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I. INFORMACJA O WPŁYWIE 
I ZAŁATWIANIU WNIOSKÓW

Dane informacyjno–statystyczne
Wpływ spraw do Rzecznika Praw Obywatelskich

IV kwartał
2007

styczeń – 
grudzień

2007

Cały okres 
funkcjonowania 
instytucji RPO

(01.01.1988 
– 31.12.2007)

Wpływ ogółem 14 781 57 507 916 971
w tym nowe sprawy   7 192 29 286 579 772
Liczba odpowiedzi na 
wystąpienia Rzecznika   4 651 19 285 306 515

W IV kwartale 2007 r. w Biurze RPO przyjęto 1458 interesantów oraz 
przeprowadzono 5515 rozmów telefonicznych, udzielając wyjaśnień i po-
rad. Wysłano 18 134 pisma w 11 205 prowadzonych sprawach, ponadto 
zarejestrowano 42 apele, listy otwarte, protesty bez oznaczenia wniosko-
dawcy.

1.  Rzecznik Praw Obywatelskich 
skierował:

IV 
kwartał

styczeń–
grudzień

– wystąpień o charakterze generalnym 97 405
– wniosków do Trybunału Konstytucyjnego 

o stwierdzenie niezgodności przepisów 
z Konstytucją

6 26

– przystąpił do postępowania przed Trybunałem 
Konstytucyjnym w sprawach skarg 
konstytucyjnych

1 15

– pytań prawnych do Sądu Najwyższego 3 7
– kasacji 15 46
– skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego 

w sprawach cywilnych
3 4

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

– 1

– skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego

– 3
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– wniosków do NSA o wykładnię przepisów 2 3
– skarg do Wojewódzkich Sądów 

Administracyjnych
4 17

oraz
– przystąpił do postępowania sądowego – 3
– przystąpił do postępowania administracyjnego 1 6

2. Sprawy rozpatrzone w IV kwartale 2007 r. – 8205.
Wśród spraw rozpatrzonych:
– podjęto do prowadzenia * 2927 spraw

w tym, w ramach wystąpienia o charakterze
generalnym

225 spraw

– udzielono wyjaśnień, wskazano wnioskodawcy
przysługujące mu środki działania 

4628 spraw

– przekazano wniosek wg. właściwości 74 sprawy
– zwrócono się do wnioskodawcy o uzupełnienie 

wniosku
457 spraw

– nie podjęto ** 119 spraw

3. Zakończono postępowanie w 2621 podjętych sprawach.
Spośród 2621 spraw zakończonych:
1. uzyskano rozwiązanie pozytywne

ze względu na:
18,3%

– zasadność zarzutów wnioskodawcy 12,4% tj. 325 spraw
– uwzględnienie wystąpienia generalnego 

RPO
5,9% tj. 154 sprawy

2. odstąpiono od dalszego prowadzenia 
sprawy 
ze względu na:

14,3%

*) Pojęcie „sprawy podjętej do prowadzenia” dotyczy spraw wskazujących na możliwe 
istnienie naruszenia praw obywatelskich, w sprawach tych Rzecznik prowadzi postępo-
wanie wyjaśniające.

**) Przekazane Rzecznikowi do wiadomości wystąpienia kierowane do innych organów 
i pisma niezrozumiałej treści.
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– toczące się w sprawie postępowanie 
(niewyczerpany tryb)

8,1% tj. 214 spraw

– upływ czasu 0,2% tj. 5 spraw
– nieodwracalne skutki prawne 0,2% tj. 5 spraw
– inne względy obiektywne – rezygnacja 

RPO  z dalszego  prowadzenia sprawy    
5,8% tj. 152 sprawy

3. nie uzyskano rozwiązania 
pozytywnego ze względu na:

67,4%

– niepotwierdzenie się zarzutów 
wnioskodawcy

63,4% tj. 1662 sprawy

– nieuwzględnienie wystąpienia 
generalnego RPO

3,9% tj. 102 sprawy

– z powodu wyczerpania przez RPO 
możliwości działania

0,1% tj. 2 sprawy

4. Przedmiot nowych spraw (wniosków) w IV kwartale  2007 r. 
(7192 – 100%)
(według właściwości zespołów merytorycznych):
prawo konstytucyjne i międzynarodowe 4,5 %
prawo karne 22,2 %
prawo pracy i zabezpieczenie społeczne 17,9 %
prawo cywilne i gospodarka nieruchomościami 14,4 %
prawo administracyjne i sprawy mieszkaniowe 13,6 %
prawo gospodarcze, daniny publiczne i ochrona praw 
konsumenta

9,3 %

prawo karne wykonawcze 7,4 %
prawa żołnierzy i funkcjonariuszy służb publicznych 2,0 %
administracja publiczna, zdrowie i ochrona praw 
cudzoziemców

7,4 %

inne 1,3 %
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Od 2 sierpnia 2004 r. działa Zespół Terenowy we Wrocławiu, kie-
rowany przez Pełnomocnika terenowego Rzecznika Praw Obywatel-
skich. 
W IV kwartale 2007 r. do Zespołu Terenowego wpłynęło 422 pisma, 
z czego 24 pisma przekazano do Biura w Warszawie (w tym 9 nowych), 
a 38 pism przyjęto z Biura w Warszawie (w tym 5 nowych). Nowych 
spraw wpłynęło 222. Z ogólnej liczby 1458 interesantów w Zespole 
Terenowym przyjęto 200. Przeprowadzono 449 rozmów telefonicznych 
udzielając wyjaśnień i porad. Rozpatrzono 269 spraw.

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

mieszkaniowych
24,3% tj. 54 sprawy

– prawa cywilnego i gospodarki 
nieruchomościami

22,9% tj. 51 spraw

– prawa pracy i zabezpieczenia 
społecznego

19,4% tj. 43 sprawy

– prawa karnego 9,0% tj. 20 spraw
– administracji publicznej, zdrowia 

i ochrony praw cudzoziemców
8,1% tj. 18 spraw
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W IV kwartale 2007 r. w Zespole Terenowym we Wrocławiu rozpatrzo-
no 269 spraw w tym:
– podjęto do prowadzenia 74 sprawy tj. 27,5%
– udzielono wyjaśnień, wskazano 

wnioskodawcy
przysługujące mu środki działania 

189 spraw tj. 70,3%

– zwrócono się do wnioskodawcy 
o uzupełnienie wniosku

6 spraw tj. 2,2%

Od 16 maja 2005 r. działa Zespół Terenowy w Gdańsku, kierowany 
przez Pełnomocnika terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich.
W IV kwartale 2007 r. do Zespołu Terenowego wpłynęło 496 pism,
z czego 51 pism przekazano do Biura w Warszawie (w tym 18 nowych), 
a 35 pism przyjęto z Biura w Warszawie (w tym 3 nowe). Nowych 
spraw wpłynęło 198. Z ogólnej liczby 1458 interesantów w Zespole 
Terenowym przyjęto 283. Przeprowadzono 732 rozmowy telefoniczne 
udzielając wyjaśnień i porad. Rozpatrzono 187 spraw.

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

nieruchomościami
23,7% tj. 47 spraw

– prawa administracyjnego i spraw 
mieszkaniowych

19,2% tj. 38 spraw

–  prawa karnego 16,2% tj. 32 sprawy
– prawa pracy i zabezpieczenia 

społecznego
13,6% tj. 27 spraw

– administracji publicznej, zdrowia 
i ochrony praw cudzoziemców

8,1% tj. 16 spraw

W IV kwartale 2007 r. w Zespole Terenowym w Gdańsku rozpatrzono 
187 spraw w tym:

– podjęto do prowadzenia 47 spraw tj. 25,2%

–  udzielono wyjaśnień, wskazano 
wnioskodawcy
przysługujące mu środki działania

129 spraw tj. 69,0%

– przekazano wniosek wg. właściwości 3 sprawy tj. 1,6%

– zwrócono się do wnioskodawcy
o uzupełnienie wniosku

7 spraw tj. 3,7%

– nie podjęto 1 spraw tj.    0,5%
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Od 15 września 2007 r. działa Zespół Terenowy w Katowicach, kiero-
wany przez Pełnomocnika terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich.
W okresie od 15 września do 31 grudnia 2007 r. do Zespołu Terenowe-
go wpłynęło 565 pism, z czego 60 pism przekazano do Biura w Warsza-
wie (w tym 5 nowych), a 7 pism przyjęto z Biura w Warszawie (w tym 
2 nowe). Nowych spraw wpłynęło 322. Z ogólnej liczby 1458 interesan-
tów w Zespole Terenowym przyjęto 210. Przeprowadzono 367 rozmów 
telefonicznych udzielając wyjaśnień i porad. Rozpatrzono 333 sprawy.

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

mieszkaniowych
18,0% tj. 58 spraw

–  prawa cywilnego i gospodarki 
nieruchomościami

18,0% tj. 58 spraw

– prawa pracy i zabezpieczenia 
społecznego

16,1% tj. 52 sprawy

– prawa karnego 14,9% tj. 48 spraw
– administracji publicznej, zdrowia

i ochrony praw cudzoziemców
13,0% tj. 42 sprawy

W okresie od 15 września do 31 grudnia 2007 r. w Zespole Terenowym 
w Katowicach rozpatrzono 333 sprawy w tym:
– podjęto do prowadzenia 103 sprawy tj. 30,9%
–  udzielono wyjaśnień, wskazano 

wnioskodawcy
przysługujące mu środki działania

205 spraw tj. 61,6%

– przekazano wniosek wg. właściwości 6 spraw tj. 1,8%
– zwrócono się do wnioskodawcy 

o uzupełnienie wniosku
15 spraw tj. 4,5%

– nie podjęto 4 sprawy tj. 1,2%

5. W IV kwartale 2007 r. Rzecznik Praw Obywatelskich, Zastępca 
Rzecznika Praw Obywatelskich oraz pracownicy Biura RPO odbyli 
następujące spotkania i wizytacje:
1. Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej – badanie 
skutków głodówki lekarzy. Warszawa.

01.10.2007 r.

