czynnoÊci proceso-
wej poza terenem jednostki penitencjarnej powiadamia si´
o tym organ wzywajàcy i na jego ˝àdanie przesy∏a stosow-
ny dokument. Decyzja o przetransportowaniu do innej
jednostki penitencjarnej podlega kontroli sàdu peniten-
cjarnego. Kwestie dotyczàce przedmiotowego problemu nie
wymagajà zatem dodatkowych regulacji prawnych, lecz re-
spektowania obowiàzujàcych przepisów. 

14. RPO-513968-X/05 z dnia 9 wrzeÊnia 2005 r. – w sprawie
udzielenia pomocy w uzyskaniu refundacji kosztów zakupu hormonu
wzrostu dla dzieci na kontynuowanie leczenia (Informacja 7–9/005,
str. 47).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (19.10.
2005 r.) poinformowa∏, ˝e w zwiàzku z pojawiajàcymi si´
niepokojàcymi sygna∏ami dotyczàcymi niew∏aÊciwego za-
bezpieczenia Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej, Minister Zdro-
wia zleci∏ kontrol´ realizacji umów o udzielanie Êwiadczeƒ
w zakresie leczenia niedoboru wzrostu u dzieci i m∏odzie-
˝y, przez zastosowanie hormonu wzrostu. Kontrola ujaw-
ni∏a, ˝e zastosowany przez Central´ NFZ tryb post´powa-
nia w sprawie zawarcia umów na leczenie hormonem
wzrostu by∏ nieprawid∏owy. Ponadto NFZ nie informowa∏
pacjentów w sposób jednoznaczny o zabezpieczeniu dost´-
pu do leczenia hormonem wzrostu. OdnoÊnie zwrotu
kosztów zakupu hormonu wzrostu poniesionych przez
Êwiadczeniobiorców na kontynuacj´ leczenia wyjaÊniono,
˝e obowiàzujàce przepisy nie przewidujà zwrotu poniesio-
nych przez Êwiadczeniobiorców kosztów zakupu leków,
które nie sà uj´te na liÊcie leków refundowanych, a tym
samym nie dajà podstawy do ubiegania si´ o refundacj´
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Minister Polityki Spo∏ecznej (26.10.2005 r.) poinfor-
mowa∏a, ˝e funkcjonujàce od 1.01.2005 r. przepisy okre-
Êlajàce zasady wnoszenia sprzeciwu od orzeczenia leka-
rza orzecznika ZUS do komisji lekarskiej nie pozbawiajà
osoby zainteresowanej mo˝liwoÊci ponownego wystàpie-
nia na drog´ sàdowà. Sàd na podstawie art. 477 (9) § 3
(1) Kodeksu post´powania cywilnego odrzuci odwo∏anie
od decyzji organu rentowego w sprawie o rent´ z tytu∏u
niezdolnoÊci do pracy, je˝eli osoba zainteresowana nie
wyczerpa∏a drogi odwo∏awczej w ZUS. Przyczyna odrzu-
cenia pozwu mo˝e byç usuni´ta w drodze odpowiedniego
post´powania. Przepis art. 14 ust. 2c ustawy z dnia
17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych umo˝liwia na wniosek osoby
zainteresowanej przywrócenie przez ZUS terminu na
wniesienie sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika. 

19. RPO-512279-IV/05 z dnia 22 wrzeÊnia 2005 r. – w sprawie
rozbie˝noÊci w orzecznictwie sàdów w zakresie dopuszczalnoÊci wnie-
sienia za˝alenia od orzeczenia wydanego na skutek rozpoznania
skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w post´-
powaniu sàdowym bez uzasadnionej zw∏oki (Informacja 7–9/2005,
str. 49).

Dyrektor Biura Studiów i Analiz Sàdu Najwy˝szego
(19.10. 2005 r.) poinformowa∏, i˝ Sàd Najwy˝szy nie wyda∏
nowych orzeczeƒ dotyczàcych zagadnienia dopuszczalnoÊci
za˝alenia na postanowienie wydane w sprawie toczàcej si´
wskutek skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania
sprawy w post´powaniu sàdowym bez nieuzasadnionej zw∏o-
ki, poza wymienionymi w wystàpieniu Rzecznika Praw Oby-
watelskich (postanowienie SN z dnia 1.04.2005, OSNKW
2005, z. 7–8, poz. 67, uchwa∏a SN z dnia 28.06.2005 r., III
SPZP 1/05). JednoczeÊnie poinformowa∏, i˝ w dniu
21.09.2005 r. do Sàdu Najwy˝szego wp∏yn´∏o przedstawione
przez Sàd Apelacyjny w Rzeszowie zagadnienie prawne w for-
mie pytania: „Czy w post´powaniu ze skargi strony na naru-
szenie prawa strony do rozpoznania sprawy w post´powaniu
sàdowym bez nieuzasadnionej zw∏oki od postanowienia sàdu
pierwszej instancji koƒczàcego spraw´ przys∏uguje stronie za-
˝alenie do sàdu drugiej instancji?” (sygn. akt SN – III SPZP
2/05). Podobnie zosta∏o sformu∏owane zagadnienie prawne
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16. RPO-505759-IV/05 z dnia 16 wrzeÊnia 2005 r. – w sprawie
niewydawania dzienników praktyk i niedopuszczania osób legitymu-
jàcych si´ tytu∏em zawodowym in˝yniera do egzaminu, a w konse-
kwencji uzyskania uprawnieƒ w danej specjalnoÊci budowlanej (In-
formacja 7–9/2005, str. 47).

Sekretarz Krajowej Rady Izby Architektów (3.11.
2005 r.) poinformowa∏, ˝e Minister Infrastruktury zwróci∏
si´ do Krajowej Rady Izby Architektów o ustosunkowanie
si´ do wystàpienia Rzecznika Praw Obywatelskich. Jedno-
czeÊnie wyjaÊni∏, ˝e opiecz´towanie ksià˝ki praktyki zawo-
dowej s∏u˝y jedynie urz´dowemu poÊwiadczeniu daty, od
której zainteresowany móg∏ rozpoczàç odbywanie prakty-
ki. Brak jest przes∏anek przewidzianych w Kodeksie po-
st´powania administracyjnego, aby spraw´ tego rodzaju
traktowaç jako post´powanie o wydanie zaÊwiadczenia.
Zdaniem Krajowej Rady Izby Architektów przypadki odmo-
wy opiecz´towania ksià˝ki praktyki zawodowej zdarza∏y
si´ na tyle rzadko, ˝e nie mo˝na uznaç ich za „praktyk´”
Izby. Krajowa Rada na skutek interwencji Rzecznika Praw
Obywatelskich przekaza∏a swoje stanowisko w tej sprawie
okr´gowym komisjom kwalifikacyjnym i zapewnia, ˝e tego
rodzaju przypadki nie b´dà mia∏y miejsca. 

17. RPO-514676-VI/05 z dnia 20 wrzeÊnia 2005 r. – w sprawie
zasad opodatkowania alimentów wyp∏acanych na rzecz osób innych
ni˝ dzieci (Informacja 7–9/2005, str. 49).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (19.10.
2005 r.) poinformowa∏, ˝e Êwiadczenia na zaspokojenie po-
trzeb rodziny przyznane na podstawie art. 28 Kodeksu
rodzinnego i opiekuƒczego nie powinny podlegaç opodatko-
waniu. Uznanie, i˝ nie podlegajà one opodatkowaniu nie
jest jednak mo˝liwe w procesie wyk∏adni prawa. Konieczne
jest zatem dokonanie zmian w ustawie o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych. JednoczeÊnie Minister Finansów
nie podziela poglàdu o zasadnoÊci zwolnienia z opodatko-
wania alimentów oraz Êwiadczeƒ, o których mowa w art.
141 i 142 Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego. 

18. RPO-510067-III/05 z dnia 20 wrzeÊnia 2005 r. – w sprawie
odwo∏aƒ do sàdu w sprawach o Êwiadczenia z ubezpieczeƒ spo∏ecz-
nych (Informacja 7–9/2005, str. 48). 
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nych ze stosowaniem art. 76 ustawy – Prawo bankowe.
W piÊmie tym przypomniano zasady wynikajàce z orzecz-
nictwa Sàdu Najwy˝szego, jakimi powinny kierowaç si´
banki okreÊlajàc warunki zmiany stopy procentowej kre-
dytu. W piÊmie stwierdzono ponadto, ˝e samo zastrze˝enie
w umowie zmiennej stopy oprocentowania kredytu nie
stanowi niedozwolonej klauzuli umownej w rozumieniu
art. 385 (1) kc, jednak sposób okreÊlenia przez bank wa-
runków zmiany stopy procentowej kredytu mo˝e podlegaç
ocenie z punktu widzenia naruszenia interesów konsu-
menta i w tym zakresie banki powinny zachowaç szczegól-
nà starannoÊç, w szczególnoÊci w odniesieniu do precyzyj-
nego, jednoznacznego i zrozumia∏ego dla konsumenta
okreÊlenia tych warunków. 

22. RPO-514592-II/05 z dnia 29 wrzeÊnia 2005 r. – w sprawie
niemo˝noÊci wznowienia post´powania karnego skarbowego na ko-
rzyÊç interwenienta (Informacja 7–9/2005, str. 51).

Przewodniczàcy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Kar-
nego (21.11.2005 r.) przedstawi∏ opini´ o propozycji
Rzecznika dotyczàcej zmian przepisów art. 128 § 1 kks
oraz art. 540 § 2 kpk. Uzupe∏niajàc przepis art. 128 § 1
kks o przepis art. 540 § 2 kpk, który nale˝y „stosowaç
odpowiednio”, trzeba jednoczeÊnie uzupe∏niç go o powo-
∏anie art. 540 § 3 kpk, który wskazuje jako podstaw´
wznowienia rozstrzygni´cia organu mi´dzynarodowego
dzia∏ajàcego na mocy umowy ratyfikowanej przez Polsk´.
Propozycja zmiany art. 540 § 2 kpk przez rozszerzenie
zakresu podmiotów, na których korzyÊç wznawia si´ po-
st´powanie po orzeczeniu Trybuna∏u Konstytucyjnego,
w wyniku którego straci∏ moc lub uleg∏ zmianie przepis
prawa, jest zasadna. Komisja Kodyfikacyjna proponuje,
aby przepis art. 540 § 2 kpk mia∏ nast´pujàcà treÊç: „po-
st´powanie wznawia si´ na korzyÊç strony lub innej oso-
by nie b´dàcej stronà, je˝eli w wyniku orzeczenia Trybu-
na∏u Konstytucyjnego straci∏ moc lub uleg∏ zmianie
przepis prawny b´dàcy podstawà orzeczenia bezpoÊred-
nio dotyczàcego jej praw”. Nie wydaje si´ natomiast uza-
sadnione rozszerzenie zakresu podstaw wznowienia po-
st´powania z urz´du. 
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przez Sàd Apelacyjny w Poznaniu, które wp∏yn´∏o do Sàdu
Najwy˝szego w dniu 19.09.2005 r. (sygn. akt SN – I KZP
44/05). Po wydaniu orzeczeƒ w tych sprawach Sàd Najwy˝-
szy przeka˝e ich odpisy Rzecznikowi Praw Obywatelskich.

20. RPO-486104-VII/04 z dnia 23 wrzeÊnia 2005 r. – w sprawie
ograniczeƒ w dost´pie pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatel-
skich do informacji o stanie zdrowia i realizacji Êwiadczeƒ zdrowot-
nych osób pozbawionych wolnoÊci (Informacja 7–9/2005, str. 50). 

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(24.11.2005 r.) poinformowa∏a, ˝e w obecnym stanie praw-
nym udost´pnienie Rzecznikowi Praw Obywatelskich do-
kumentacji medycznej osoby pozbawionej wolnoÊci, która
z∏o˝y∏a do niego skarg´ na niew∏aÊciwe leczenie lub trakto-
wanie przez wi´ziennà s∏u˝b´ zdrowia, powinno nast´powaç
na podstawie pisemnego oÊwiadczenia tej osoby, zawierajà-
cego zgod´ na przetworzenie danych dotyczàcych stanu jej
zdrowia. Istnienia takiej zgody nie mo˝na wywodziç z same-
go faktu z∏o˝enia przez osadzonego do Rzecznika skargi na
wi´ziennà s∏u˝b´ zdrowia. Natomiast w ocenie Generalnego
Inspektora bezspornym jest, ˝e istniejàca w tym zakresie
regulacja prawna jest niewystarczajàca. Uzyskiwanie od
ka˝dej z tych osób pisemnej zgody na udost´pnienie Rzecz-
nikowi jej dokumentacji medycznej mo˝e spowodowaç
znaczne opóênienie merytorycznego rozpatrzenia skargi,
a niekiedy wr´cz utrudniaç niezw∏oczne podj´cie koniecznej
interwencji. Generalny Inspektor Danych Osobowych widzi
potrzeb´ nowelizacji art. 18 ust. 3 ustawy o zak∏adach opie-
ki zdrowotnej poprzez uznanie Rzecznika za jeden z pod-
miotów, którym zak∏ad opieki zdrowotnej jest obowiàzany
udost´pniç prowadzonà dokumentacj´ medycznà osób ko-
rzystajàcych z jego Êwiadczeƒ zdrowotnych. 

21. RPO-514971-VI/05 z dnia 23 wrzeÊnia 2005 r. – w sprawie
zmiany oprocentowania kredytu (Informacja 7–9/2005, str. 50). 

Przewodniczàcy Komisji Nadzoru Bankowego (30.11.
2005 r.) poinformowa∏, ˝e Generalny Inspektor Nadzoru
Bankowego wystosowa∏ w sprawie b´dàcej przedmiotem
wystàpienia Rzecznika pismo do prezesów zarzàdów ban-
ków, które powinno przyczyniç si´ do eliminacji niew∏aÊci-
wej praktyki banków w zakresie nieprawid∏owoÊci zwiàza-
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VIII. WYBÓR SPRAW INDYWIDUALNYCH

RPO-481260-II/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏a si´ z proÊbà o inter-

wencj´ Pani Barbara M., wnioskujàc o zbadanie materia∏ów post´po-
wania sprawdzajàcego w sprawie dotyczàcej Êmierci córki – Anny M.,
które to post´powanie zakoƒczono odmowà wszcz´cia Êledztwa. Wy-
mieniona poinformowa∏a, ˝e na skutek nieudzielenia pomocy lekar-
skiej 26-letniej córce, znajdujàcej si´ w „depresji samobójczej” i od-
mowy przewiezienia jej do odpowiedniego szpitala, córka pope∏ni∏a
samobójstwo skaczàc z okna mieszkania, usytuowanego na V pi´trze
przy jednej z ulic w W.

Dokonane badanie i analiza materia∏ów post´powania sprawdzajà-
cego Prokuratury Rejonowej w W. wykaza∏a, ˝e decyzja procesowa
o odmowie wszcz´cia przedmiotowego Êledztwa zosta∏a wydana przed-
wczeÊnie, bowiem prokurator w opisywanej sprawie nie poczyni∏ ˝ad-
nych ustaleƒ, które mog∏yby jà uzasadniaç. Opierajàc si´ wy∏àcznie
na materia∏ach dostarczonych przez zawiadamiajàcà, nie zweryfiko-
wano istotnych, a wyst´pujàcych w nich sprzecznych danych. Tym-
czasem weryfikacja taka by∏a konieczna i niezb´dna dla sprawdzenia,
czy nie dosz∏o do pope∏nienia przest´pstwa z art. 160 § 2 Kk, przez le-
karzy, udzielajàcych pomocy medycznej pokrzywdzonej. Ograniczenie
si´ jedynie do kwestii nieumyÊlnego spowodowania Êmierci Anny M.
w dniu 10 stycznia 2000 r., w niniejszym przypadku by∏o nieuzasad-
nionym zaw´˝eniem ocenianego problemu. Zdaniem Rzecznika grun-
towna i bardziej dociekliwa analiza zgromadzonego w tej sprawie ma-
teria∏u, dawa∏a podstawy do uzasadnionego podejrzenia zaistnienia
czynu zabronionego, opisanego w art. 160 § 2 Kk.

W konsekwencji Rzecznik Praw Obywatelskich skierowa∏ pisemne
wystàpienie do Prokuratora Apelacyjnego w W., przedstawiajàc
szczegó∏owo swoje zastrze˝enia i wàtpliwoÊci, co do przebiegu wspo-
mnianego post´powania oraz zasadnoÊci zapad∏ej w tej sprawie koƒ-
cowej decyzji procesowej.

W dniu 26 wrzeÊnia 2005 r. do wiadomoÊci Rzecznika wp∏yn´∏o pi-
smo z Prokuratury Apelacyjnej w W., informujàce, ˝e podzielajàc ar-
gumentacj´ Rzecznika, zwrócono si´ do Prokuratora Okr´gowego
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prowadzone post´powanie przygotowawcze wobec braku znamion
czynu zabronionego, a powy˝sza decyzja merytoryczna zosta∏a utrzy-
mana w mocy postanowieniem Sàdu Rejonowego w H. z dnia 31 ma-
ja 2004 r.

Wystàpienie do Prokuratora Apelacyjnego w L. poprzedzone dokona-
nà przez Rzecznika analizà akt przedmiotowego post´powania wskazu-
jàce na przedwczesne zakoƒczenie powy˝szej sprawy, bez wyjaÊnienia
wszystkich istotnych kwestii spowodowa∏o wydanie polecenia uzupe∏-
nienia przedmiotowego post´powania w trybie art. 327 § 3 Kpk.

RPO-486414-II/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ z proÊbà o interwen-

cj´ Pan Andrzej O., podnoszàc, i˝ w jego ocenie nieprawid∏owo prze-
prowadzono post´powanie przygotowawcze w zakresie naruszenia
praw pracowniczych, tj. o czyn z art. 218 § 1 Kk.

Szczegó∏owa analiza akt przedmiotowego post´powania wykaza∏a,
i˝ Prokurator nie wykona∏ – w ocenie Rzecznika – niezb´dnych czyn-
noÊci w celu stwierdzenia czy dosz∏o do pope∏nienia czynu z art. 218
§ 1 Kk, koncentrujàc si´ wy∏àcznie na kwestii rozwiàzania umowy
o prac´, nie odnoszàc si´ natomiast do kwestii podnoszonych przez
pokrzywdzonego takich jak np. niewyp∏acenie Andrzejowi O.: diet,
pieni´dzy przeznaczonych na zakup Êrodków BHP wykazanych
w PIT-11, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, pie-
ni´dzy za nadgodziny czy te˝ zawarcie umowy o prac´ trzy miesiàce
po przewidzianym przez art. 25 § 2 Kp. terminie.

Wszystkie powy˝sze okolicznoÊci zosta∏y wskazane przez Rzecznika
w wystàpieniu skierowanym do Prokuratora Apelacyjnego w W.,
z wnioskiem o ich uwzgl´dnienie i podj´cie post´powania.

Prokuratura Apelacyjna w W. przychylajàc si´ do uwag Rzecznika
wskazanych w wystàpieniu, powiadomi∏a, i˝ zosta∏y zbadane w ra-
mach nadzoru s∏u˝bowego akta przedmiotowej sprawy.

Naczelnik Wydzia∏u Nadzoru nad Post´powaniem Przygotowaw-
czym Prokuratury Apelacyjnej przychyli∏ si´ do wniosków Rzecznika,
wskazujàcych, i˝ w toku post´powania nie wyczerpano inicjatywy do-
wodowej w zakresie przest´pstwa z art. 218 § 1 Kk i przedwczeÊnie
umorzono post´powanie. W zwiàzku z powy˝szym zwrócono si´ do
Prokuratora Okr´gowego w W. o spowodowanie podj´cia przez w∏a-
Êciwego Prokuratora Rejonowego przedmiotowego post´powania
w zakresie przest´pstwa z art. 218 § 1 Kk i wykonanie czynnoÊci
procesowych, które wyjaÊnià zarzuty skar˝àcego.
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w W., aby poleci∏ niezw∏oczne wykonanie uzupe∏niajàcych czynnoÊci
dowodowych w trybie art. 327 § 3 Kpk.

RPO-483034-II/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ Pan Pawe∏ G. Zain-

teresowany podniós∏ we wniosku zarzuty co do sposobu przeprowa-
dzenia prawomocnie zakoƒczonego umorzeniem Êledztwa post´powa-
nia przygotowawczego, w sprawie prowadzonej przez Prokuratora
Rejonowego w K. i wniós∏ o podj´cie stosownych dzia∏aƒ przewidzia-
nych ustawà o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Rzecznik Praw Obywatelskich podjà∏ spraw´ i zbada∏ akta sprawy
Prokuratora Rejonowego w K. dotyczàcej udaremniania wykonania
egzekucji komorniczej przez d∏u˝nika. Analiza materia∏u dowodowego
pozwoli∏a Rzecznikowi na uznanie, i˝ orzeczenie Prokuratora w tej
sprawie zosta∏o wydane przedwczeÊnie. Prokurator nie wykorzysta∏
bowiem wszystkich przys∏ugujàcych mu Êrodków dowodowych, które
mog∏yby przyczyniç si´ do wyjaÊnienia wszystkich istotnych okolicz-
noÊci zwiàzanych z zaistnieniem przest´pstwa z art. 300 § 1 Kk.

Z tych te˝ powodów Rzecznik Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ do
Prokuratora Apelacyjnego w P. o zbadanie sprawy i zaj´cie stanowi-
ska wobec przedstawionych wàtpliwoÊci.

W odpowiedzi na wystàpienie Rzecznika, Prokurator Apelacyjny
w P. poda∏, ˝e podziela stanowisko zawarte w piÊmie Rzecznika
z dnia 3 czerwca 2005 r. odnoÊnie przedstawionych wàtpliwoÊci.

Nadto poinformowa∏, i˝ poleci∏ Prokuratorowi Okr´gowemu w K.
spowodowanie podj´cia umorzonego Êledztwa i wykonanie dodatko-
wych czynnoÊci zmierzajàcych do wyjaÊnienia okolicznoÊci zwiàza-
nych z ewentualnym zaistnieniem przest´pstwa z art. 300 § 1 Kk.

RPO-492899-II/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏a si´ Pani Ewa M., ˝alàc

si´ na sposób zakoƒczenia prowadzonego przez Prokuratur´ Rejono-
wà w H. post´powania przygotowawczego w sprawie zaistnia∏ego
w dniu 17 wrzeÊnia 2003 r. w miejscowoÊci H. R. wypadku drogowe-
go, w trakcie którego kierujàcy samochodem marki Toyota, Tomasz
R. najecha∏ na le˝àcego na pasie ruchu, po którym on si´ porusza∏,
Tadeusza M., wskutek czego ten dozna∏ rozleg∏ych obra˝eƒ g∏owy po-
wodujàcych jego zgon, tj. czyn z art. 177 § 2 Kk.

Z analizy akt powy˝szego post´powania wynika∏o, ˝e Prokurator
Rejonowy w H. postanowieniem z dnia 30 stycznia 2004 r. umorzy∏
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W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, przede wszystkim nadal
wàtpliwoÊci wzbudza∏ problem rozliczenia dostaw oleju opa∏owego.
Podj´te przez Prokuratur´ dzia∏ania w tym zakresie nie wyklucza∏y, i˝
nie dosz∏o wówczas do nieprawid∏owoÊci. Co prawda dostarczone Pro-
kuraturze dowody dostawy oleju formalnie zdawa∏y si´ potwierdzaç
brak nieprawid∏owoÊci, lecz do pe∏nej weryfikacji koniecznym by∏o
sprawdzenie ile czasu trwa wypompowywanie z cysterny 790 litrów,
a ile 7901 litrów oleju opa∏owego. Ta istotna rozbie˝noÊç mia∏a do-
nios∏e znaczenie, gdy˝ przes∏uchani Êwiadkowie utrzymywali, i˝ w ich
obecnoÊci do kot∏owni dostarczono w wymienionym dniu jedynie
790 litrów oleju opa∏owego, zaÊ dokumenty wymienia∏y 7901 litrów.
Z zeznaƒ Êwiadków znany by∏ te˝ przybli˝ony czas wypompowywania
tego paliwa z cysterny. Wed∏ug Rzecznika, w takiej sytuacji nale˝a∏o
równie˝ przes∏uchaç jako Êwiadka – dostawc´ wspomnianego oleju.