2. Szpitale w Częstochowie – badanie skutków 
zwolnień lekarzy  z pracy.

02.10.2007 r.

3. Szpitale w Radomiu – badanie skutków 
zwolnień lekarzy z pracy.

02.10.2007 r.
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4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
w Tychach oraz Szpital Pediatryczny 
w Bielsku–Białej – badanie skutków zwolnień 
lekarzy z pracy.

05.10.2007 r.

5. Kontrola lokali wyborczych pod kątem 
dostępu dla osób niepełnosprawnych. 
Warszawa.

05.10.–08.10.2007 r.

6. Kontrola lokali wyborczych pod kątem 
dostępu dla osób niepełnosprawnych. 
Kraków.

06.10.2007 r.

7. Zakład Karny w Białymstoku oraz Policyjne 
Izby Zatrzymań w Zambrowie i Ostrowii 
Mazowieckiej – badanie przestrzegania praw 
osób pozbawionych wolności.

10.10–12.10.2007 r.

8. Ośrodek Strzeżony dla Cudzoziemców w 
Lesznowoli – badanie przestrzegania praw 
cudzoziemców. 

16.10.2007 r.

9.1 Ciechanowski Pułk Artylerii oraz Ośrodek 
Wykonywania Kary Ograniczenia Wolności 
w Ciechanowie – badanie przestrzegania praw 
żołnierzy i funkcjonariuszy. 

17.10.–18.10.2007 r.

10. Zakład Karny w Białymstoku, Policyjna 
Izba Zatrzymań w Zambrowie i Ostrowii 
Mazowieckiej – badanie przestrzegania praw 
osób pozbawionych wolności.

22.10.–24.10.2007 r.

11. Podlaski Oddział Straży Granicznej w 
Białymstoku i Zakład Karny w Czerwonym 
Borze – badanie przestrzegania praw 
funkcjonariuszy.

25.10.–26.10.2007 r.

12. Szpital Wojewódzki w Kaliszu i Areszt w Celu 
Wydalenia przy KMP w Koninie – badanie 
przestrzegania praw pacjentów i stanu 
przestrzegania praw cudzoziemców.

25.10.–26.10.2007 r.

13. Komenda Miejska Policji w Koninie – badanie 
przestrzegania praw cudzoziemców.  

31.10.2007 r.

14. Zakład Karny we Wrocławiu – badanie 
przestrzegania praw osób pozbawionych 
wolności oraz spotkanie z kuratorami 
zawodowymi.

05.11.–06.11.2007 r.

15. Przyjęcia interesantów – Strzelce Opolskie. 08.11.2007 r.
16. Ośrodek dla Cudzoziemców ubiegających 

się o Nadanie Statusu Uchodźcy lub Azylu 
w Legionowie–Łajski – badanie  stanu 
przestrzegania praw cudzoziemców.

13.11.2007 r.
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17. Szpital Neuropsychiatryczny w Lublińcu 
i Dom Pomocy Społecznej w Zawierciu 
– badanie przestrzegania praw pacjentów 
i pensjonariuszy.

14.11.–16.11.2007 r.

18. Przyjęcia interesantów – Olsztyn. 16.11.2007 r.
19. Ośrodek dla Cudzoziemców Ubiegających 

się o Nadanie Statusu Uchodźcy lub Azylu 
w Dębaku – badanie przestrzegania praw 
cudzoziemców.

19.11.2007 r.

20. Ośrodek dla Cudzoziemców Ubiegających 
się o Nadanie Statusu Uchodźcy lub Azylu 
w Musznej – badanie przestrzegania praw 
cudzoziemców.

20.11.2007 r.

21. Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym 
– Noclegownia dla Bezdomnych w Warszawie 
– zapoznanie się ze stanem przygotowań do 
sezonu zimowego.

20.11.2007 r.

22. Noclegownia dla Bezdomnych w Katowicach 
– badanie warunków bytowych.

20.11.2007 r.

23. Ośrodek dla Cudzoziemców Ubiegających 
się o Nadanie Statusu Uchodźcy lub Azylu 
w Radomiu badanie przestrzegania praw 
cudzoziemców.

22.11.2007 r.

24. Komenda Wojewódzka Policji, Wojewódzki 
Sztab Wojskowy, Wojskowa Komenda 
Uzupełnień w Lublinie oraz Pułk 
Rozpoznawczy w Hrubieszowie.

22.11.–23.11.2007 r.

25. Ośrodek dla Cudzoziemców Ubiegających się o 
Nadanie Statusu Uchodźcy lub Azylu w Niem-
cach k/Lublina i w Lublinie oraz Areszt w Celu 
Wydalenia przy Komendzie Miejskiej w Lublinie 
– badanie przestrzegania praw cudzoziemców.  

29.11.–30.11.2007 r.

26. Przyjęcia interesantów – Legnica. 29.11.2007 r.
27. Areszt Śledczy w Częstochowie, Zakład Karny 

w Herbach i Młodzieżowy Ośrodek Wycho-
wawczy w Herbach – ocena poszanowania 
praw osób pozbawionych wolności.

03.12.–06.12.2007 r.

oraz uczestniczyli w następujących sympozjach, seminariach 
i konferencjach:
1.IX Kongres Stowarzyszenia Sędziów Sądów 

Rodzinnych, zorganizowany przez Zarząd 
Główny Stowarzyszenia Sądów Rodzinnych 
w Polsce oraz Instytut Badań DNA 
nt. „Konstytucyjna ochrona rodziny i rola 
sądów rodzinnych w jej realizacji.” Zakopane.

02.10.–04.10.2007 r.
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2. Konferencja zorganizowana przez Wydział 
Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego nt. „Quo Vadis Europo II ?” 

05.10–06.10.2007 r.

3.Seminarium zorganizowane przez Dolnośląski 
Ośrodek Mediacji pt. „Polsko – niemieckie 
mediacje w rozwiązywaniu konfl iktów w 
sprawie opieki nad dziećmi”. Krzydlina Mała.

07.10.2007 r.

4.Konferencja prasowa inaugurująca społeczną 
kampanię frekwencyjną nt. „Zmień kraj. Idź 
na wybory”. Warszawa

09.10.2007 r.

5.Debata z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psy-
chicznego, zorganizowana przez Instytut Praw 
Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Warszawa.

09.10.2007 r.

6.Udział Rzecznika Praw Obywatelskich 
w uroczystości „Przywracanie pamięci” 
poświęconej Polakom, którzy ratowali Żydów 
w czasie zagłady, zorganizowanej przez 
Prezydenta RP. Warszawa.

10.10.2007 r.

7.Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w 
konferencji zorganizowanej przez Instytut 
Spraw Publicznych nt. „Demokracja w Polsce 
2005 – 2007”. Warszawa.

11.10.2007 r.

8.Konferencja zorganizowana przez Ośrodek 
Myśli Politycznej i Wyższą Szkołę Europejską 
im. ks. Józefa Tischnera nt. „Idea wolności 
w Polskiej tradycji intelektualnej”. Kraków. 

12.10.2007 r.

9.Konferencja szkoleniowa rzeczników odpowie-
dzialności zawodowej zorganizowana przez Na-
czelną Izbę Lekarską. Paszkówka k/ Krakowa.

12.10.–13.10.2007 r.

10. Kampania społeczna pod patronatem Centrum 
Jana Pawła II oraz Marszałka Województwa 
Małopolskiego pt. „Solidarność obywateli jako 
wyraz przesłania Jana Pawła II”.  

15.10.–16.10.2007 r.

11. Konferencja zorganizowana przez Rzecznika 
Praw Obywatelskich i Caritas Archidiecezji 
Kieleckiej nt. „Wyprowadzić na prostą”, 
problemy wychodzenia z bezdomności.

16.10.2007 r.

12. VII Konwencja Ruchu przeciw Bezradności 
Społecznej  nt. „Edukacja przedszkolna 
dla dzieci ze środowisk wymagających 
szczególnego wsparcia – perspektywy 
samoorganizacji społeczeństwa obywatelskiego 
na rzecz edukacji przedszkolnej”.
Patronat RPO. Warszawa

17.10.2007 r.
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13. Konferencja zorganizowana przez Katolicki 
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II we 
współpracy z narodowym Uniwersytetem 
im. Iwana Franki we Lwowie nt. „Migracja 
– wartość dodana ?” Lublin.

18.10.–19.10.2007 r.

14. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich jako 
gościa specjalnego VII spotkania z cyklu 
„Grand Business Breakfast”, organizowanego 
przez Brytyjsko–Polską Izbę Handlową. Sopot.

19.10.2007 r.

15. Konferencja zorganizowana przez Uniwersytet 
Jagielloński i Uniwersytet w Hull nt. 
„Konstytucja Europejska a Konstytucje 
Narodowe”. Kraków.

21.10.–24.10.2007 r.

16. Konferencja zorganizowana przez Generalnego 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
nt. „Prawo do prywatności w społeczeństwie 
nadzorowanym”. Warszawa.

22.10.–23.10.2007 r.

17. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich 
w konferencji zorganizowanej przez Związek 
Biur Porad Obywatelskich nt. „Integracja 
działań na rzecz polskiej emigracji zarobkowej 
do Irlandii”. Patronat RPO. Warszawa.

24.10.2007 r.

18. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich 
w panelu zorganizowanym przez 
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich nt. 
„Ordynacja wyborcza – demokracja partyjna 
czy obywatelska”. Warszawa.

25.10.2007 r.

19. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w 
spotkaniu zorganizowanym przez Katedrę 
Filozofi i Prawa i Nauki o Państwie. Warszawa.

25.10.2007 r.

20. Konferencja zorganizowana przez Instytut 
Spraw Publicznych nt. „Sektor obywatelski 
2007 – Polska w ujęciu porównawczym”. 
Warszawa.

25.10.–26.10.2007 r.

21. Konferencja zorganizowana przez 
Rzecznika Praw Dziecka i Szefa Urzędu 
do Spraw Cudzoziemców nt. „Prawo dzieci 
cudzoziemskich do edukacji”. Warszawa.

30.10.2007 r.

22. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich 
w uroczystej gali V jubileuszowej edycji 
konkursu „Człowiek bez barier 2007”, 
zorganizowanej przez magazyn „Integracja”, 
pod honorowym patronatem Pani 
Prezydentowej Marii Kaczyńskiej oraz 
merytorycznym patronatem Rzecznika. 
Warszawa.

05.11.2007 r.
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23. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich, na 
zaproszenie Prezydenta RP w centralnych 
uroczystościach obchodów Święta 
Niepodległości. Warszawa.

11.11.2007 r.

24. Uroczystość wręczenia medali z okazji 
Światowego Dnia Tolerancji. Warszawa.

16.11.2007 r.

25. Konferencja zorganizowana przez Uniwersytet 
Szczeciński nt. „Odcienie sprawiedliwości 
– społeczeństwo, polityka, prawo”. 
Szczecin.

19.11.–20.11.2007 r.

26. Konferencja zorganizowana przez Fundację 
Instytut Rozwoju Regionalnego nt. 
„Pełnosprawny student”. Kraków.

21.11.2007 r.

27. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich i 
Zastępcy RPO w uroczystości wręczenia 
Panu prof. dr hab. Januszowi Trzcińskiemu, 
Prezesowi NSA, Księgi Jubileuszowej z okazji 
65 rocznicy urodzin. Warszawa.

26.11.2007 r.

28. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich 
w konferencji zorganizowanej przez  
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego nt. 
„Przeciwdziałanie terroryzmowi – Koordynacja 
działań przeciwterrorystycznych”. Warszawa.

27.11.2007 r.

29. Konferencja zorganizowana przez Centrum 
Szkolenia Policji nt. „Interwencja kryzysowa 
wobec małoletniej ofi ary przestępstwa”. 
Legionowo.

28.11.2007 r.

30. Konferencja organizowana przez Dom Współ-
pracy Polsko–Niemieckiej nt. „Europejskie Dni 
Tolerancji na Śląsku”. Gliwice.

03.12.2007 r.

31. Seminarium zorganizowane przez  Grupę 
Lokalną Europejskiego Stowarzyszenia 
Studentów Prawa (Elsa) nt. „Wolność słowa. 
Teoria a praktyka. Prawo czy fi kcja”. Toruń.

05.12.2007 r.

32. Gala Wolontariatu pt. „Trzy w Jednym”, 
zorganizowanej przez Stowarzyszenie Osób 
i dzieci Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”. 
Miastko.

07.12.2007 r.

33. Konferencja zorganizowana przez Rzecznika 
Praw Obywatelskich – „Obchody Dnia Praw 
Człowieka”. Warszawa.

10.12.2007 r.

34. Udział Zastępcy RPO w spotkaniu „Doing 
Business 2008” organizowanym przez Bank 
Światowy.

12.12.2007 r.
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35. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich 
w wykładzie prof. Marka A. Cohena 
zorganizowanym we współpracy RPO, Prezesa 
Polskiej Akademii Nauk i Ambasady Stanów 
Zjednoczonych nt. „Ekonomiczne podejście 
do przestępczości i wymiaru sprawiedliwości”. 
Warszawa.

12.12.2007 r.

36. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich 
w uroczystości zorganizowanej przez Katolicki 
Uniwersytet Lubelski związanej z obchodami 
Międzynarodowego Dnia Migranta „Migracja 
i polityka społeczna”. Lublin.

14.12.2007 r.

37. Konferencja naukowa nt. „Dziesięć lat 
Konstytucji RP: doświadczenia i perspektywy”. 
Warszawa.

17.12.2007 r.

38. Podsumowanie ósmej edycji corocznego 
konkursu fotografi cznego „Dziecko 
niepełnosprawne kochane takie jakie jest, 
dlatego, że jest”, z udziałem Zastępcy RPO.

19.12.2007 r.

Współpraca międzynarodowa:
1. Spotkanie nt. komunikacji społecznej 

w działalności Krajowych Instytucji Praw 
Człowieka. Belfast.

03.10.2007 r.

2. Wizyta w Biurze RPO przedstawicieli 
Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Prawników (IBA) oraz rady Adwokatur 
i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE).

04.10.2007 r.

3. Udział Rzecznika w konferencji nt. 
„Międzynarodowe Doświadczenia 
we Współpracy pomiędzy Sądami 
Konstytucyjnymi a Ombudsmanami 
w Ochronie Praw Człowieka. Erewań.

05.10.–06.10.2007 r.

4. Udział Rzecznika w 6 Seminarium Krajowych 
Ombudsmanów Unii Europejskiej i Państw 
Kandydujących. Strasburg.

14.10.–16.10.2007 r.

5. Wizyta w Biurze RPO studentów, 
dziennikarzy i działaczy samorządowych 
z Rosji.

22.10.2007 r.

6. Wizyta w Biurze RPO przedstawicieli 
organizacji pozarządowych, prasy lokalnej 
i samorządów z Gruzji.

25.10.2007 r.
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7. „Forum Lizbońskie 2007” – „Krajowe 
Instytucje Praw Człowieka kamieniem 
węgielnym promocji i ochrony praw 
człowieka”. Lizbona.

14.11–16.11.2007 r.

8. Wizyta studyjna przedstawiciela Rzecznika 
w Parlamencie Europejskim – prezentacja 
inicjatyw Parlamentu Europejskiego – „Osoby 
niepełnosprawne na rynku pracy”. Bruksela.

28.11.–29.11.2007 r.

9. Konferencja nt. ”Dzieci a działania 
antyspołeczne”. Bratysława.

29.11.2007 r.

10. Wizyta studyjna w Biurze RPO prawników 
z Tadżykistanu w ramach projektu 
realizowanego przez Duński Instytut Praw 
Człowieka i Biuro Wysokiego Komisarza Praw 
Człowieka i Narodów Zjednoczonych.

29.11.–02.12.2007 r.

11. Udział Rzecznika w konferencji nt. 
„Europejski Dzień Osób Niepełnosprawnych”. 
Bruksela.

05.12.–06.12.2007 r.

12. Wizyta w Biurze RPO przedstawiciela 
Parlamentu z Afganistanu w ramach projektu 
„Korzenie wolności – wsparcie dla Parlamentu 
i liderów praw obywatelskich w Afganistanie” 
realizowanego przez Wyższą Szkołę 
Europejską im. Ks. J. Tischnera.

12.12.2007 r.
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II. WYSTĄPIENIA O CHARAKTERZE GENERALNYM

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

1. Ministra Budownictwa (RPO–560232–V/07) z dnia 1 paź-
dziernika 2007 r. – w sprawie rozwiązań przyjętych w ustawie z dnia 
14.06.2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw.

Do Biura Rzecznika wpływa wiele skarg dotyczących nowych 
rozwiązań przyjętych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych 
zmienionych ustawą z dnia 14.06.2007 r. o zmianie ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
(Dz.U. Nr 125, poz. 873). Analiza przepisów tej ustawy prowadzi 
do wniosku, iż zarzuty obywateli odnoszące się do poszczególnych 
rozwiązań zawartych w ww. nowelizacji są w dużej mierze zasadne. 
Adresatem wcześniejszego wystąpienia Rzecznika z 13.08.2007 r. był 
Minister Sprawiedliwości, jednak uznał się za niewłaściwego w tej 
sprawie. Stąd też Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska 
do Ministra Budownictwa. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa (29.10.2007 r.) 
poinformował, że – jego zdaniem – zwrócenie się Rzecznika do Mi-
nistra Sprawiedliwości odnośnie ewentualnej inicjatywy legislacyjnej 
było zasadne. 

Ponadto stwierdził, że regulacji nakładających na spółdzielnie obo-
wiązek zawierania umowy przeniesienia własności lokalu w terminie 
3-miesięcznym od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, nie 
można uznać za nadmiernie restrykcyjne. Ich skutkiem jest mobi-
lizacja członków organów statutowych spółdzielni do podjęcia bądź 
zintensyfi kowania działań umożliwiających członkom spółdzielni ko-
rzystanie z ustawowych uprawnień. 

W związku z brakiem jednoznacznej wykładni Trybunału Konstytu-
cyjnego co do obowiązywania przepisów ustawowych w sytuacji, gdy 
przepisy je uchylające zostały następnie uchylone przez Trybunał, 
wprowadzenie art. 491 do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 
umożliwia osobom uprawnionym realizację przysługujących im praw 
w razie bezczynności spółdzielni. Regulacja ta ma znaczenie prak-
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tyczne dla członków spółdzielni, którzy pomimo braku obiektywnych 
przeszkód nie realizują złożonych przez nich wniosków o zawarcie 
umów przeniesienia własności lokali. Do czasu ustalenia jednoznacz-
nej wykładni, o której mowa wyżej, nie wydaje się uzasadnione podej-
mowanie w tej sprawie inicjatywy ustawodawczej.

2. Ministra Obrony Narodowej (RPO–562390–IX/07) z dnia 1 paź-
dziernika 2007 r. – w sprawie braku zróżnicowania wysokości zasił-
ku przyznawanego żołnierzowi zasadniczej służby wojskowej posiada-
jącemu na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny. 

Przepisy ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo-
spolitej Polskiej regulujące kwestię przyznawania zasiłku (art. 128 
ust. 1) nie uwzględniają faktu posiadania przez żołnierza na wyłącz-
nym utrzymaniu więcej niż jednej osoby i nie różnicują z tego powodu 
wysokości wypłacanego zasiłku. Skarżący zarzucają tej regulacji dys-
kryminację rodzin posiadających więcej niż jedno dziecko, niepracu-
jącą żonę żołnierza czy inne osoby, których sytuacja uzasadnia przy-
znanie tego świadczenia. Z uwagi na obowiązujące przepisy dotyczące 
okresu pozostawania poborowych w obowiązku odbycia służby woj-
skowej, problem ten będzie narastał. W związku z powyższym Rzecz-
nik zwrócił się o podjęcie działań zmierzających do zmiany omawianej 
regulacji w sposób uwzględniający przy naliczaniu wysokości zasiłku 
liczbę pozostających na wyłącznym utrzymaniu żołnierza członków 
jego rodziny. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej 
(12.11.2007 r.) poinformował, że Minister Obrony Narodowej pole-
cił wzmóc działania Ministerstwa w celu zmiany kwestionowanych 
przepisów w kierunku uzależnienia wysokości wypłacanego zasiłku 
od liczby uprawnionych członków rodziny pozostających na wyłącz-
nym utrzymaniu żołnierza. 

3. Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia (RPO–
570108–I/07) z dnia 3 października 2007 r. – w sprawie nadmier-
nego obciążenia uczniów tornistrami i plecakami. 

Mimo toczonej od lat dyskusji na temat nadmiernego obciążenia 
uczniów noszeniem tornistrów i plecaków, nie zostały podjęte stosow-
ne działania legislacyjne i nadal nie wprowadzono normy określającej 
dopuszczalny ciężar tornistrów i plecaków noszonych przez uczniów. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1.12.1990 r. 
w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym, dopuszcza się 
przenoszenie przez młodocianych w wieku poniżej 16 lat ciężarów 
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o masie do 5 kg dla chłopców i do 3 kg dla dziewcząt. Służby sanitarne 
przyjęły masę do 3 kg jako dopuszczalny ciężar tornistrów i plecaków 
noszonych przez uczniów klas I–III szkół podstawowych. Wyniki ba-
dań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną wska-
zują, że 44,2% uczniów szkół miejskich i 37,7% uczniów szkół wiej-
skich dźwiga tornistry lub plecaki o ciężarze przekraczającym 3 kg. 

Zdaniem Rzecznika konieczne wydaje się wprowadzenie takich re-
gulacji prawnych, które zawierałyby dopuszczalne, uwzględniające 
wiek i płeć uczniów, normy obciążenia ciężarem noszonych tornistrów 
lub plecaków, a także rekomendowane przez Ministerstwo sposoby 
rozwiązania problemu w poszczególnych typach szkół. 

Ponadto Rzecznik zwrócił się do Ministra Zdrowia o wskazanie 
podstawy prawnej, treści i stanu realizacji standardów obowiązują-
cych w zakresie profi laktyki i leczenia wad postawy wśród dzieci, jak 
również o przekazanie informacji na temat realizowanych programów 
zapobiegających występowaniu i ograniczających trwałe następstwa 
zdrowotne wad postawy. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
(19.10.2007 r.) poinformował, że Ministerstwo wielokrotnie przypomi-
nało o poruszonym przez Rzecznika problemie podczas narad z kura-
torami oświaty. W ramach prac nad systemem jakości podręczników 
szkolnych, określone zostaną warunki, jakie będzie musiał spełniać 
podręcznik, aby mógł zostać dopuszczony do użytku szkolnego. Jed-
nym z warunków jest m.in. ciężar książki. Na początku września br. 
Ministerstwo Edukacji Narodowej zwróciło się do Ministerstwa Zdro-
wia z prośbą o powołanie zespołu specjalistów do opracowania zale-
ceń dla nauczycieli wychowania fi zycznego, uwzględniających promo-
wanie ćwiczeń w szkołach mających na celu profi laktykę wad postawy 
i skolioz. Opracowany materiał zostanie przekazany kuratoriom z za-
leceniem stosowania w szkołach. W odpowiedzi stwierdzono również, 
że nie ma delegacji ustawowej umożliwiającej wprowadzenie przez Mi-
nistra Edukacji Narodowej regulacji prawnych, które unormowałyby 
dopuszczalne obciążenie tornistrów lub plecaków szkolnych. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (23.10.2007 r.) po-
informował, że szczegółowy zakres profi laktycznych świadczeń opie-
ki zdrowotnej oraz terminy ich przeprowadzania u dzieci i młodzieży 
określone są w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2004 r. 
w sprawie zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, w tym badań prze-
siewowych oraz okresów, w których te badania są przeprowadzane 
oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22.12.2004 r. w sprawie 
zakresu i organizacji profi laktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi 
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i młodzieżą. Świadczenia określone w tych rozporządzeniach fi nanso-
wane są ze środków publicznych. 

W Polsce dotychczas nie przeprowadzono badań dotyczących do-
puszczalnych norm obciążenia tornistrami lub plecakami dzieci w wie-
ku szkolnym. Istnieje potrzeba wypracowania wspólnego stanowiska 
specjalistów w sprawie obciążenia narządu ruchu i wpływu noszone-
go przez uczniów ciężaru na funkcjonowanie i rozwój ich organizmu. 
Na podstawie takiego stanowiska możliwe byłoby opracowanie zale-
ceń dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 

Aktualnie nie jest realizowany program polityki zdrowotnej pań-
stwa bezpośrednio ukierunkowany na zapobieganie lub leczenie wad 
postawy. Podobną rolę spełnia realizowany Rządowy Program „Profi -
laktyczna Opieka Zdrowotna nad Dziećmi i Młodzieżą w Środowisku 
Nauczania i Wychowania”. Ministerstwo rozważa możliwość wdroże-
nia programu ukierunkowanego na profi laktykę wad postawy. 

W odpowiedzi przedstawiono ponadto informację o programach 
profi laktyki wad postawy realizowanych w poszczególnych wojewódz-
twach. 

4. Ministra Rozwoju Regionalnego (RPO–563977–X/07) z dnia 
4 października 2007 r. – w sprawie dalszego funkcjonowania jednej 
z poradni lekarskich w dotychczasowym lokalu w centrum Warszawy. 

Rzecznik otrzymał z prośbę o interwencję w sprawie dalszego funk-
cjonowania w dotychczasowym lokalu Poradni Lekarskiej przy ul. Żu-
rawiej 3/5 w Warszawie. Z korespondencji wynika, że prawnym za-
rządcą posesji, w której znajduje się Poradnia jest Ministerstwo Roz-
woju Regionalnego, ale przez 40 lat była to własność Ministerstwa Bu-
downictwa, które w 1960 r. wybudowało obiekt przy ul. Żurawiej 3/5 
z przeznaczeniem na cele związane z udzielaniem świadczeń medycz-
nych. W sposób nieoczekiwany Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
wytoczyło proces eksmisyjny. Działanie to ma przysporzyć Minister-
stwu dodatkowej powierzchni na tworzenie nowych miejsc pracy. 

Pozbawienie Poradni wymienionego lokalu oznacza zakończenie 
działalności dobrze prosperującej placówki medycznej w tym rejo-
nie Warszawy. W Poradni leczy się ok. 12 tys. pacjentów – większość 
od ponad 30 lat, a zatem są to często osoby w podeszłym wieku, któ-
rym trudno będzie szukać pomocy medycznej w innych, odległych pla-
cówkach medycznych. Rzecznik zwrócił się o spowodowanie zbadania 
omawianej sprawy oraz zajęcie stanowiska odnośnie podnoszonych 
kwestii, w tym w szczególności w sprawie możliwości wypracowania 
kompromisu. 



24

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego 
(22.10.2007 r.) poinformował, że sprawa funkcjonowania Centrum 
„ATTIS” w dotychczasowym lokalu była wielokrotnie analizowana. Ak-
tualne pozostaje stanowisko, że wobec trudności lokalowych Minister-
stwa nie ma możliwości wynajęcia Centrum dotychczas zajmowanej 
powierzchni w budynku zarządzanym przez Ministerstwo. Od chwili 
utworzenia Ministerstwo Rozwoju Regionalnego boryka się z zasad-
niczymi problemami lokalowymi. Wzrost zadań związanych z fun-
duszami strukturalnymi spowodował prawie trzykrotne zwiększenie 
zatrudnienia, a więc konieczność utworzenia kilkuset nowych stano-
wisk pracy. Nowe stanowiska tworzone były poprzez zagęszczenie po-
wierzchni biurowej, a także na powierzchni wynajmowanej po cenach 
komercyjnych. W 2008 r. w Ministerstwie będzie utworzonych ponad 
100 nowych stanowisk pracy. Wynajem pomieszczeń w kolejnej loka-
lizacji istotnie utrudniłby funkcjonowanie urzędu i podwyższył koszt 
jego funkcjonowania. 

5. Ministra Gospodarki (RPO–564314–I/07) z dnia 9 paździer-
nika 2007 r. – w sprawie opłat związanych z odbywaniem aplikacji 
przygotowującej do zdobycia zawodu rzecznika patentowego. 

Ogólną zasadą, dotyczącą różnego rodzaju szkoleń zawodowych, 
jest ich odpłatność. Jest to wymóg oczywisty – w założeniu opłaty 
pokrywają koszty szkoleń i praktyk. Niemniej jednak odpłatność nie 
powinna być ustalona na takim poziomie, aby stanowiła faktyczną 
barierę w dostępie do zawodu. 

W przypadku aplikacji adwokackiej, radcowskiej i notarialnej wy-
sokość opłaty ustala – w porozumieniu z samorządem zawodowym 
– Minister Sprawiedliwości, na podstawie precyzyjnych wytycznych 
zamieszczonych w ustawie – Prawo o adwokaturze, ustawie o radcach 
prawnych, ustawie – Prawo o notariacie. Tymczasem ustawa o rzecz-
nikach patentowych nie wskazuje, jaki organ jest powołany do okre-
ślania wysokości opłaty za aplikację rzecznikowską. W efekcie, Kra-
jowa Rada Rzeczników Patentowych w uchwale z dnia 9.06.2005 r. 
dotyczącej regulaminu i szczegółowych zasad odbywania aplikacji, 
podjętej na podstawie art. 40 ustawy o rzecznikach patentowych 
ustaliła własną kompetencję tym zakresie: zgodnie z pkt 9 Regulami-
nu opłaty za aplikację określa w drodze uchwały Krajowa Rada Rzecz-
ników Patentowych. 