Ponadto dokonujàc sprawdzeƒ w Spó∏dzielni Mieszkaniowej w G.
nale˝a∏o ustaliç jakie konkretnie okresy (w zakresie precyzujàcym to
zu˝ycie od dnia do konkretnego dnia) czasu uwzgl´dnia∏y dokumenty
znajdujàce si´ w aktach sprawy, w cz´Êci prezentujàcej zu˝ycie oleju
opa∏owego w poszczególnych latach.

Dla prawid∏owej oceny, czy rzeczywiÊcie nie zaistnia∏o zdarzenie
majàce cechy czynu zabronionego, wed∏ug Rzecznika Praw Obywatel-
skich, wskazanym by∏o równie˝ uzyskanie ze Spó∏dzielni Mieszkanio-
wej w G. zestawienia wszystkich dostaw oleju opa∏owego z lat 2003
i 2004 i porównanie iloÊci tych dostaw z podanymi przez Wac∏awa Sz.

W obliczu wyraênego niezadowolenia mieszkaƒców i cz∏onków
Spó∏dzielni Mieszkaniowej w G. z rozliczeƒ finansowych, celowym by-
∏oby pog∏´bione dociekanie rzetelnoÊci dokonywanych rozliczeƒ fi-
nansowych we wspomnianej spó∏dzielni, a w tym rozwa˝enie powo∏a-
nia odpowiedniego bieg∏ego.

W dniu 11 paêdziernika 2005 r. do wiadomoÊci Rzecznika wp∏yn´-
∏o pismo z Prokuratury Okr´gowej w O. informujàce, ˝e uznano za
stosowne uzupe∏nienie wspomnianego, umorzonego post´powania,
w trybie art. 327 § 3 Kpk. W tym zakresie wydano Prokuratorowi Re-
jonowemu w G. polecenie realizacji okreÊlonych czynnoÊci proceso-
wych, zobowiàzujàc go do poinformowania Rzecznika Praw Obywatel-
skich o wynikach dokonanych czynnoÊci i podj´tych decyzjach.

RPO-488846-II/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏a si´ z proÊbà o interwen-

cj´ Pani Genowefa S., ˝alàc si´ na nieprawid∏owoÊci jakie jej zdaniem
zaistnia∏y w toku post´powania przygotowawczego w sprawie podrobie-
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RPO-488048-II/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏a si´ z proÊbà o inter-

wencj´ Pani Irena P., ˝alàc si´ na nieprawid∏owoÊci jakie jej zdaniem
zaistnia∏y w toku post´powania przygotowawczego prowadzonego
przez Prokuratur´ Rejonowà w K. dotyczàcego nieprawid∏owego le-
czenia Józefa P., które doprowadzi∏o do Êmierci pacjenta, tj. o czyn
z art. 155 Kk.

Przeprowadzona analiza wykaza∏a, ˝e prokurator w prowadzonym
post´powaniu opar∏ ustalenia dotyczàce stanu faktycznego przede
wszystkim na podstawie ustaleƒ poczynionych w toku post´powania
przeprowadzonego przez Okr´gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci
Zawodowej w O., bez przes∏uchania istotnych w sprawie Êwiadków,
nie weryfikujàc w sposób dostateczny zeznaƒ osoby zawiadamiajàcej
o pope∏nieniu przest´pstwa jak równie˝, bez wyjaÊnienia istotnych
wàtpliwoÊci dotyczàcych podawanych pacjentowi leków.

Przedstawione przez Rzecznika Prokuratorowi Apelacyjnemu
w W. argumenty, zosta∏y ca∏kowicie podzielone, czego wynikiem by-
∏o polecenie podj´cia na nowo umorzonego Êledztwa i jego kontynu-
owanie.

RPO-466740-II/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ Pan Wac∏aw S.,

wnioskujàc o interwencj´ wobec dwóch post´powaƒ przygotowaw-
czych prowadzonych w Prokuraturze Rejonowej w G., dotyczàcych
podejrzenia nieprawid∏owoÊci w zarzàdzaniu mieniem Spó∏dzielni
Mieszkaniowej w G. oraz dopuszczenia si´ ewentualnych nadu˝yç
i oszustw, w zakresie dostaw oraz zu˝ycia oleju opa∏owego w kot∏ow-
ni wspomnianej spó∏dzielni. Wymienione post´powania zosta∏y za-
koƒczone na etapie I instancji, w jednym przypadku odmowà wszcz´-
cia dochodzenia, a w drugim umorzeniem dochodzenia.

Podejmujàc si´ zbadania zasadnoÊci zastrze˝eƒ zainteresowanego,
Rzecznik zwróci∏ si´ do wspomnianego Prokuratora Rejonowego
z proÊbà o nades∏anie akt przedmiotowych post´powaƒ.

Analiza zgromadzonych materia∏ów dowodowych spowodowa∏a, ˝e
akta zosta∏y przez Rzecznika wraz z wystàpieniem, przes∏ane Proku-
ratorowi Okr´gowemu w O. w celu ich zbadania w trybie nadzoru
s∏u˝bowego, pod kàtem rozwa˝enia uzupe∏nienia umorzonego docho-
dzenia, w trybie okreÊlonym w art. 327 § 3 Kpk i w zale˝noÊci od po-
czynionych ustaleƒ podj´cia na nowo obydwu post´powaƒ oraz
ewentualnego ich po∏àczenia do dalszego prowadzenia w jednym po-
st´powaniu przygotowawczym.
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wskazuje na to, i˝ Henryk G. nie zosta∏ wprowadzony w b∏àd poprzez
zapewnienie, i˝ przedmiotowà nieruchomoÊcià mo˝e swobodnie roz-
porzàdzaç Gminna Spó∏dzielnia. WàtpliwoÊci natomiast budzi inna
kwestia: ze zgromadzonego w sprawie materia∏u dowodowego wyni-
ka, i˝ Henryk G. przekaza∏ kwot´ 29.000 z∏ na zakup przedmiotowej
nieruchomoÊci, gdy˝ Józef K. zapewnia∏ go, ˝e podejmowane sà kroki
zmierzajàce do jej nabycia przez Spó∏dzielni´. Tymczasem z akt spra-
wy nie wynika, aby takie kroki by∏y faktycznie czynione.

W ocenie Rzecznika, w toku post´powania nie ustalono z jakich
powodów nie dosz∏o do uw∏aszczenia, dlaczego nie zakoƒczono proce-
su zwiàzanego z nabyciem nieruchomoÊci – pomimo posiadanych na
ten cel Êrodków. Dlatego te˝, Rzecznik w wystàpieniu do Prokuratora
Apelacyjnego w W. wskaza∏, i˝ wydaje si´, ˝e koniecznym by∏oby
uzupe∏nienie materia∏u dowodowego.

Prokurator Apelacyjny w W. podzieli∏ argumenty Rzecznika i prze-
kaza∏ spraw´ Prokuratorowi Okr´gowemu w Â., jako w∏aÊciwemu do
zaj´cia stanowiska w trybie art. 327 Kpk.

RPO-487576-II/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ z wnioskiem o inter-

wencj´ Pan Grzegorz P., podnoszàc, i˝ w jego ocenie przedwczeÊnie
zakoƒczono post´powanie przygotowawcze o czyn z art. 218 § 1 Kk,
w którym wyst´powa∏ jako pokrzywdzony.

W wyniku przeprowadzonej przez Rzecznika analizy akt przedmio-
towego post´powania, Rzecznik skierowa∏ wystàpienie do Prokurato-
ra Apelacyjnego w K., z wnioskiem o zbadanie w trybie nadzoru s∏u˝-
bowego akt przedmiotowego post´powania i spowodowanie jego
podj´cia celem uzupe∏nienia materia∏u dowodowego.

Prokurator Apelacyjny w K. podzielajàc w pe∏ni argumentacj´
Rzecznika, przekaza∏ spraw´ do Prokuratury Rejonowej w T., celem
kontynuowania post´powania.

Po podj´tych czynnoÊciach, pismem z dnia 10 paêdziernika
2005 r., Prokurator Rejonowy w T. poinformowa∏ Rzecznika, i˝ po
ponownej ocenie uzupe∏nionego materia∏u dowodowego, przedstawio-
no zarzut Arturowi N. a nast´pnie zosta∏ skierowany przeciwko
w/wym. akt oskar˝enia do Sàdu Rejonowego w T. 

RPO-492449-II/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ Pan Zdzis∏aw Sz.,

˝alàc si´ na nieprawid∏owoÊci, jakie jego zdaniem, zaistnia∏y w toku
post´powania przeprowadzonego w Prokuraturze Rejonowej w S.
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nia umowy sprzeda˝y samochodu oraz przed∏o˝enia przedmiotowej
umowy w Sàdzie Rejonowym w J., tj. o czyn z art. 270 § 1 Kk.

Prokurator Rejonowy w J. zakoƒczy∏ przedmiotowe post´powanie
przygotowawcze wydanym w dniu 30 czerwca 2004 r. postanowie-
niem o umorzeniu post´powania wobec braku ustawowych znamion
czynu zabronionego.

Orzeczenie to zosta∏o utrzymane przez Sàd Rejonowy w J.
Po dokonaniu analizy akt przedmiotowej sprawy Rzecznik uzna∏,

˝e przedmiotowe post´powanie zosta∏o zakoƒczone przedwczeÊnie.
Przede wszystkim – jak wskazano w wystàpieniu do Prokuratora
Apelacyjnego w R. – nie zweryfikowano dok∏adnie wersji przedstawio-
nej przez pokrzywdzonà jak równie˝, nie przeprowadzono pe∏nej eks-
pertyzy przedstawionej umowy i jej kopii.

Prokurator Apelacyjny w R., po zapoznaniu si´ z aktami przedmio-
towego post´powania, podzieli∏ uwagi Rzecznika i przekaza∏ spraw´
do Prokuratury Okr´gowej w P. z wnioskiem o uzupe∏nienie materia-
∏u dowodowego w trybie art. 327 § 3 Kpk.

RPO-501796-II/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ Adw. Edgar M.,

dzia∏ajàcy w imieniu Pana Henryka G., ˝alàc si´ na nieprawid∏owoÊci
jakie – jego zdaniem – zaistnia∏y w post´powaniu przygotowawczym
prowadzonym przez Prokuratur´ Rejonowà w D. oraz na sposób za-
koƒczenia post´powania.

Analiza akt powy˝szego post´powania, przeprowadzona przez
Rzecznika Praw Obywatelskich, nasun´∏a nast´pujàce spostrze˝enia
i wnioski.

Sprawa zosta∏a wszcz´ta na podstawie doniesienia Pana Henryka
G., które dotyczy∏o pope∏nienia przest´pstwa z art. 286 § 1 Kk na
osobie zawiadamiajàcego przez Prezesa Gminnej Spó∏dzielni w M. Po-
st´powanie w tej sprawie zosta∏o umorzone postanowieniem z dnia
29 listopada 2004 r. na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 i art. 322 Kpk
wobec braku znamion przest´pstwa. W uzasadnieniu podano, i˝ Pan
Henryk G. by∏ informowany, i˝ magazyn zbo˝owy w M. nie stanowi
w∏asnoÊci Gminnej Spó∏dzielni i toczy si´ post´powanie uw∏aszcze-
niowe tej nieruchomoÊci, dlatego te˝ dzia∏ania Józefa K. i Micha∏a H.
nie wyczerpujà znamion przest´pstwa.

Na postanowienie o umorzeniu dochodzenia pokrzywdzony z∏o˝y∏
za˝alenie, które nie zosta∏o uwzgl´dnione przez Sàd Rejonowy w D.

Po dokonaniu analizy powy˝szych akt sprawy, w ocenie Rzecznika,
nale˝y przyznaç, i˝ faktycznie zgromadzony materia∏ dowodowy
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dotyczàcego mi´dzy innymi nieumyÊlnego spowodowania w dniu
31 grudnia 2003 r. w P. ci´˝kiego uszczerbku na zdrowiu Magdaleny
M. wskutek zatrucia tlenkiem w´gla, a nast´pnie jej Êmierci w dniu
3 stycznia 2004 r., tj. o czyn z art. 155 Kk.