Obecnie aplikacja rzeczniowska jest szkoleniem najdroższym – od-
bycie trzyletniej aplikacji kosztuje 30 000 zł, podczas gdy opłaty rocz-
ne w przypadku innych aplikacji (adwokackiej, radcowskiej i nota-
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rialnej) zostały określone na poziomie czterokrotności minimalnego 
wynagrodzenia za pracę. W opinii Rzecznika kwestia opłat za pro-
wadzenie aplikacji nie powinna być pozostawiona uznaniu samego 
samorządu zawodowego. Takie rozwiązanie powoduje bowiem zarzuty 
limitowania dostępu do zawodu.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki (07.11.2007 r.) 
przychylił się do koncepcji uregulowania w przepisach kwestii kosz-
tów odbywania aplikacji przygotowującej do zdobycia zawodu rzecz-
nika patentowego w sposób nie budzący dalszych wątpliwości. Przed 
przygotowaniem projektu niezbędne jest opracowanie oceny skutków 
regulacji, gdzie zostaną przedstawione propozycje opłat uwzględniają-
ce specyfi kę aplikacji rzecznikowskiej.

6. Ministra Zdrowia (RPO–570368–X/07) z dnia 9 października 
2007 r. – w sprawie opieki paliatywno-hospicyjnej nad dziećmi. 

Rzecznik zwrócił się o interwencję na rzecz wyeliminowania z prak-
tyki Narodowego Funduszu Zdrowia limitów dyskryminujących część 
nieuleczalnie chorych dzieci w dostępie do niezbędnej opieki me-
dycznej, a także o sfi nalizowanie prac nad wydaniem rozporządzenia 
w sprawie standardów postępowania i procedur medycznych z zakre-
su opieki paliatywno-hospicyjnej w zakładach opieki zdrowotnej. 

Wcześniejsze wystąpienie w sprawie opieki paliatywno-hospicyjnej 
nad dziećmi Rzecznik skierował do Ministra Zdrowia w dniu 7.12.2006 r. 
(RPO–546048–X/06). 

Minister Zdrowia (18.12.2007 r.) poinformowała, że w odniesie-
niu do zarządzenia Prezesa NFZ stanowiącego przedmiot wystąpienia 
Rzecznika, zostało wszczęte postępowanie z urzędu. Prezes NFZ został 
zobowiązany do złożenia wyjaśnień wobec zastrzeżeń do legalności ba-
danego zarządzenia, m.in. w części dotyczącej limitów procentowych 
pacjentów z chorobami nienowotworowymi. 

Natomiast projekt rozporządzenia w sprawie standardów postępo-
wania i procedur medycznych z zakresu opieki paliatywno-hospicyjnej 
w zakładach opieki zdrowotnej przeszedł konsultacje międzyresortowe 
i społeczne i jest przygotowywany do dalszych prac legislacyjnych.

7. Szefa  Centralnego  Biura  Antykorupcyjnego   (RPO–570839–I/07) 
z dnia 12 października 2007 r. – w sprawie dostępu Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego do bazy danych ZUS.

Jak wynika z artykułu z dnia 4.10.2007 r. „Polacy w sieci CBA”, 
opublikowanego w Gazecie Wyborczej, CBA na podstawie porozumie-
nia zawieranego z ZUS ma uzyskać dostęp do informacji, jakie groma-
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dzi ZUS o 25 milionach Polaków. W ten sposób konstytucyjne prawo 
każdego obywatela do prywatności i autonomii informacyjnej zostało 
w istotny sposób zagrożone. Wątpliwości Rzecznika budzi, czy takie 
działania wobec obywateli są naprawdę konieczne w demokratycznym 
państwie prawa. 

Z kolejnego materiału prasowego opublikowanego przez Gazetę Wy-
borczą w dniu 9.10.2007 r. „CBA spisuje Trójmiasto” wynika, że CBA 
wystąpiło do władz Gdańska, Gdyni i Sopotu o przygotowanie i udo-
stępnienie listy nieruchomości sprzedanych przez gminy od 1990 r. 
do 2007 r. CBA nie wskazało jednak, w jakim celu dane te są potrzeb-
ne. 

Wydarzenia ostatnich dni wskazują na to, że obowiązujące uregu-
lowania prawne wyposażają CBA w nadmierną swobodę co do inter-
pretacji przysługujących mu kompetencji i uprawnień oraz zakresu 
i sposobu zbieranych informacji. Co istotne, brak jest w tym zakresie 
odpowiedniej kontroli nad działaniami CBA, w tym właściwej kontroli 
sądowej. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o ustosunko-
wanie się co do celowości i niezbędności zbierania powyższych infor-
macji oraz o poinformowanie, czy CBA zawarło bądź zamierza zawrzeć 
z innymi podmiotami podobne porozumienia, jak to zawarte z Zakła-
dem Ubezpieczeń Społecznych. 

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego (25.10.2007 r.) nie 
zgodził się ze stwierdzeniem, że uzyskanie przez CBA dostępu do in-
formacji gromadzonych przez ZUS oznacza zagrożenie prawa każdego 
obywatela do prywatności i autonomii informacyjnej. Działania CBA 
w omawianej kwestii są zgodne z prawem. Wśród zadań CBA znajduje 
się kontrola oświadczeń majątkowych osób pełniących funkcje pub-
liczne, a także ściganie osób poświadczających nieprawdę w tychże 
oświadczeniach. Trudno sobie wyobrazić realizację tego zadania bez 
możliwości uzyskiwania dostępu przez funkcjonariuszy CBA do da-
nych o zasobach majątkowych i dochodach osób. 

Odnosząc się w odpowiedzi do kwestii wystąpienia przez CBA 
do władz Gdańska, Gdyni i Sopotu o przygotowanie i udostępnienie 
listy nieruchomości sprzedanych przez gminy w latach 1990–1997 
wskazano, że zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy o CBA, funkcjo-
nariusze mają prawo żądania niezbędnej pomocy od instytucji pań-
stwowych, organów samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców 
prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej. Przepis 
ten nie przewiduje obowiązku podawania celu, jakiemu ma służyć wy-
stąpienie o niezbędną pomoc. 
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8. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
(RPO–555788–II/07) z dnia 15 października 2007 r. – w sprawie 
zbierania szczegółowych danych przez Policję o osobach legitymowa-
nych.

Do Rzecznika wpłynęły wnioski od osób zbulwersowanych infor-
macjami zamieszczonymi m.in. w internetowym wydaniu bezpłatnego 
dziennika „Metro” z dnia 28.03.2007 r. pt. „Policja skontroluje tatuaże 
i kolczyki”. W artykule podano informację, iż na podstawie wydanego 
tzw. „algorytmu czynności związanych z rejestracją, uzupełnianiem 
i sprawdzaniem w module legitymowania”, osoby legitymowane przez 
Policję mają być szczegółowo opisywane i wypytywane o przynależ-
ność do grup subkulturowych. 

Z odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika z 31.05.2007 r. do Komen-
danta Głównego Policji wynikało, że wprawdzie policjant nie może py-
tać osoby legitymowanej o przynależność do grup subkulturowych, 
ale może fakultatywnie zawrzeć w notatce służbowej informacje o jej 
pseudonimach, znakach szczególnych, tatuażach, kolczykach, szali-
kach klubowych czy tikach osoby legitymowanej. Nie wyjaśniono jed-
nak na jakiej podstawie prawnej funkcjonariusz Policji może uzyskać 
tak szczegółowe informacje. Rzecznik zwrócił do Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji się o zajęcie stanowiska w opisanej kwe-
stii. 

9. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (RPO–570273–I/07) 
z dnia 15 października 2007 r. – w sprawie przepisów ustawy o stop-
niach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w za-
kresie sztuki.

Ustawa z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule na-
ukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki w art. 35 ust. 3 
stanowi, iż Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni 
Naukowych może powoływać recenzentów w sprawie przedstawienia 
kandydata do tytułu profesora także ze swego grona. Wydaje się za-
sadnym wprowadzenie do ustawy zasady, iż w przypadku, gdy recen-
zentem dorobku kandydata jest członek Komisji, nie bierze on udziału 
w głosowaniu. 

Na rozważenie zasługuje też zmiana art. 35 ust. 5 tej ustawy. Statut 
Komisji określający jej organizację, tryb działania oraz sposób powo-
ływania recenzentów, ustalony przez samą komisję naraża ją na za-
rzuty braku bezstronności, co jest przedmiotem m.in. skargi konsty-
tucyjnej, która wpłynęła do Trybunału Konstytucyjnego. Wydaje się, 
że nadanie Komisji statutu w drodze rozporządzenia ministra właści-
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wego w sprawach nauk i szkolnictwa wyższego byłoby rozwiązaniem, 
które pozwoliłoby na uniknięcie tego typu zarzutów. Rzecznik zwrócił 
się do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o poinformowanie o za-
jętym stanowisku. 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (7.11.2007 r.) poinfor-
mował, że najbliższa nowelizacja ustawy o stopniach naukowych i ty-
tule naukowym będzie okazją do zmiany rozwiązań zakwestionowa-
nych w wystąpieniu Rzecznika. Zgodził się z postulatem zmiany art. 
35 ust. 3 w kierunku zaproponowanym przez Rzecznika, natomiast 
w kwestii art. 35 ust. 5 stwierdził, że właściwe byłoby nadawanie sta-
tutu Centralnej Komisji przez Prezesa Rady Ministrów w drodze za-
rządzenia, a nie – jak proponował Rzecznik – w drodze rozporządzenia 
ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego. 

10. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (RPO–
570919–III/07) z dnia 15 października 2007 r. – w sprawie ubez-
pieczenia funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu od następstw nie-
szczęśliwych wypadków. 

Rzecznik z dużym zaniepokojeniem przyjął informacje prasowe 
o braku ubezpieczenia od śmierci i następstw nieszczęśliwych wypad-
ków dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu podczas wykonywania 
zadań poza granicami państwa. Sprawa powstała w związku z zama-
chem na Ambasadora RP w Iraku, w wyniku którego zginął funkcjo-
nariusz BOR. 

Z treści publikacji prasowych wynika, że dotychczasowa praktyka 
ubezpieczenia funkcjonariusza przez Biuro Ochrony Rządu była nie-
właściwa nie tylko dlatego, że ubezpieczenie dotyczyło tylko następstw 
nieszczęśliwych wypadków lub śmierci na terenie naszego kraju, ale 
także ze względu na przyjęte zasady wykupu polis ubezpieczeniowych. 
Okazuje się bowiem, że Biuro Ochrony Rządu zwracało funkcjonariu-
szom koszty wykupu takich polis ze środków przeznaczonych na na-
grody, czy zapomogi. 