Prokurator Rejonowy w P. postanowieniem z dnia 17 wrzeÊnia
2004 r. umorzy∏ prowadzone Êledztwo wobec braku ustawowych zna-
mion czynu zabronionego, a powy˝sza decyzja merytoryczna zosta∏a
utrzymana w mocy postanowieniem Sàdu Rejonowego w P. z dnia
30 listopada 2004 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich po dokonaniu analizy akt przedmio-
towej sprawy nie znajdujàc podstaw do negowania zasadnoÊci wyda-
nej decyzji merytorycznej odnoÊnie przyczyn zgonu Magdaleny M.,
w wystàpieniu skierowanym do Prokuratury Apelacyjnej w Rz. pod-
niós∏ kwesti´ niew∏aÊciwego zachowania pracowników s∏u˝by zdrowia
i niepe∏nego wyjaÊnienia tego problemu.

Z analizy akt przedmiotowej sprawy wynika∏o bowiem, ˝e pomimo,
i˝ Pogotowie Ratunkowe przy SP ZOZ w P. zosta∏o wezwane do Mag-
daleny M. w dniu 31 grudnia 2003 r. o godz. 23;30, to Komenda Po-
wiatowa Policji w P. o zaistnia∏ym zdarzeniu zostaje powiadomiona
dopiero w dniu 1 stycznia 2004 r. oko∏o godziny 8;00 a wi´c dopiero
po kilku godzinach od przewiezienia wy˝ej wymienionej do szpitala.

Powy˝sza sytuacja spowodowa∏a, ˝e jeszcze przed przystàpieniem
do dzia∏aƒ organów Êcigania mieszkanie, w którym dosz∏o do zatru-
cia zostaje posprzàtane i przewietrzone.

Nadto, jak wynika∏o ze zgromadzonego materia∏u dowodowego
dopiero w dniu 2 stycznia 2004 r. o godzinie 9.00, a wi´c po ponad
30 godzinach od przewiezienia do szpitala w P. Magdaleny M. zostaje
zabezpieczona od niej pierwsza próba krwi.

Powy˝sze zaniedbanie powoduje to, ˝e bieg∏y z zakresu toksykolo-
gii leków i trucizn organicznych nie stwierdza we krwi zmar∏ej ob-
cych Êrodków, poniewa˝ jak podkreÊla, po tak d∏ugim czasie ewentu-
alnie obecne we krwi Êrodki mog∏y ulec metabolizmowi i zosta∏y
wydalone, bieg∏y z Zak∏adu Toksykologii Sàdowej Instytutu Eksper-
tyz Sàdowych w K. stwierdza, ˝e analiza chemiczno-toksykologiczna
próbek krwi pobranych od Magdaleny M. nie wykaza∏a obecnoÊci he-
moglobiny tlenkow´glowej, a bieg∏y wykonujàcy ogl´dziny i sekcj´
zw∏ok Magdaleny M. wr´cz oÊwiadcza w wydanej opinii, ˝e z uwagi
na fakt, i˝ przy przyj´ciu do szpitala w P. nie wykonano pokrzywdzo-
nej badania krwi na zawartoÊç hemoglobiny tlenkow´glowej, nie
mo˝na w sposób jednoznaczny wypowiedzieç si´, co do przyczyny
zgonu denatki.
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w sprawie zaistnia∏ego w dniu 10 lutego 2002 r. w S. nag∏ego zgonu
Mariana Sz., tj. o czyn z art. 155 Kk oraz kradzie˝y dokonanej
w dniu 10 lutego 2002 r. w S., ∏aƒcuszka srebrnego z krzy˝ykiem na
szkod´ Pani Marzeny Sz., tj. o czyn z art. 278 § 1 Kk.

Prokurator Rejonowy w S. po przeprowadzeniu post´powania przy-
gotowawczego w przedmiotowej sprawie postanowieniem z dnia
28 czerwca 2004 r. umorzy∏ powy˝sze post´powanie odnoÊnie oby-
dwu wàtków wobec braku znamion czynu zabronionego, a przedmio-
towa decyzja zosta∏a utrzymana w mocy postanowieniem Sàdu Rejo-
nowego w S. z dnia 8 listopada 2004 r.

Wystàpienie Rzecznika do Prokuratora Apelacyjnego w G. poprze-
dzone dokonanà analizà akt przedmiotowego post´powania wskazu-
jàce na przedwczesne zakoƒczenie powy˝szej sprawy, bez wyjaÊnie-
nia wszystkich istotnych kwestii spowodowa∏o wydanie polecenia
wykonania nowych czynnoÊci dowodowych w trybie art. 327 § 3 Kpk.

RPO-498212-II/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏a si´ Pani Anna M., ˝a-

làc si´ na sposób zakoƒczenia prowadzonego przez Prokuratur´ Rejo-
nowà w J. post´powania przygotowawczego oraz w sprawie zaistnia-
∏ego w dniu 8 sierpnia 2004 r. w ˚. naruszenia zasad bezpieczeƒstwa
w ruchu làdowym i nieumyÊlnego spowodowania wypadku, w na-
st´pstwie którego ¸ukasz P. i Dariusz M. potràceni przez osobowy
pociàg poÊpieszny relacji J.G.-L. w wyniku doznanych obra˝eƒ po-
nieÊli Êmierç na miejscu zdarzenia, tj. o czyn z art. 177 § 2 Kk.

Prokurator Rejonowy po przeprowadzeniu post´powania przygoto-
wawczego w tej sprawie postanowieniem z dnia 16 listopada 2004 r.
umorzy∏ powy˝sze post´powanie wobec braku znamion czynu zabro-
nionego w zaistnia∏ym zdarzeniu, a powy˝sza decyzja merytoryczna
uprawomocni∏a si´ w dniu 30 listopada 2004 r.

Wystàpienie skierowane do Prokuratora Apelacyjnego w K. poprze-
dzone dokonanà przez Rzecznika analizà akt przedmiotowego post´-
powania wskazujàce na przedwczesne jego zakoƒczenie, bez wyja-
Ênienia istotnych okolicznoÊci zdarzenia spowodowa∏o wydanie
polecenia uzupe∏nienia powy˝szego post´powania w trybie art. 327
§ 3 Kpk.

RPO-493324-II/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏a si´ Pani Teresa M., ˝a-

làc si´ na sposób prowadzenia przez Prokuratur´ Rejonowà w P. po-
st´powania oraz sposób zakoƒczenia przedmiotowego post´powania
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ganizowanej dzia∏alnoÊci przest´pczej, co w ocenie Rzecznika wymaga∏o
rzetelnego i kompleksowego zweryfikowania.

WàtpliwoÊci Rzecznika Praw Obywatelskich pot´gowa∏ fakt, ˝e
podczas omawianego Êledztwa nie osiàgni´to celów post´powania
przygotowawczego zakreÊlonych regu∏à art. 297 Kpk. Zdaniem Rzecz-
nika w uzasadnieniu postanowienia o umorzeniu przedmiotowego
Êledztwa nie podano argumentów odnoszàcych si´ do znamion czynu
zabronionego, opisanego w art. 270 § 2 Kk, co w istocie sygnalizowa-
∏o braki post´powania w tym zakresie. Tymczasem zeznania Pani Ro-
zalii M. wskazywa∏y, i˝ nie by∏a informowana o szczegó∏ach dokony-
wanych transakcji finansowych spó∏ki cywilnej, w której razem
z Miros∏awem J. pozostawali wspólnikami, w równych udzia∏ach po
50% ka˝dy. Tak wi´c samo podpisanie przez wymienionà blankietu
czeków, nie wyklucza∏o mo˝liwoÊci ich wype∏nienia niezgodnie z wolà
wymienionej i na jej szkod´.

W ocenie Rzecznika brak kompleksowego wyjaÊnienia tych kwestii
podczas post´powania przygotowawczego, sprawia∏, ˝e dowolne oraz
oderwane od ustaleƒ dowodowych pozostawa∏y argumenty przyj´te
w motywach umorzenia, a w tym tak˝e w stwierdzeniu Sàdu, i˝ Ro-
zalia M. wiedzia∏a o wype∏nieniu i celu wype∏nienia czeków. Zw∏asz-
cza, ˝e wiarygodna relacja wymienionej znacznie uprawdopodobnio-
na zosta∏a informacjami zawartymi w protokole Urz´du Kontroli
Skarbowej o wyst´powaniu w omawianej spó∏ce innych budzàcych
wàtpliwoÊç oraz sfa∏szowanych dokumentów wystawionych przez
osoby nie ˝yjàce oraz nie istniejàce podmioty.

Rzecznik zauwa˝y∏, ˝e zgromadzone w niniejszej sprawie doku-
menty jednoznacznie wskazywa∏y, i˝ wpis do ewidencji dzia∏alnoÊci
gospodarczej Przedsi´biorstwa Produkcyjno-Handlowo-Us∏ugowego
nastàpi∏ 16 grudnia 1998 r. Natomiast wykreÊlenie wspomnianego
podmiotu z ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej z dniem 1 stycznia
2000 r. potwierdza∏a decyzja Prezydenta Miasta B.-B. z dnia 3 stycz-
nia 2000 r. Ustalono równie˝, ˝e pracownica firmy Pani Zofia S. za-
trudniona by∏a w dniach od 8 marca do 15 wrzeÊnia 1999 r. Tym-
czasem ju˝ po wykreÊleniu z ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej
PPHU Spó∏ka Cywilna, w dniu 26 stycznia 2000 r. na konto banko-
we firmy wp∏yn´∏y niebagatelne kwoty 146.400 z∏ i 178.000 z∏otych,
które tego samego dnia – tj. 26 stycznia 2000 r., na podstawie cze-
ków, w ca∏oÊci wyp∏aci∏a od dawna nie pracujàca w PPHU  – Zofia S.

Powy˝sze kwestie, a zw∏aszcza potrzeba jednoznacznego wyjaÊnie-
nia, czy wype∏nianie ró˝nymi, w tym znacznej wielkoÊci kwotami,
podpisanych przez Panià Rozali´ M. czeków by∏o zgodne z jej wolà
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Wystàpienie skierowane do Prokuratora Apelacyjnego w Rz. po-
przedzone dokonanà przez Rzecznika analizà akt przedmiotowego po-
st´powania wskazujàce na niewyjaÊnienie prawid∏owoÊci zachowania
pracowników s∏u˝by zdrowia spowodowa∏o wydanie polecenia Proku-
ratorowi Okr´gowemu w P. wykonania uzupe∏niajàcych czynnoÊci
procesowych w trybie art. 327 § 3 Kpk.

RPO495373-II/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏a si´ Pani Rozalia M. b´-

dàca wspólnikiem spó∏ki cywilnej, kwestionujàc zasadnoÊç prawo-
mocnego postanowienia Prokuratora Prokuratury Rejonowej w B.-B.
z dnia 2 sierpnia 2004 r. o umorzeniu post´powania przygotowaw-
czego w sprawie dotyczàcej sfa∏szowania podpisów Rozalii M. na cze-
kach bankowych, tj. o czyn z art. 270 § 1 Kk. Powy˝sze post´powa-
nie umorzono uznajàc, i˝ nie pope∏niono wspomnianego czynu
zabronionego.

Podejmujàc si´ zbadania zasadnoÊci zastrze˝eƒ zainteresowanej,
Rzecznik uzyska∏ z Prokuratury Rejonowej w B.-B. akta przedmioto-
wego post´powania przygotowawczego.

Analiza zgromadzonego w sprawie materia∏u dowodowego spowo-
dowa∏a, ˝e akta zosta∏y przez Rzecznika wraz z wystàpieniem, prze-
s∏ane Prokuratorowi Apelacyjnemu w K., w celu ich zbadania w try-
bie nadzoru s∏u˝bowego pod kàtem zasadnoÊci decyzji procesowej,
która zosta∏a podtrzymana w mocy postanowieniem z dnia 7 grudnia
2004 r. Sàdu Rejonowego w B.-B.

Lektura materia∏u dowodowego wskazywa∏a, ˝e powy˝sze Êledztwo
prowadzone w Prokuraturze Rejonowej w B.-B., a dotyczàce przest´pstw
skierowanych przeciwko wiarygodnoÊci dokumentów, wytwarzanych
w Spó∏ce Cywilnej w B.-B., nie by∏o jedynym tego typu post´powaniem
przygotowawczym, wszcz´tym w tej jednostce Prokuratury, odnoszàcym
si´ do zachowaƒ osób zwiàzanych z tà spó∏kà. Co wi´cej, zgromadzone
w niniejszej sprawie materia∏y, a w tym tak˝e dostarczony przez Panià
Rozali´ M. protokó∏ kontroli firmy, sporzàdzony przez funkcjonariuszy
Urz´du Kontroli Skarbowej w K., wskazywa∏ na bardzo powa˝ne niepra-
wid∏owoÊci w dzia∏aniach osób zwiàzanych z tà spó∏kà, potwierdzajàc
mi´dzy innymi podejrzenia fa∏szowania szeregu innych dokumentów.
Badane akta Êledztwa stanowi∏y jedynie niewielki, oderwany od ca∏oÊci
fragment problemu dzia∏alnoÊci wspomnianego podmiotu gospodarcze-
go, która to dzia∏alnoÊç chocia˝by na podstawie analizy protoko∏u kon-
troli UKS nasuwa∏a podejrzenie zaistnienia szeregu przest´pstw. Dane
zawarte ju˝ w niniejszej sprawie mog∏y Êwiadczyç o zaplanowanej i zor-
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26 wrzeÊnia 2005 r. przekazano informacj´ Departamentu Âwiad-
czeƒ Emerytalno-Rentowych Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych,
z której wynika, i˝ po przeprowadzeniu post´powania wyjaÊniajàcego
w Oddziale ZUS w T.M. stwierdzona zosta∏a pomy∏ka przy zmianie
symbolu Êwiadczenia Pana Józefa W. i w konsekwencji zosta∏a przy-
wrócona zainteresowanemu ksià˝ka inwalidy wojennego uprawniajà-
ca m.in. do przys∏ugujàcych Êwiadczeƒ na podstawie przepisów usta-
wy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze Êrodków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135).

RPO-511852-III/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ ze skargà Pan W∏a-

dys∏aw R. Skarga dotyczy∏a koniecznoÊci dop∏aty zaleg∏ych sk∏adek
z tytu∏u prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz nieinformowania
go o potrzebie regulowania zobowiàzaƒ.

Na skutek interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich w Zak∏adzie
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, Panu W∏adys∏awowi R. zosta∏y umorzone
zaleg∏e sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne wraz z odsetkami, w kwo-
cie ∏àcznej 16.735,32 z∏.

W dniu 18 listopada 2005 r. Oddzia∏ ZUS w K. wyda∏ w tej spra-
wie decyzj´. Organ rentowy uzna∏, ˝e w sprawie tej zasz∏y przes∏anki
umorzenia nale˝noÊci przewidziane w art. 28 ust. 3a ustawy z dnia
17 paêdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz.U.
Nr 137, poz. 887 ze zm.), albowiem zainteresowany znajduje si´
w trudnej sytuacji finansowej i ma powa˝ne problemy zdrowotne,
przy czym brak jest podstaw aby przypuszczaç, ˝e sytuacja ta ule-
gnie poprawie. Dochodzenie nale˝noÊci od zobowiàzanego i jego ro-
dziny oznacza∏oby pozbawienie tych˝e mo˝liwoÊci zaspokojenia nie-
zb´dnych potrzeb ˝yciowych.

RPO-487040-IV/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏a si´ Pani Anna J., wno-

szàc skarg´ na adwokata Jerzego H. Skar˝àca by∏a uczestniczkà po-
st´powania o stwierdzenie zasiedzenia, które toczy∏o si´ w Sàdzie
Rejonowym w P. Podczas tego post´powania na pierwszej rozprawie
by∏a reprezentowana przez adwokata z substytucji, którym by∏ me-
cenas Jerzy H. Na dwóch kolejnych terminach adw. Jerzy H. wyst´-
powa∏ jako pe∏nomocnik z substytucji strony przeciwnej. Petentka
podnosi∏a, i˝ adwokat dzia∏a w jednej sprawie po dwóch stronach
sporu. Rzecznik podzieli∏ stanowisko piszàcej i przes∏a∏ skarg´ do
Okr´gowej Rady Adwokackiej w L.
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i nie nosi∏o cech dzia∏ania na jej szkod´, zdaniem Rzecznika Praw
Obywatelskich, stanowi∏o zadanie wszcz´tego post´powania przygo-
towawczego. Nale˝y bowiem podkreÊliç, ˝e osiàgane wyniki prowa-
dzonej mi´dzy innymi przez wymienionà dzia∏alnoÊci gospodarczej
w ramach spó∏ki, a wi´c uzyskiwane przychody, obroty, jak te˝ wy-
kazywane straty mia∏y wp∏yw chocia˝by na wielkoÊç zobowiàzaƒ po-
datkowych. Zatem wszelkie transakcje finansowe, a zw∏aszcza fikcyj-
ne, podejmowane poza wiedzà Pani Rozalii M. w tej spó∏ce nios∏y dla
niej okreÊlone konsekwencje, a w tym ewidentnà mo˝liwoÊç szkód
nie tylko w wymiarze finansowym.

Wed∏ug Rzecznika dostrze˝one mankamenty post´powania uniemo˝-
liwia∏y prawid∏owà i kompleksowà ocen´ analizowanej sprawy i w dniu
4 sierpnia 2004 r. nie dawa∏y podstaw do umorzenia Êledztwa.

Nadto w wystàpieniu do Prokuratora Apelacyjnego w K., Rzecznik
podniós∏ kwesti´ rozwa˝enia ewentualnego po∏àczenia tego˝ Êledztwa
z innymi post´powaniami wszcz´tymi w Prokuraturze Rejonowej
w B.-B., dotyczàcymi oceny zachowaƒ osób zwiàzanych ze spó∏kà.
Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich ranga i charakter ujawnio-
nych w niniejszej sprawie okolicznoÊci, jak te˝ ∏àcznoÊç przedmioto-
wa i podmiotowa wymaga∏aby kompleksowego zbadania w ramach
nadzoru s∏u˝bowego wszystkich dotychczas prowadzonych post´po-
waƒ karnych. Jedynie pe∏ne, profesjonalne przeprowadzenie analizy
wszystkich post´powaƒ pozwoli na podj´cie dalszych skutecznych
dzia∏aƒ dowodowo-wykrywczych.

W dniu 25 grudnia 2005 r. do wiadomoÊci Rzecznika wp∏yn´∏o pi-
smo z Prokuratury Apelacyjnej w K. informujàce, ˝e podzielajàc ar-
gumentacj´ Rzecznika, polecono Prokuratorowi Okr´gowemu w B.-B.
spowodowanie uzupe∏nienia Êledztwa w trybie art. 327 § 3 Kpk
i w oparciu o zgromadzony materia∏ dowodowy, zaj´cie stanowiska
w przedmiocie podj´cia na nowo tego˝ prawomocnie umorzonego po-
st´powania przygotowawczego. Ponadto ocenie prokuratury okr´go-
wej poddana zostanie decyzja w zakresie istnienia przes∏anek do
∏àcznego prowadzenia Êledztwa z innymi post´powaniami Prokuratu-
ry Rejonowej w B.-B., których przedmiotem jest dzia∏alnoÊç firmy.

RPO-515247-III/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ z proÊbà o pomoc

Pan Józef W. pismem z dnia 21 wrzeÊnia 2005 r., kwestionujàc pra-
wid∏owoÊç dokonanej przez Inspektorat ZUS w P.T. wymiany posia-
danej ksià˝ki inwalidy wojennego na ksià˝eczk´ inwalidy wojsko-
wego. W zwiàzku z pismem Rzecznika w powy˝szej sprawie z dnia
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4. emeryta i rencisty spe∏niajàcego kryteria do otrzymania Êwiad-
czenia z pomocy spo∏ecznej – nie stosuje si´ trybu, o którym
mowa w ust. 1 i 2 art. 45 ustawy.

W tym przypadku Dyrektor Oddzia∏u Regionalnego Agencji wyst´-
puje do sàdu z pozwem o nakazanie opró˝nienia lokalu mieszkalne-
go, orzeczenie o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, o we-
zwanie do udzia∏u w procesie gminy oraz okreÊlenie odszkodowania.

Nale˝y zatem przyjàç, i˝ w stosunku do osób spe∏niajàcych ww.
kryteria Dyrektor Oddzia∏u Regionalnego Agencji jest zobowiàzany do
wystàpienia z pozwem do sàdu. Nie nale˝y bowiem do kompetencji
Dyrektora Regionalnego Agencji samodzielne podejmowanie decyzji
w powy˝szym zakresie.

W odpowiedzi na wystàpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, Dy-
rektor Oddzia∏u Regionalnego WAM w P. wskaza∏, i˝ wszcz´te w dniu
24 stycznia 2005 roku post´powanie administracyjne uznaç nale˝y
za bezprzedmiotowe, co b´dzie skutkowa∏o jego umorzeniem na pod-
stawie art. 105 § 1 Kpa i skierowaniem sprawy zgodnie z treÊcià art.
45 ust. 3 ustawy na drog´ post´powania sàdowego.

RPO-513095-VII/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wp∏yn´∏a skarga Pana Kazimie-

rza G., przebywajàcego w Areszcie Âledczym w Z. Ze skargi wynika∏o,
i˝ organ dysponujàcy czyli Prokuratura Rejonowa w Z., cenzuruje
korespondencj´ kierowanà do osadzonego z Biura Rzecznika Praw
Obywatelskich.

O zbadanie sprawy Rzecznik Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ do Pro-
kuratora Rejonowego w Z. Z poczynionych ustaleƒ wynika, i˝ rzeczy-
wiÊcie dosz∏o w ww. jednostce do naruszenia obowiàzujàcych przepisów
w zakresie prowadzenia korespondencji przez osadzonych, a wi´c
art. 102 pkt 11 Kodeksu karnego wykonawczego. Jak wskazuje Proku-
rator Rejonowy do naruszenia dosz∏o wskutek dzia∏aƒ sekretarki Biura
Podawczego Prokuratury. Wymieniona dokona∏a naruszenia przypadko-
wo, jak wskazuje Prokurator by∏o to spowodowane przeoczeniem i nie
odczytaniem nazwy organu, z którego pochodzi korespondencja. Jedno-
czeÊnie asesor Prokuratury Rejonowej w Z. oÊwiadczy∏, ˝e po przekaza-
niu mu do ocenzurowania przedmiotowej korespondencji, nie zapozna∏
si´ z jej treÊcià, o czym Êwiadczy brak podpisu w rubryce „cenzurowa-
ne” i nakaza∏ natychmiastowy zwrot w∏aÊciwemu adresatowi.

W zwiàzku z powy˝szym Prokurator Rejonowy w Z. zapewni∏, i˝
przeprowadzi∏ z pracownikiem odpowiedzialnym za uchybienie rozmo-
w´ dyscyplinarnà, która wyeliminuje w przysz∏oÊci podobne incydenty.
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Dziekan Okr´gowej Rady Adwokackiej w L. dopatrzy∏ si´ w post´-
powaniu mecenasa Jerzego H. uchybienia i w trybie art. 48 ust. 3
Prawa o adwokaturze udzieli∏ Jerzemu H. ostrze˝enia.

RPO-514549-V/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich z proÊbà o pomoc zwróci∏a si´

Pani Halina P. osoba niewidoma, z uwagi na stopieƒ niepe∏nospraw-
noÊci ca∏kowicie niezdolna do pracy i samodzielnej egzystencji, zaj-
mujàca obecnie, na podstawie zawartej z Wojskowà Agencjà Miesz-
kaniowà umowy najmu, lokal mieszkalny po∏o˝ony w G.