Prezydent RP zapowiedział inicjatywę ustawodawczą w zakresie 
ubezpieczenia funkcjonariuszy BOR od następstw nieszczęśliwych 
wypadków. Wobec braku pewności, czy zapowiedziana inicjatywa 
obejmie swym zakresem tylko służbę pełnioną poza granicami pań-
stwa, Rzecznik zwrócił się z prośbą o podjęcie działań zmierzających 
do kompleksowego uregulowania takiego ubezpieczenia funkcjona-
riuszy służb mundurowych. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji (29.11.2007 r.) poinformował, że sprawy ubezpieczeń 
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funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej oddelegowanych do pełnie-
nia służby poza granicami RP zostały już kompleksowo uregulowane, 
natomiast w zakresie ubezpieczeń funkcjonariuszy BOR, resort spraw 
wewnętrznych i administracji wspiera działania legislacyjne zmierza-
jące do wprowadzenia systemu ubezpieczeń od następstw nieszczęśli-
wych wypadków funkcjonariuszy BOR oddelegowanych do pełnienia 
służby poza granicami kraju.

Poza wspominaną w wystąpieniu Rzecznika inicjatywą ustawodaw-
czą Prezydenta RP w zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczę-
śliwych wypadków funkcjonariuszy BOR, również grupa posłów V 
kadencji Sejmu opracowała projekt ustawy o zmianie ustawy o Biu-
rze Ochrony Rządu. Projekt w dniu 22.10.2007 r. został przekazany 
Marszałkowi Sejmu. 

11. Ministra Edukacji Narodowej (RPO–478004–III/04) z dnia 
17 października 2007 r. – w sprawie przepisów regulujących tryb 
postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli. 

Do Rzecznika zwróciła się Śląska Społeczna Rada Oświatowa z proś-
bą o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie 
zgodności z Konstytucją przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 22.01.1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych 
dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego. 

W opinii Rzecznika wskazane byłoby wprowadzenie w ustawie – 
Karta Nauczyciela regulacji zapobiegającej przewlekłości postępowa-
nia dyscyplinarnego, a więc w szczególności przepisu przewidującego 
przedawnienie karalności i odpowiedzialności dyscyplinarnej wobec 
nauczycieli mianowanych i dyplomowanych w sytuacji, gdy postępo-
wanie dyscyplinarne trwa dłużej niż jest to konieczne dla wyjaśnienia 
istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy okoliczności. 

W trakcie badania przedmiotowej sprawy Rzecznik stwierdził po-
nadto, iż będące przedmiotem skargi rozporządzenie utraciło swą moc 
obowiązującą, a w jego miejsce nie został wydany aktualny akt wy-
konawczy. Rzecznik zwrócił się o podjęcie inicjatywy mającej na celu 
zmianę zaistniałego stanu prawnego. 

12. Ministra Sprawiedliwości (RPO–549951–IV/07) z dnia 18 
października 2007 r. – w sprawie możliwości rozliczenia nakładów 
poniesionych przez jednego z małżonków na wspólny majątek, po po-
dziale majątku dorobkowego.

Rzecznik podtrzymał opinię wyrażoną w wystąpieniu z 24.04.2007 r., 
iż prekluzja roszczeń przewidziana w przepisie art. 618 § 3 k.p.c. po-
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winna zostać ukształtowana w taki sposób, aby zachować możliwość 
rozliczeń małżonków co do takich roszczeń związanych z majątkiem 
wspólnym, które powstały po podziale takiego majątku. W szczegól-
ności dotyczy to nakładów poniesionych na wspólny majątek po jego 
podziale. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o ponowne roz-
ważenie ewentualnych zmian w uregulowaniu skutków prawnych po-
działu majątku dorobkowego. 

13. Ministra Obrony Narodowej (RPO–570290–IX/07) z dnia 
19 października 2007 r. – w sprawie braku możliwości skorzystania 
przez emerytów i rencistów wojskowych z dopłaty do kosztów zorgani-
zowanego wypoczynku zagranicznego. 

Do Rzecznika wpływają skargi na skutki wynikające z przepisu 
§ 5 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 
20.10.2005 r. w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i renci-
stów wojskowych, stanowiącego, że wyżej wskazani świadczeniobior-
cy mogą korzystać, po spełnieniu określonych warunków, z dopłaty 
do kosztów zorganizowanego wypoczynku krajowego. Nie mogą jednak 
otrzymać takiego świadczenia w przypadku skorzystania ze zorgani-
zowanego wypoczynku zagranicznego. Rzecznik zwrócił się o podjęcie 
działań zmierzających do zmiany powyższego przepisu w sposób nie 
ograniczający prawa emerytów i rencistów wojskowych do otrzymania 
dopłaty do poniesionych kosztów wypoczynku zorganizowanego poza 
granicami kraju. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej 
(13.11.2007 r.) poinformował, że uwagi Rzecznika będą uwzględnione 
w zmienionym rozporządzeniu socjalnym. Obecnie prowadzone są pra-
ce nad nowym projektem rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 20.10.2005 r. w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i ren-
cistów wojskowych, w którym zostaną zawarte korzystniejsze rozwiąza-
nia dla emerytów i rencistów wojskowych. Realizacja tych zamierzeń 
musi być poprzedzona nowelizacją art. 27 ustawy z dnia 10.12.1993 r. 
o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. 

14. Ministra Edukacji Narodowej (RPO–570717–I/07) z dnia 22 
października 2007 r. – w sprawie przepisów pozwalających na insta-
lowanie w publicznych szkołach i placówkach oświatowych mikrofo-
nów umożliwiających rejestrację prywatnych rozmów uczniów i na-
uczycieli. 

W dniu 5.09.2007 r. Rada Ministrów przyjęła „Rządowy program 
wspierania w latach 2007–2009 organów prowadzących w zapewnie-
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niu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicz-
nych szkołach i placówkach.” 

Troska Rady Ministrów oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej o za-
pewnienie możliwie bezpiecznych warunków nauki i rozwoju dzieci 
i młodzieży zasługuje na pełne poparcie i uznanie. Wątpliwości budzi 
jednak § 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6.09.2007 r. 
w sprawie form i zakresu fi nansowego wspierania organów prowa-
dzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania 
i opieki w publicznych szkołach i placówkach. Z przepisu tego wyni-
ka, że Rada Ministrów upoważnia organy prowadzące do instalowania 
w szkołach oraz placówkach oświatowych mikrofonów umożliwiają-
cych rejestrację prywatnych rozmów uczniów, nauczycieli oraz osób 
trzecich, a także przeznacza na ten cel stosowne środki fi nansowe. 

Konsekwencją tego przepisu może być zachwianie równowagi pomię-
dzy koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w placów-
kach oświatowych a prawem do prywatności przebywających w nich 
osób. Kwestionowana regulacja może ponadto w istotny sposób na-
ruszać obowiązujące przepisy. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie 
stanowiska Ministra Edukacji Narodowej w opisanej sprawie. 

Minister Edukacji Narodowej (04.12.2007 r.) poinformowała, 
że w wyniku analizy stanowiska Rzecznika niezwłocznie zostaną pod-
jęte prace nad przygotowaniem projektu nowelizacji rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 6.09.2007 r. Monitoring wizyjny, rejestrują-
cy wyłącznie obraz, jest rozwiązaniem wystarczającym do osiągnięcia 
celów „Rządowego programu wspierania w latach 2007–2009 orga-
nów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, 
wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach.” Obawy, 
że instalowanie urządzeń rejestrujących dźwięk może naruszać prawo 
do prywatności osób przebywających na terenie szkoły, należy uznać 
za uzasadnione. 

15. Ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPO–560976–III/07) 
z dnia 25 października 2007 r. – w sprawie zakazu pracy w święta 
dla pracowników zatrudnionych w placówkach handlowych. 

W związku z zapowiadaną zmianą przepisów Kodeksu pracy wpro-
wadzającą zakaz pracy w święta dla pracowników zatrudnionych 
w placówkach handlowych, pojawiły się informacje w środkach maso-
wego przekazu, wskazujące na objęcie zakazem pracy w święta stacji 
benzynowych, co byłoby istotnym utrudnieniem dla rodzin odwiedza-
jących w dniu 1 listopada groby swoich najbliższych na terenie całego 
kraju. 
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Ze względu na niejednoznaczność rozwiązań przyjętych w Kodeksie 
pracy, zaprezentowane zostały odmienne stanowiska w tej sprawie 
przez przedstawicieli resortu pracy i polityki społecznej oraz Pań-
stwowej Inspekcji Pracy. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił 
się z prośbą o przedstawienie stanowiska w kwestii właściwego sto-
sowania postanowień ustawy i o ewentualne przygotowanie w trybie 
pilnym odpowiednich zmian w Kodeksie pracy regulujących w sposób 
jednoznaczny pracę w niedziele i święta. 

Minister Pracy i Polityki Społecznej (10.12.2007 r.) poinformo-
wała, że regulacja art. 151 (9a) Kodeksu pracy jest wystarczająco pre-
cyzyjna. Defi niowanie pojęcia placówki handlowej nie jest konieczne. 
Zgodnie bowiem z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 20.06.2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, przy-
jęcie w przepisach defi nicji określonego pojęcia jest niezbędne jedynie 
wówczas, jeśli miałoby być ono stosowane w innym znaczeniu, niż 
powszechnie przyjęte. 

Odrębną kwestią, budzącą emocje społeczne, jest stosowanie zaka-
zu wykonywania pracy w święta do określonych placówek handlowych, 
w tym także do wymienionych w wystąpieniu stacji benzynowych. Bio-
rąc pod uwagę sygnały pochodzące z różnych środowisk i organizacji, 
Minister rozważa zaproponowanie zmiany przepisów Kodeksu pracy 
w tym zakresie. Decyzje w tej sprawie powinny uzyskać akceptację 
społeczną, a także nie mogą dawać podstaw do sformułowania zarzu-
tu niekonstytucyjności proponowanych rozwiązań prawnych. 

16. Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
(RPO–571999–I/07) z dnia 29 października 2007 r. – w sprawie 
braku aktualnych podręczników pisanych językiem Braill’a.

W „Gazecie Wyborczej” z dnia 16.10.2007 r. ukazał się artykuł 
„Niewidomi uczniowie czekają na podręczniki”, w którym poruszono 
problem braku aktualnych podręczników pisanych językiem Braill’a 
oraz powiększoną czcionką, z których mogliby korzystać uczniowie 
niewidomi i niedowidzący. Ma to szczególne znacznie dla uczniów 
przygotowujących się do egzaminów maturalnych. Sytuacja opisa-
na w artykule prasowym dotyczy realizacji przepisu art. 71d ustawy 
z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty. Rzecznik zwrócił się o podję-
cie niezbędnych kroków zmierzających do rozwiązania tego problemu 
i poinformowanie o podjętych w tej sprawie działaniach. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej (12.11.2007 r.) 
poinformował, że do 2004 r. Ministerstwo zwyczajowo fi nansowa-
ło zakup podręczników szkolnych dla uczniów niepełnosprawnych: 
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z upośledzeniem umysłowym, niewidomych, słabo widzących i niesły-
szących. Na podstawie znowelizowanego w 2004 r. przepisu art. 71d 
ustawy o systemie oświaty, podręczniki te są dofi nansowywane z bu-
dżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy 
do spraw oświaty i wychowania. 

W 2001 r. weszła w życie podstawa programowa kształcenia ogól-
nego, w poszczególnych typach szkół, do której trzeba było wydać 
nowe podręczniki szkolne, które następnie trzeba było zaadoptować 
dla uczniów niewidomych i słabo widzących. 

Z różnych względów, również ekonomicznych (koszt jednego egzem-
plarza podręcznika brajlowskiego dochodzi do 1500 zł) nie było możliwe 
jednorazowe wydanie i zakupienie tych podręczników do wszystkich 
typów szkół. Wspólnie z nauczycielami uczącymi uczniów niewidomych 
i słabo widzących zdecydowano, że w pierwszej kolejności będą sukce-
sywnie kupowane podręczniki do szkoły podstawowej i gimnazjum.

Do chwili obecnej zakupiono wszystkie podręczniki do szkoły pod-
stawowej. Do gimnazjum brakuje jedynie podręcznika do muzyki. 
Rozpoczęto druk podręczników do szkół ponadgimnazjalnych. Do-
tychczas zakupiono 15 tytułów podręczników brajlowskich i 12 ty-
tułów w powiększonym druku. Obecnie trwa przetarg na adaptację, 
druk i dystrybucję 22 tytułów podręczników w wersji brajlowskiej 
i 26 tytułów podręczników w powiększonym druku przeznaczonych 
do szkół ponadpodstawowych. Przewiduje się, że realizacja zadania 
zostanie zakończona w marcu 2008 r.

17. Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej (RPO–
572441–I/07) z dnia 31 października 2007 r. – w sprawie sposobu 
organizowania i przeprowadzania wyborów w Polsce i poza granicami 
kraju. 

Po raz pierwszy od kilkunastu lat w wyborach parlamentarnych, 
które odbyły się w dniu 21.10.2007 r., wzięła udział ponad połowa 
obywateli uprawnionych do głosowania, w tym rzesze Polaków za-
mieszkałych za granicą. Do Rzecznika zwracają się obywatele, którzy 
chcąc głosować napotkali niespodziewane trudności albo zostali tej 
możliwości w ogóle pozbawieni. 

Pojawiły się informacje na temat nieprawidłowości związanych 
z elektronicznym rejestrowaniem obywateli polskich chcących głoso-
wać za granicą. Problemem szeroko nagłośnionym przez media pozo-
staje kwestia długotrwałego oczekiwania w kolejkach przed lokalami 
wyborczymi obywateli polskich zamieszkałych za granicą. W wystąpie-
niu do Minister Spraw Zagranicznych Rzecznik zwrócił uwagę na po-
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trzebę podjęcia nadzwyczajnych środków umożliwiających sprawne 
oddanie głosu przez Polaków zamieszkałych poza granicami kraju. 
Podjęte rozwiązania okazały się jednak niewystarczające. 

Głosowanie w Polsce zdominowały informacje na temat braku wy-
starczającej ilości kart do głosowania w lokalach wyborczych. W kon-
sekwencji, osoby chcące oddać głos musiały oczekiwać na dowiezienie 
brakujących kart do lokali, a cisza wyborcza została wydłużona do go-
dziny 22:55. 

Aktualnym problemem pozostaje niezmiennie kwestia udziału w wy-
borach osób niepełnosprawnych. Pomimo apelu Rzecznika do władz 
samorządowych, miały miejsce przypadki podnoszone w skargach 
do Rzecznika, świadczące o niedostatecznym zaangażowaniu władz 
lokalnych w rozwiązywanie tego problemu. 

Rzecznik zwrócił się w związku z powyższym o ustosunkowanie się 
do przedstawionych kwestii i poinformowanie o zajętym w tej sprawie 
stanowisku. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej (19.11.2007 r.) 
poinformował, że PKW nie otrzymała informacji na temat problemów 
związanych z rejestrowaniem się obywateli polskich chcących wziąć 
udział w głosowaniu za granicą. 

PKW zwróciła Ministrowi Spraw Zagranicznych uwagę na koniecz-
ność utworzenia dodatkowych obwodów głosowania za granicą, m.in. 
w związku z otwarciem rynków pracy niektórych państw UE. W związ-
ku z tym, że podjęte działania okazały się niewystarczające, Komisja 
będzie apelowała o zapewnienie większej liczby obwodów głosowania, 
zwłaszcza w miejscach, w których były największe problemy sygnali-
zowane przez Rzecznika. 

PKW zamierza zobowiązać okręgowe komisje wyborcze do drukowa-
nia kart w nakładzie zapewniającym nieprzerwaną pracę tych komisji. 
Zamierza także zobowiązać okręgowe komisje wyborcze do ustalenia 
szczegółowej procedury postępowania w przypadku konieczności uru-
chomienia rezerwy kart do głosowania. 

Za niezbędne należy uznać dokonanie zmian w prawie wyborczym 
zmierzających do usprawnienia organizacji głosowania, w szczególno-
ści wprowadzenia rozwiązań ułatwiających głosowanie osobom nie-
pełnosprawnym. Komisja wystąpi do Sejmu RP z wnioskiem sygnali-
zującym konieczność wprowadzenia do polskiego prawa wyborczego 
alternatywnych metod głosowania. 

18. Rzecznika Praw Dziecka, Generalnego Inspektora Inspekcji 
Handlowej (RPO–571754–I/07) z dnia 6 listopada 2007 r. – w spra-
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wie umieszczania na okładkach zeszytów postaci zwierząt przedsta-
wionych w drastyczny sposób. 

Do Rzecznika napłynęły informacje o znajdujących się w sprzedaży 
zeszytach, na których okładkach umieszczone są postacie okaleczo-
nych zwierząt. Zeszyty te są dostępne w sklepach papierniczych, jak 
również za pośrednictwem Internetu. Oczywistym jest, że takie zeszy-
ty nie powinny trafi ć do dzieci i młodzieży. Rzecznik zwrócił się o poin-
formowanie, czy Rzecznik Praw Dziecka i Główny Inspektor Inspekcji 
Handlowej planują podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania 
tego typu zeszytów z obrotu. 

Rzecznik Praw Dziecka (12.11.2007 r.) poinformowała, że podej-
mowane przez nią próby zakwestionowania treści znajdujących się 
na okładkach zeszytów nie odniosły skutku. Prezes UOKiK, który 
może w ramach swoich kompetencji podjąć zdecydowane działania 
przeciwko wydawcy, w tym nakazać wycofanie produktu z obrotu, od-
mówił podjęcia działań. Rzecznik Praw Dziecka zaproponowała dys-
kusję na temat kwestii związanych z kontrowersyjnymi przekazami 
kierowanymi do dzieci. 

19. Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych (RPO–568830–I/07) z dnia 8 listopada 2007 r. – w spra-
wie odznaczeń dla kombatantów – byłych żołnierzy Armii Krajowej.

Na mocy przepisów ustawy z dnia 16.10.1992 r. – Przepisy wpro-
wadzające ustawę o orderach i odznaczeniach, uchylające przepisy 
o tytułach honorowych oraz zmieniające niektóre ustawy, z dniem 
8.05.1999 r. zaprzestano nadawania niektórych odznaczeń komba-
tantom – byłym żołnierzom Armii Krajowej i innych formacji zbroj-
nych. W opinii skarżących, termin zakończenia nadawania odzna-
czeń okazał się zbyt krótki i uniemożliwił wyróżnienie zasług wielu 
żołnierzy biorących udział w walce narodowo-wyzwoleńczej. Rzecznik 
zwrócił się z prośbą o informację, czy w opinii Kierownika Urzędu 
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych istnieje potrzeba 
podjęcia działań na rzecz zmiany obowiązujących przepisów i wzno-
wienia przyznawania wymienionych odznaczeń, oraz czy Urząd podej-
muje kroki w tym kierunku. 

20. Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej (RPO–573288–I/07) 
z dnia 8 listopada 2007 r. – w sprawie publikacji opracowywanej 
przez historyków Instytutu Pamięci Narodowej.

W dniu 7.11.2007 r. dziennik „Rzeczpospolita” opublikował arty-
kuł pt. „Kto nie chce książki o Wałęsie”. Autorzy przywołanego wyżej 
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tekstu, powołując się na nieofi cjalne informacje podają, że na IPN 
wywierano naciski, aby wstrzymać prace nad książką historyków IPN 
dotyczącą działalności Pana Lecha Wałęsy. W świetle konstytucyjnie 
gwarantowanej wolności badań naukowych oraz ogłaszania ich wy-
ników (art. 73 Konstytucji RP), informacje te budzić mogą uzasad-
nione zaniepokojenie. W związku z powyższym, Rzecznik zwrócił się 
do Prezesa IPN z prośbą o ustosunkowanie się do przedstawionych 
przez media informacji i powiadomienie o zajętym w tej sprawie sta-
nowisku. 