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddzia∏ Regionalny w P. pismem
z dnia 24 stycznia 2005 roku powiadomi∏a Wnioskodawczyni´ o wsz-
cz´ciu post´powania administracyjnego w przedmiocie opró˝nienia
zajmowanego przez Panià Halin´ P. lokalu mieszkalnego i przekaza-
nia go do dyspozycji WAM oraz przymusowego wykwaterowania
Wnioskodawczyni z zajmowanego lokalu bez wskazania innego loka-
lu zamiennego. Przyczynà podj´cia przez WAM powy˝szej decyzji by∏o
narastajàce na koncie Pani Haliny P. zad∏u˝enie powsta∏e ze wzgl´du
na nie wnoszenie przez okres d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce op∏at za u˝ywa-
nie lokalu, a tak˝e op∏at poÊrednich.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwa˝ywszy na treÊç art. 38 ust. 2
w zw. z art. 45 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 roku o zakwaterowa-
niu Si∏ Zbrojnych RP (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398 z póên.
zm.) zwróci∏ si´ do Dyrektora Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Od-
dzia∏ Regionalny w P. z proÊbà o nades∏anie wyjaÊnieƒ w sprawie.

Art. 38 ust. 2 ustawy stanowi, i˝ w stosunku do osób nie b´dà-
cych ˝o∏nierzami s∏u˝by sta∏ej, które nie uiszczajà pe∏nych op∏at za
u˝ywanie lokalu lub pe∏nych op∏at poÊrednich z tytu∏u zajmowanego
lokalu mieszkalnego przez ∏àczny okres d∏u˝szy ni˝ trzy miesiàce,
Dyrektor Oddzia∏u Regionalnego Agencji zarzàdza przymusowe wy-
kwaterowanie w trybie art. 45.

Art. 45 ust. 3 ustawy stanowi natomiast, i˝ do przymusowego wy-
kwaterowania:

1. kobiety w cià˝y,
2. ma∏oletniego,
3. niepe∏nosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12

marca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593,
Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703) lub ubezw∏asnowolnio-
nego oraz sprawujàcego nad takà osobà opiek´ i wspólnie z nià
zamieszka∏ego,
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zosta∏y w wystarczajàcy i merytoryczny sposób udokumentowane
wpisami w aktach osadzonego. Znajdujàce si´ wpisy nie stanowi∏y
podstawy do uzyskania dostatecznej wiedzy na temat aktualnego
funkcjonowania zainteresowanego w warunkach izolacji wi´ziennej,
a tym samym nie mo˝na by∏o w oparciu o nie wydaç opinii na temat
jego post´pów w procesie resocjalizacji.

Jak informuje Dyrektor, wychowawca Aresztu Âledczego w R. spo-
rzàdzajàc opini´ opiera∏ si´ na wiedzy wynikajàcej z kontaktów z osa-
dzonym, obserwacji jego zachowania – jednak nie dokumentowa∏ po-
siadanej wiedzy na bie˝àco w aktach.

Dyrektor zapewni∏, i˝ w przypadku kolejnej opinii o osadzonym
sporzàdzanej do sàdu, informacje w niej zawarte b´dà mia∏y odzwier-
ciedlenie w notatkach osobopoznawczych i innych dokumentach gro-
madzonych w jego aktach.

W oparciu o poczynione ustalenia oraz obowiàzujàcy stan prawny
Rzecznik Praw Obywatelskich uzna∏ zarzut osadzonego za zasadny.

RPO-506053-VII/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wp∏yn´∏a skarga Pana S∏awomi-

ra D. przebywajàcego w Areszcie Âledczym w B. Ze skargi wynika∏o,
˝e nastàpi∏a jego zdaniem nieuzasadniona zw∏oka w udzieleniu mu
pomocy lekarskiej (lekarskiej i stomatologicznej).

O zbadanie sprawy Rzecznik Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ do
Dyrektora Okr´gowego S∏u˝by Wi´ziennej w B. W trakcie czynnoÊci
wyjaÊniajàcych ustalono, ˝e w dniu 13.10.2005 r. Pan S∏awomir D.
zapisa∏ si´ do lekarza, który zgodnie z obowiàzujàcym w oddziale –
w którym by∏ on osadzony – harmonogramem powinien przyjàç go
nast´pnego dnia. Do przyj´cia Pana S∏awomira D. jednak nie do-
sz∏o, z uwagi na ograniczonà iloÊç przyj´tych w tym dniu pacjentów,
spowodowanà koniecznoÊcià wczeÊniejszego zakoƒczenia pracy leka-
rza. Zosta∏ on przyj´ty przez lekarza dopiero w drugim terminie, tj.
w dniu 17.10.2005 r. – mimo, i˝ w tym czasie istnia∏a mo˝liwoÊç za-
stosowania alternatywnego rozwiàzania, tj. doprowadzenia Pana
S∏awomira D. do innego lekarza, dy˝urujàcego w pobliskim szpitalu
wi´ziennym, bàdê te˝ wczeÊniejszego zapewnienia odpowiedniego za-
st´pstwa.

OdnoÊnie zw∏oki w udzieleniu pomocy stomatologicznej – ustalono,
˝e z uwagi na brak (w okresie od 4.10 do 1.11.05 r.) w Areszcie Âled-
czym w B. stomatologa, pomoc taka zosta∏a udzielona Panu S∏awo-
mirowi D. równie˝ z opóênieniem, bo dopiero w 19 dniu od zg∏osze-
nia. W tym przypadku – mimo okresowych dolegliwoÊci bólowych –

135

Majàc powy˝sze na uwadze Prokurator Rejonowy w Z. uzna∏ skar-
g´ Pana Kazimierza G. za zasadnà.

RPO-508937-VII/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wp∏yn´∏a skarga Pana Jaros∏a-

wa W., przebywajàcego w Areszcie Âledczym w Â. Ze skargi wynika∏o,
i˝ zainteresowany podczas pracy w Zak∏adzie Karnym w W., uleg∏
wypadkowi przy pracy i nie otrzyma∏ jakiegokolwiek odszkodowania
z tego tytu∏u.

O zbadanie sprawy Rzecznik Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ do
Dyrektora Okr´gowej S∏u˝by Wi´ziennej w W. Z poczynionych usta-
leƒ wynika, i˝ w 2003 roku Dyrektor Zak∏adu Karnego w W. skiero-
wa∏ Jaros∏awa W. do nieodp∏atnego zatrudnienia w wymiarze czaso-
wym równym 7/8 etatu na stanowisku pracownika budowlanego
podlegajàcego Gospodarstwu Pomocniczemu – Zak∏adowi Remonto-
wo-Budowlanemu przy ZK w W. Jak informuje Dyrektor zatrudnienie
by∏o realizowane z naruszeniem obowiàzujàcych przepisów prawa.

Po zdarzeniu, które mia∏o miejsce w dn. 28.05.2003 r. sporzàdzono
protokó∏ powypadkowy – potwierdzono w nim wypadek przy pracy.

W tym okresie zainteresowany nie by∏ ubezpieczony, a jako, ˝e by∏
zatrudniony nieodp∏atnie nie odprowadzano za niego sk∏adki na ZUS.

Jak informuje Dyrektor ze wzgl´du na stwierdzone nieprawid∏owo-
Êci w Zak∏adzie Remontowo-Budowlanym podj´to dzia∏ania zmierza-
jàce do ustalenia uszczerbku na zdrowiu, jakiego dozna∏ Jaros∏aw W.
i na tej podstawie zostanie mu wyp∏acone przez Zak∏ad Remontowo-
-Budowlany odszkodowanie wed∏ug aktualnych stawek.

RPO-510975-VII/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wp∏yn´∏a skarga Pana Tomasza

O., przebywajàcego w Areszcie Âledczym w R. W skardze zaintereso-
wany formu∏owa∏ zarzut, i˝ opinia sporzàdzona przez wychowawc´
w dniu 24 czerwca 2005 r. jest krzywdzàca i ró˝ni si´ – na jego nie-
korzyÊç – od opinii sporzàdzonej w marcu 2005 r.

O zbadanie sprawy Rzecznik Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ do
Dyrektora Okr´gowego S∏u˝by Wi´ziennej w W., który zarzut powy˝-
szy uzna∏ za zasadny.

Dyrektor informuje, i˝ jak wykaza∏a analiza akt osobopoznaw-
czych, przedmiotowe opinie ró˝nià si´ w ocenie zachowania postawy
osadzonego, np. w zakresie stosunku do pope∏nionych przest´pstw,
czy stopnia zaanga˝owania w realizacj´ zadaƒ wynikajàcych z indy-
widualnego programu oddzia∏ywaƒ wychowawczych. Ró˝nice te nie
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Na polecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej spraw´ z zakresu
swojej w∏aÊciwoÊci, tj. nadzoru pedagogicznego zbada∏ Kurator, nie
stwierdzi∏ jednak aby pracodawca – dyrektor szko∏y dzia∏aniem swo-
im naruszy∏ przepisy prawa oÊwiatowego.

Niezale˝nie od tego Ministerstwo Edukacji Narodowej zwróci∏o si´
do organu prowadzàcego szko∏´ – Burmistrza R. o zbadanie zasadno-
Êci podnoszonych przez skar˝àcà zarzutów.

W dniu 14 paêdziernika do Rzecznika wp∏yn´∏a informacja od Bur-
mistrza R., z której wynika, ˝e skar˝àca zosta∏a zatrudniona zgodnie
ze swoimi oczekiwaniami w Êwietlicy szkolnej.

Podj´cie sprawy przez Rzecznika spowodowa∏o utrzymanie zatrud-
nienia przez skar˝àcà.

RPO-509992-VIII/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich w lipcu 2005 r. skierowa∏ skar-

g´ Pan Jacek Â. – nauczyciel informatyki zatrudniony w gimnazjum
w L., na bezczynnoÊç ówczesnego Ministerstwa Edukacji Narodowej
i Sportu polegajà na nie udzieleniu mu od dnia 3 lipca 2003 r. jed-
noznacznej odpowiedzi. Problem, z jakim zainteresowany zwróci∏ si´
do Ministerstwa dotyczy∏ tego, czy posiadane wykszta∏cenie mo˝na
uznaç za zbli˝one do nauczania informatyki.

WczeÊniej pan Jacek Â. wystàpi∏ z wnioskiem o nadanie kolejnego
stopnia awansu zawodowego, tj. nauczyciela dyplomowanego. Dyrek-
tor szko∏y, w której by∏ zatrudniony uzna∏ jego kwalifikacje do wyko-
nywania zawodu. Zosta∏y one jednak zakwestionowane przez kurato-
ra oÊwiaty.

W zwiàzku z tym skar˝àcy zwróci∏ si´ o opini´ w przedmiotowej
sprawie do MENiS. W odpowiedzi z dnia 21 lipca 2005 r. Minister-
stwo, wprawdzie nie jednoznacznie, ale zasugerowa∏o, i˝ pan Jacek
Â. nie posiada kwalifikacji do nauczania informatyki.

W sierpniu 2005 r. Rzecznik zwróci∏ si´ do MENiS o zaj´cie sta-
nowiska w sprawie. Interwencja Rzecznika spowodowa∏a, ˝e w dniu
16 listopada 2005 r. Ministerstwo zaj´∏o w sposób jednoznaczny sta-
nowisko, i˝ ukoƒczone przez zainteresowanego studia magisterskie
mo˝na uznaç za zbli˝one do nauczania informatyki. Stanowisko to
pozwoli, jak nale˝y sàdziç, ubiegaç si´ skar˝àcemu o nadanie kolej-
nego stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.

RPO-470512-VIII/04
W kwietniu 2004 r. zwróci∏a si´ do Rzecznika Praw Obywatelskich

Pani Zdzis∏awa W. z proÊbà o pomoc w uzyskaniu dokumentacji p∏a-
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próbowano rozwiàzaç ten problem poprzez udzielenie Panu S∏awomi-
rowi D. pomocy przez stomatologów zatrudnionych w innych pobli-
skich jednostkach penitencjarnych, a nawet w spo∏ecznej placówce
s∏u˝by zdrowia. W konsekwencji jednak, z uwagi na odmow´ wyko-
nania us∏ugi stomatologicznej przez podmioty, do których si´ w tej
sprawie zwrócono – nie dosz∏o do niej.

Majàc na uwadze poczynione ustalenia, Dyrektor Okr´gowy w B.
uzna∏, ˝e wysuwane przez Pana S∏awomira B. zarzuty, dotyczàce
zw∏oki w udzieleniu mu pomocy lekarskiej i stomatologicznej – sà
ca∏kowicie uzasadnione. Dyrektor Okr´gowy w B. podjà∏ ju˝ stosow-
ne i niezb´dne dzia∏ania, zmierzajàce do unikni´cia w przysz∏oÊci po-
dobnych przypadków, zaÊ osoby winne stwierdzonych zaniedbaƒ –
ponios∏y konsekwencje s∏u˝bowe.

RPO-513438-VIII/05
W sierpniu 2005 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich skierowa∏a

skarg´ Pani Halina K. Skarga dotyczy∏a nie udzielenia jej przez Mini-
sterstwo Gospodarki i Pracy odpowiedzi na zg∏oszone przez nià,
pocztà elektronicznà, zapytania. W zwiàzku z tym korespondentka
z∏o˝y∏a skarg´ do Ministerstwa Gospodarki i Pracy, ale ju˝ listem po-
leconym. Na ten list równie˝ nie otrzyma∏a ˝adnej odpowiedzi. Zwró-
ci∏a si´ wi´c o pomoc do Rzecznika.

Rzecznik Praw Obywatelskich skierowa∏ pismo do Dyrektora Gene-
ralnego Ministerstwa Gospodarki i Pracy z proÊbà o zbadanie sprawy.

Interwencja Rzecznika spowodowa∏a przeprowadzenie post´powa-
nia wyjaÊniajàcego przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy. W paê-
dzierniku 2005 r. Ministerstwo poinformowa∏o Rzecznika, i˝ post´po-
wanie to potwierdzi∏o zasadnoÊç skargi Pani Haliny K. Nadto
skar˝àcej udzielono merytorycznej odpowiedzi na zg∏oszone wczeÊniej
zapytania wraz z przeprosinami.

RPO-500083/VIII/05
Podczas wizyty Rzecznika Praw Obywatelskich w marcu 2005 r.

w R. zg∏osi∏a skarg´ Pani Ma∏gorzata L. Skarga dotyczy∏a dzia∏aƒ po-
dejmowanych przez dyrektora liceum, w którym by∏a zatrudniona.
Dyrektor tego˝ liceum poinformowa∏ skar˝àcà, ˝e od nowego roku
szkolnego zrezygnuje z jej zatrudnienia w Êwietlicy szkolnej, zatrudni
zaÊ inne osoby spoza szko∏y. Skar˝àca takie dzia∏ania uzna∏a za dys-
kryminujàce.

Rzecznik zwróci∏ si´ do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zbada-
nie sprawy.
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z póên. zm.) oraz udzielaniu ubezpieczonym Êwiadczeƒ opieki zdrowot-
nej w szpitalach wed∏ug kolejnoÊci zg∏oszenia, ustalaniu kolejnoÊci
i prowadzeniu listy oczekujàcych, udzielaniu informacji przez oddzia∏y
wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia o prowadzonych przez
poszczególnych Êwiadczeniodawców listach oczekujàcych, liczbie osób
oczekujàcych i Êrednim czasie oczekiwania na udzielenie poszczegól-
nych Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej (art. 20-24 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrod-
ków publicznych – Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z póên. zm.), a tak˝e
organach nadzoru nad zak∏adami opieki zdrowotnej.

W wyniku podj´tej interwencji (za poÊrednictwem Rzecznika Praw
Pacjenta Oddzia∏u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w P.), Rzecznik uzyska∏ informacje, z których wynika∏o, ˝e Ortope-
dyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny w P. ustosunkowa∏ si´ do
sprawy oraz poinformowa∏ skar˝àcego o mo˝liwoÊci przeprowadzenia
rozmowy na temat ostatecznych ustaleƒ dotyczàcych leczenia, a na-
st´pnie o przewidywanym terminie przyj´cia skar˝àcego na leczenie
operacyjne stawu kolanowego.

Po otrzymaniu powy˝szych informacji, Rzecznik Praw Obywatel-
skich zakoƒczy∏ post´powanie w omawianej sprawie, o czym poin-
formowa∏ skar˝àcego, wskazujàc jednoczeÊnie, ˝e w kwestii ewentu-
alnych dalszych problemów z wykonaniem zaleconego zabiegu
powinien si´ zg∏osiç w pierwszej kolejnoÊci do Dyrektora Szpitala.
Z otrzymanej za poÊrednictwem Oddzia∏u Wojewódzkiego Narodowe-
go Funduszu Zdrowia w P. informacji wynika, ˝e zainteresowany zo-
sta∏ przyj´ty na leczenie szpitalne i poddany atroskopii stawu kola-
nowego.

RPO-515809-X/05
We wrzeÊniu 2005 roku, do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏

si´ Pan Bogus∏aw D. ze skargà na dyrektora przedszkola w L., który
podjà∏ decyzj´ o organizowaniu nieodp∏atnych obowiàzkowych zaj´ç
edukacyjnych w ramach przygotowania przedszkolnego („zerówka”)
w godzinach od 15.oo do 20.oo. Natomiast za zaj´cia w godzinach
wczeÊniejszych pobierano op∏aty.

W zwiàzku z powy˝szym Rzecznik Praw Obywatelskich skierowa∏
wystàpienie do Wojewódzkiego Kuratora OÊwiaty w L., w którym
zwróci∏ si´ z proÊbà o zbadanie stanu faktyczno-prawnego sprawy
i udzielenie stosownych wyjaÊnieƒ.

Odpowiadajàc na pismo Rzecznika Wojewódzki Kurator OÊwiaty
wskaza∏, i˝ w wyniku przeprowadzonego post´powania wyjaÊniajàce-
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cowej niezb´dnej do przeliczenia renty rodzinnej dla dziecka po
zmar∏ym m´˝u. Przedsi´biorstwo, w którym by∏ on zatrudniony zo-
sta∏o faktycznie zlikwidowane, lecz nie zosta∏ wyznaczony likwidator
uprawniony m.in. do wydawania by∏ym pracownikom (ich rodzinom)
zaÊwiadczeƒ o zatrudnieniu i zarobkach. Sàd wyznaczy∏ kuratora
przedsi´biorstwa, lecz nie zajà∏ si´ on dokumentacjà firmy.

Dokumentacja ta zosta∏a zdeponowana w siedzibie innej firmy bez
mo˝liwoÊci dost´pu i wykorzystania.

Osoby zainteresowane uzyskaniem zaÊwiadczeƒ by∏y zbywane infor-
macjà, i˝ niezb´dne jest oczekiwanie na wyznaczenie likwidatora.
Skar˝àca, we w∏asnym zakresie nie by∏a w stanie przezwyci´˝yç trud-
noÊci. Spraw´ podjà∏ Rzecznik, ponad rok prowadzi∏ korespondencj´
z ró˝nymi instytucjami, g∏ównie z kuratorem firmy, podejmujàc inter-
wencj´. W listopadzie 2005 r. kurator zlikwidowanego przedsi´bior-
stwa wynegocjowa∏ przej´cie dokumentacji przez zak∏ad archiwalny.
Umo˝liwi∏o to zainteresowanym dost´p do dokumentacji p∏acowej i za-
∏atwienie swoich spraw w organach rentowych. Korespondentka prze-
kaza∏a Rzecznikowi podzi´kowanie za zainteresowanie sprawà i wk∏ad
pracy w jej pozytywne rozwiàzanie.

RPO-502684-X/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ Pan Artur W. z listem

z którego wynika∏o, ˝e od trzech lat oczekuje na wykonanie zabiegu re-
konstrukcji wiàzade∏ kolana uszkodzonego w 2000 r. w wypadku dro-
gowym i mimo proÊby oraz interwencji w SP Szpitalu Klinicznym w P.
i Narodowym Funduszu Zdrowia, dotychczas nie otrzyma∏ informacji
w tej sprawie. Skar˝àcy zwróci∏ si´ do Rzecznika Praw Obywatelskich
o pomoc w uzyskaniu zaleconego Êwiadczenia zdrowotnego.

O udzielenie zainteresowanemu wyjaÊnieƒ w podnoszonej sprawie
oraz informacji nt. mo˝liwoÊci i przewidywanego terminu wykonania
zalecanego zabiegu, Rzecznik zwróci∏ si´ – wed∏ug w∏aÊciwoÊci – do
Rzecznika Praw Pacjenta Oddzia∏u Wojewódzkiego Narodowego Fundu-
szu Zdrowia w P., powiadamiajàc skar˝àcego. Zainteresowanemu prze-
kazano równie˝ informacje na temat ustawowych praw pacjenta do
Êwiadczeƒ zdrowotnych odpowiadajàcych wymaganiom wiedzy me-
dycznej w sytuacji ograniczonych mo˝liwoÊci udzielenia odpowiednich
Êwiadczeƒ (do rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury
ustalajàcej kolejnoÊç dost´pu do tych Êwiadczeƒ) i mo˝liwoÊci docho-
dzenia zadoÊçuczynienia pieni´˝nego za doznanà krzywd´ w razie za-
winionego naruszenia tego prawa (art. 19 i art. 19a ustawy z dnia 30
sierpnia 1991 r. o zak∏adach opieki zdrowotnej – Dz.U. Nr 91, poz. 408
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ga dost´pna i faktycznie przebywana przez dziecko z domu do szko∏y
przy za∏o˝eniu, ˝e jest odbywana pieszo”. Tym samym poj´cie „droga
dziecka z domu do szko∏y” zawarte w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 17
wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty nale˝y interpretowaç zgodnie z jego
literalnym brzmieniem, majàc na uwadze, i˝ przepis ten s∏u˝y dobru
dziecka. JeÊli drogà dost´pnà dla uczniów jest droga przekraczajàca od-
leg∏oÊci okreÊlone w ustawie, wówczas gmina ma obowiàzek zapewnienia
bezp∏atnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów
przejazdu Êrodkami komunikacji publicznej. Gmina ma zatem obowià-
zek zorganizowania dowozu na ca∏ym odcinku drogi z domu do szko∏y,
a nie tylko na jego cz´Êci. Stanowisko to zosta∏o potwierdzone przez Mi-
nisterstwo Edukacji Narodowej i Sportu w przedmiotowej sprawie w pi-
Êmie skierowanym do skar˝àcego z dnia 19 listopada 2004 r.

W wyniku podj´tej interwencji, w∏adze samorzàdowe gminy Ch.
zmieni∏y zasady dowozu dzieci do szkó∏, tworzàc mo˝liwoÊç codzien-
nego odwo˝enia i dowo˝enia dziecka skar˝àcego z miejsca oddalone-
go od domu o ok. 1,3 km za zgodà zainteresowanego rodzica.

Przedmiotowa sprawa wskazuje na nadal wyst´pujàce trudnoÊci
w organizowaniu dowozu do szkó∏ dzieci w ma∏ych gminach. Jest
tak˝e przyk∏adem rozwiàzania sporu w∏adz samorzàdowych gminy
z mieszkaƒcami z zachowaniem zasady poszanowania dobra dziecka.

RPO-509955-XII/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróci∏a si´ Pani Ewa Z. z proÊ-

bà o pomoc dla swojej córki Pani Gra˝yny W., która od dwóch lat
cierpi na zaburzenia psychiczne. Z listu wynika∏o, ˝e córka pozostaje
wraz z rodzinà praktycznie bez Êrodków utrzymania. Mà˝ jest bezro-
botny i b´dàc osobà niepe∏nosprawnà ma trudnoÊci w znalezieniu
pracy. Dotychczas êród∏em utrzymania rodziny by∏ dochód z prowa-
dzenia przez córk´ pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej. Dalsze
kontynuowanie pracy w sklepie przez Panià Gra˝yn´ W. sta∏o si´ nie-
mo˝liwe w zwiàzku ze znacznym nasileniem si´ w ostatnim roku ob-
jawów choroby. Powsta∏y zaleg∏oÊci w op∏acaniu sk∏adek na ubezpie-
czenie spo∏eczne w ZUS.

Pomimo udokumentowanego prawie 26-letniego okresu zatrudnie-
nia i op∏acania z tego tytu∏u sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne, Pa-
ni Gra˝yna W. nie otrzymuje ˝adnych Êwiadczeƒ z ubezpieczenia
spo∏ecznego, ani zasi∏ku chorobowego, ani renty z tytu∏u niezdolno-
Êci do pracy.

Rzecznik Praw Obywatelskich podjà∏ post´powanie wyjaÊniajàce
w tej sprawie kierujàc pismo do w∏aÊciwego z uwagi na miejsce za-
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go dyrektorowi przedszkola wydane zosta∏y zalecenia, które dotyczy∏y
dokonania zmiany w organizacji pracy placówki w celu zapewnienia
warunków realizacji przez 6-letnie dzieci obowiàzkowego przygotowa-
nia przedszkolnego, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie
oÊwiaty, oraz zapewnienia im korzystania z bezp∏atnego nauczania
i wychowania w zakresie podstawy programowej wychowania przed-
szkolnego, zgodnie z art. 6 ust. 1 przedmiotowej ustawy.

Z przeprowadzonej przez kuratorium analizy liczby wolnych
miejsc, którymi dysponujà przedszkola w L. wynika∏o, i˝ nie ma
przeszkód bazowych do zorganizowania oddzia∏ów pracujàcych we
wczeÊniejszych godzinach.

W zwiàzku z powy˝szym Wojewódzki Kurator OÊwiaty skierowa∏ do
Prezydenta Miasta L. wniosek dotyczàcy dostosowania organizacji
pracy oddzia∏ów dla dzieci 6-letnich w czasie dogodnym dla rodziców
i dzieci. W przedmiotowym wystàpieniu zwrócono tak˝e uwag´ na
prawo dziecka do korzystania z bezp∏atnego nauczania i wychowania
w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przed-
szkolnego, a co za tym idzie uwzgl´dnienie deklaracji rodziców zwià-
zanej z 5-godzinnym pobytem ich dziecka w przedszkolu na wy˝ej
wymienionych zasadach.

Z uwagi na podj´cie sprawy przez powo∏any do tego z mocy prawa
organ administracji publicznej, Rzecznik Praw Obywatelskich posta-
nowi∏ zakoƒczyç post´powanie wyjaÊniajàce.

RPO-494838-X/05
Do Rzecznika zwróci∏ si´ jeden z mieszkaƒców gminy Ch. pow. M.

w sprawie odmowy dowozu do szko∏y dzieci z cz´Êci so∏ectwa W.
Skar˝àcy poinformowa∏, i˝ jest zmuszony do dowo˝enia dzieci na
w∏asny koszt ok. 3 km do przystanku autobusowego, z którego na-
st´pnie dowozi uczniów gimbus. W tej sprawie prowadzi∏ bezskutecz-
nà korespondencj´ z w∏adzami samorzàdowymi gminy Ch.

W 2002 r. z uwagi na wp∏ywajàce do Biura Rzecznika Praw Obywatel-
skich skargi w tego typu sprawach, wskazujàce na praktyk´ stosowanà
przez gminy, organizowania dowozu dzieci do szkó∏ z przystanków odle-
g∏ych kilka kilometrów od domu Rzecznik wystàpi∏ do Ministra Edukacji
i Sportu. Minister podzieli∏ poglàd Rzecznika, wskazujàc na zapis zawar-
ty w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 17 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwia-
ty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z póên. zm.), zgodnie z którym gmina
ma obowiàzek zorganizowania dowozu na ca∏ym odcinku drogi z domu
do szko∏y, a nie tylko na jego cz´Êci, natomiast u˝yte przez ustawodawc´
sformu∏owanie „droga dziecka z domu do szko∏y” oznacza, i˝ „jest to dro-
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nia tej trudnej sytuacji poprzez z∏o˝enie wniosku przez ustanowione-
go przez Sàd doradcy tymczasowego.

Na skutek interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich sprawa zo-
sta∏a skierowana do centrali Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
w W., a nast´pnie wydano decyzj´ o przyznaniu Pani Janinie L. pra-
wa do renty rodzinnej po zmar∏ym m´˝u od dnia 1 lipca 2005 r.
tj. od miesiàca w którym zg∏oszono wniosek. Wyp∏ata renty b´dzie
nast´powaç do ràk Petenta.

RPO-512514-XIX/05
Dnia 12 sierpnia 2005 roku do Rzecznika Praw Obywatelskich

zg∏osi∏ si´ Pan Zdzis∏aw A.
Petent poda∏, ˝e w zwiàzku z planowanym podj´ciem dzia∏alnoÊci

gospodarczej (transport samochodowy) i koniecznoÊcià uzyskania kon-
cesji na jej prowadzenie, zwróci∏ si´ do Krajowego Rejestru Sàdowego
Ministra SprawiedliwoÊci o wydanie zaÊwiadczenia o niekaralnoÊci.
Przedmiotowe zaÊwiadczenie (z datà 10 marca 2003 roku) otrzyma∏
i rozpoczà∏ przygotowania do prowadzenia wy˝ej wspomnianej dzia∏al-
noÊci gospodarczej. Z powodu przed∏u˝ajàcego si´ czasu wydania kon-
cesji ponownie za˝àdano zaÊwiadczenia o niekaralnoÊci (poprzednie
utraci∏o wa˝noÊç). Kolejne zaÊwiadczenie (z datà 29 grudnia 2003 ro-
ku) zawiera∏o informacj´ o skazaniu Pana Zdzis∏awa A. na kar´ grzyw-
ny dnia 11 wrzeÊnia 2001 roku. Petent stwierdzi∏, ˝e skazanie to fak-
tycznie mia∏o miejsce i grzywn´ zap∏aci∏, podniós∏ jednak, ˝e powy˝ej
wspomniane skazanie winno ulec zatarciu, natomiast informacja po-
winna byç zgodna z poprzednio udzielonà w marcu 2003 roku.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ do Dyrektora Krajowego
Rejestru Sàdowego w W. z proÊbà o wyjaÊnienie sprawy.

Na skutek interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich Dyrektor
Krajowego Rejestru Sàdowego w piÊmie z dnia 16 wrzeÊnia 2005 r.
wyda∏ aktualny odpis z Krajowego Rejestru Karnego, jednoczeÊnie
wyjaÊniajàc, ˝e rozbie˝noÊci w informacjach, udzielonych Panu Zdzi-
s∏awowi A., powsta∏y wskutek b∏´du pracownika Punktu Informacyj-
nego Krajowego Rejestru Sàdowego w G. O powy˝szych ustaleniach
poinformowano Pana Zdzis∏awa A.

RPO-512504-XIX/05
Dnia 12 sierpnia 2005 roku do Rzecznika Praw Obywatelskich

zg∏osi∏a si´ Pani Natalia J.
Petentka poda∏a, ˝e dnia 8 paêdziernika 2004 roku zakupi∏a od

gminy N. dzia∏k´ po∏o˝onà we wsi B. ko∏o N. W trakcie prac porzàd-
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mieszkania Pani Gra˝yny W. oÊrodka pomocy spo∏ecznej, skàd uzy-
ska∏ informacj´, ˝e rodzina zainteresowanej jest obj´ta dozorem ku-
ratora sàdowego sàdu rodzinnego, nigdy nie wyst´powa∏a o pomoc
i odrzuca∏a wszelkie propozycje sk∏adane przez pracownika socjalne-
go. Nie wyra˝a∏a te˝ zgody na przeprowadzenie wywiadu Êrodowisko-
wego, a jest to – zgodnie z ustawà o pomocy spo∏ecznej – wymóg
konieczny.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwróci∏ si´ równie˝ do Biura Tereno-
wego ZUS z proÊbà o pomoc Pani Gra˝ynie W. w skompletowaniu
wniosku o rent´ z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy za∏àczajàc do tego
wystàpienia zarówno kopi´ listu matki zainteresowanej, jak i pisma
oÊrodka pomocy spo∏ecznej.

Organ rentowy pismem z dnia 3.10.2005 r. poinformowa∏ Rzeczni-
ka, ˝e niezb´dne przy ubieganiu si´ o rent´ z tytu∏u niezdolnoÊci do
pracy druki zosta∏y skierowane na r´ce Matki zainteresowanej – Pani
Ewy Z. Natomiast w piÊmie z dnia 14.12.2005 r. Rzecznik otrzyma∏
informacj´, ˝e Pani Gra˝yna W. w dniu 6.12.2005 r. zosta∏a uznana
przez lekarza orzecznika – ZUS za osob´ ca∏kowicie niezdolnà do pra-
cy, a po uprawomocnieniu si´ tego orzeczenia zostanie wydana decy-
zja przyznajàca prawo do renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy.

RPO-512581-XIX/05
Dnia 16 sierpnia 2005 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich zg∏osi∏

si´ Pan Bogdan P. w sprawie swojej Babci Janiny L. Z pisma Petenta
oraz za∏àczonej dokumentacji wynika∏o ˝e Pani Janinie L., Zak∏ad
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych Oddzia∏ w G. Inspektorat w S. odmówi∏
przyznania prawa do renty rodzinnej, po zmar∏ym m´˝u z uwagi na
to, ˝e wniosek o przyznanie prawa do Êwiadczenia emerytalno-rento-
wego, z∏o˝y∏ i podpisa∏ jej wnuk Bogdan P. Taka sytuacja mia∏a miej-
sce z uwagi na to, ˝e Janina L. jest osobà w podesz∏ym wieku
(95 lat) znajduje si´ w bardzo z∏ym stanie zdrowia, ma utrudniony
kontakt z rzeczywistoÊcià i nie jest w stanie samodzielnie prowadziç
swoich spraw ˝yciowych, zatem tym bardziej, wystàpiç o przyznanie
renty bàdê udzieliç wnukowi pe∏nomocnictwa. Przed Sàdem toczy si´
post´powanie o ubezw∏asnowolnienie Janiny L.

Wy˝ej wskazany Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych nie podziela∏ tej
argumentacji, wobec czego Rzecznik Praw Obywatelskich zwróci∏ si´
z proÊbà o z∏o˝enie wyjaÊnieƒ w sprawie oraz rozwa˝enie mo˝liwoÊci
wszcz´cia i przeprowadzenia post´powania o przyznanie Pani Janinie
L. prawa do renty po zmar∏ym m´˝u jeszcze przed zakoƒczeniem po-
st´powania o ubezw∏asnowolnienie. Wskazano mo˝liwoÊç rozwiàza-
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kowych, prowadzonych ju˝ po zakupie przedmiotowej nieruchomoÊci,
okaza∏o si´, ˝e powy˝ej wymieniona dzia∏ka s∏u˝y∏a w przesz∏oÊci
mieszkaƒcom wsi jako wysypisko Êmieci. Jak sprawdzono, Êmieci za-
lega∏y w ziemi nawet na g∏´bokoÊci 1,20 metra.

Pani Natalia J. podnios∏a, ˝e przedmiotowà dzia∏k´ zakupi∏a jako
teren budowlany, a przed transakcjà nie zosta∏a poinformowana
o znajdujàcym si´ w przesz∏oÊci na dzia∏ce wysypisku Êmieci.

W zwiàzku z powy˝szym, w celu polubownego za∏atwienia sprawy,
Petentka zaproponowa∏a dokonanie przez Gmin´ N. oczyszczenia
przedmiotowej dzia∏ki oraz przeprowadzenie niezb´dnych badaƒ, do-
tyczàcych ska˝enia terenu i wód gruntowych. Jako alternatyw´ pod-
da∏a zamian´ dzia∏ki na innà dzia∏k´ budowlanà, po∏o˝onà w obr´bie
Gminy N., lub odkupienie spornej dzia∏ki przez Gmin´.

Na skutek interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich Rada Miasta
N. podj´∏a dnia 10 listopada 2005 roku uchwa∏´ w sprawie wyra˝e-
nia zgody nabycia nie zabudowanej nieruchomoÊci po∏o˝onej w obr´-
bie wsi B. O powy˝szym poinformowa∏ Burmistrz Gminy N. w skiero-
wanym do Rzecznika Praw Obywatelskich piÊmie z dnia 23 listopada
2005 roku, do∏àczajàc doƒ kopi´ przedmiotowej uchwa∏y. O powy˝-
szych ustaleniach poinformowano Panià Natali´ J., przesy∏ajàc Jej
w za∏àczeniu kserokopi´ powy˝ej wspomnianej uchwa∏y.