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej (19.11.2007 r.) poinfor-
mował, że IPN zaprzeczył informacjom podawanym przez dziennik 
„Rzeczpospolita” w oświadczeniu zamieszczonym na stronach IPN 
i przekazanym mediom. 

21. Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, Naczelnego 
Prokuratora Wojskowego (RPO–572552–IX/07) z dnia 14 listopa-
da 2007 r. – w sprawie zatrzymania i aresztowania zastępcy dowódcy 
1 Brygady Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie.

W Biurze Rzecznika prowadzone jest postępowanie w sprawie zatrzy-
mania i aresztowania zastępcy dowódcy 1 Brygady Lotnictwa Taktycz-
nego w Świdwinie. Powodem wszczęcia tego postępowania były arty-
kuły prasowe zamieszczone w Gazecie Wyborczej z dnia 25.10.2007 r.
i tygodniku „Newsweek” z dnia 11.11.2007 r. Jak wynika z publikacji 
„Newsweeka”, prokurator wojskowy nadzorujący prowadzone postę-
powanie karne, pomimo wielokrotnych próśb zatrzymanego ofi cera 
o powiadomienie adwokata, nie uczynił tego, pomimo złożenia takiej 
obietnicy. Kontakt z obrońcą został umożliwiony dopiero po upływie 
tygodnia. Opisane działania prokuratora nadzorującego prowadzone 
śledztwo naruszyły prawa i wolności obywatelskie tego ofi cera. 

Rzecznik zwrócił się do Naczelnego Prokuratora Wojskowego o zba-
danie zarzutów stawianych przez zatrzymanego zastępcę dowódcy 1 
Brygady Lotnictwa Taktycznego w opisanych publikacjach prasowych 
i powiadomienie o zajętym stanowisku w przedmiotowej sprawie. 

W wystąpieniu do Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej 
Rzecznik stwierdził, że opisane w publikacjach prasowych działania 
żołnierzy Żandarmerii Wojskowej, podjęte podczas zatrzymania ofi ce-
ra, naruszyły jego prawa i wolności. Rzecznik zwrócił się o zbadanie 
zarzutów przedstawionych przez zatrzymanego oraz poinformowanie 
o stanowisku zajętym w przedmiotowej sprawie.

Zastępca Naczelnego Prokuratora Wojskowego (26.11.2007 r.) 
poinformował, że Wojskowa Prokuratura Garnizonowa wydała w dniu 
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13.11.2007 r. postanowienie – jeszcze nieprawomocne – o odmowie 
wszczęcia śledztwa w sprawie rzekomego przekroczenia uprawnień 
i niedopełnienia obowiązków służbowych przez prokuratora wojsko-
wego zarządzającego zatrzymanie zastępcy dowódcy 1 Brygady Lotni-
ctwa Taktycznego w Świdwinie.

Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej (12.12.2007 r.) po-
informował, że Żandarmeria Wojskowa dokonując zatrzymania ofi cera 
realizowała czynności zlecone przez Wojskowego Prokuratora Garni-
zonowego do śledztwa prowadzonego przez CBA. Sposób zatrzymania 
należy uznać za zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Sposób 
zatrzymania i udokumentowania tej czynności objęty był postępo-
waniem sprawdzającym prowadzonym na zlecenie Naczelnej Proku-
ratury Wojskowej przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową, która 
nie dopatrzyła się uchybień ze strony Żandarmerii Wojskowej w tym 
zakresie. Postępowanie to zostało zakończone 13.11.2007 r. odmową 
wszczęcia śledztwa. 

W trakcie wyjaśniania sprawy Komendant stwierdził okoliczności 
poddające w wątpliwość poprawność przekazania zatrzymanego pro-
wadzącym śledztwo funkcjonariuszom CBA i w tej sprawie skierował 
zawiadomienie do Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

22. Naczelnego Prokuratora Wojskowego, Komendanta Główne-
go Żandarmerii Wojskowej (RPO–573943–IX/07) z dnia 19 listo-
pada 2007 r. – w sprawie sposobu zatrzymania żołnierzy z Polskiego 
Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie.

Rzecznik polecił swoim współpracownikom wszczęcie postępowa-
nia w sprawie zatrzymania siedmiu żołnierzy z Polskiego Kontyngentu 
Wojskowego w Afganistanie, podejrzanych przez Prokuraturę Wojsko-
wą o dokonanie zabójstwa ludności cywilnej. Po zaistniałym incyden-
cie żołnierze nie zostali odwołani, lecz wrócili do kraju po zakończeniu 
misji. Byli uroczyście witani przez najwyższych przedstawicieli Mini-
sterstwa Obrony Narodowej. 

Zatrzymanie tych żołnierzy przez Żandarmerię Wojskową poruszyło 
nie tylko rodziny zatrzymanych, ale także opinię społeczną. Zastrze-
żenia Rzecznika dotyczą sposobu zatrzymania oraz doprowadzenia 
żołnierzy do Prokuratury Wojskowej. W wystąpieniu do Komendan-
ta Głównego Żandarmerii Wojskowej Rzecznik zwrócił się z prośbą 
o wyjaśnienie powodów podjęcia zastosowanych środków wobec żoł-
nierzy. 

W wystąpieniu do Naczelnego Prokuratora Wojskowego Rzecz-
nik zwrócił się o udzielenie informacji, kto podjął decyzję o sposo-
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bie doprowadzenia żołnierzy do Prokuratury Wojskowej oraz dlaczego 
w przedmiotowej sprawie nie zostali dotychczas przesłuchani przeło-
żeni zatrzymanych żołnierzy.

Zastępca Prokuratora Generalnego – Naczelny Prokurator Woj-
skowy (22.11.2007 r.) poinformował, że zatrzymanie żołnierzy zostało 
dokonane przez funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej w oparciu 
o przewidziane w art. 247 kpk zarządzenia o zatrzymaniu i przymuso-
wym doprowadzeniu osób podejrzanych wydane w dniu 9.11.2007 r. 
przez prowadzącego śledztwo prokuratora. 

Do chwili obecnej nie wpłynęły jakiekolwiek zażalenia kwestionu-
jące zasadność, legalność czy też prawidłowość dokonanych zatrzy-
mań. Podejrzani nie skorzystali również z prawa do złożenia zażalenia 
na sposób zastosowania środków przymusu bezpośredniego przewi-
dzianego w art. 44 ust. 1 ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojsko-
wych organach porządkowych. Podczas czynności procesowych prze-
prowadzonych przez prokuratorów bezpośrednio po zatrzymaniu, ża-
den z podejrzanych nie zakwestionował również sposobu zatrzymania 
i doprowadzenia do siedziby prokuratury. 

Odnosząc się do kwestii przesłuchania wyższych przełożonych za-
trzymanych żołnierzy, Naczelny Prokurator Wojskowy poinformował, 
że zaplanowane czynności z ich udziałem zostaną przeprowadzone 
po uzyskaniu przez Prokuraturę wszystkich niezbędnych informacji 
pozwalających na jednoznaczne określenie ich statusu procesowego. 

23. Ministra Sprawiedliwości (RPO–571203–IV/07) z dnia 21 
listopada 2007 r. – w sprawie nieprawidłowej regulacji dotyczącej 
wpisywania nazwisk do ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie 
informatycznym. 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20.08.2003 r. 
w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wie-
czystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie infor-
matycznym określa wykaz dopuszczalnych liter i znaków pisarskich 
w księdze wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym.

 Wykaz nie zawiera obcych znaków diakrytycznych, tzn. liter nie wy-
stępujących w polskim alfabecie, co uniemożliwia wpisywanie w tych 
dokumentach obco brzmiących nazwisk. W konsekwencji, niektórzy 
obywatele noszący niepolsko brzmiące nazwisko, nie są w sposób 
właściwy ujawnieni w treści informatycznej księgi wieczystej. Sytua-
cja taka jest niedopuszczalna w demokratycznym państwie prawnym, 
w szczególności ze względu na domniemanie jawności materialnej 
ksiąg wieczystych i zasadę jawności formalnej ksiąg wieczystych. Do-
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mniemywa się, że prawo jawne z księgi wieczystej jest wpisane zgod-
nie z rzeczywistym stanem prawnym. 

Rzecznik zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości o zainicjowanie 
prac nad przystosowaniem prawnym i technicznym struktury księgi 
wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym dla obywateli no-
szących nazwiska, których pisownia wymaga użycia obcych znaków 
diakrytycznych i poinformowanie o zajętym stanowisku.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (11.12.2007 r.) 
poinformował, że problem opisany przez Rzecznika jest znany Mini-
sterstwu, dlatego też zlecono wykonanie modyfi kacji systemu, która 
pozwoli na wpisywanie znaków diakrytycznych innych języków niż 
polski we wszystkich polach, w których jest to konieczne, właściwą 
ich prezentację na zawiadomieniach i odpisach, jak również poprawne 
przeszukiwanie nazwisk i nazw podmiotów z tymi znakami w Central-
nej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych. 

Pierwsza wersja systemu Nowa Księga Wieczysta z rozszerzoną 
tabelą znaków pisarskich została już przekazana do Ministerstwa 
Sprawiedliwości w celu przetestowania. Po stwierdzeniu poprawno-
ści działania systemu zostaną podjęte prace legislacyjne zmierzające 
do nowelizacji stosownych rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości, 
w których jednym z załączników jest wykaz dopuszczalnych znaków 
pisarskich w systemie informatycznym. 

Znowelizowanie rozporządzeń oraz przekazanie do wszystkich wy-
działów ksiąg wieczystych objętych systemem NKW nowej wersji tego 
systemu, obejmującej rozszerzoną listę znaków diakrytycznych, po-
winno nastąpić do końca I kwartału 2008 r. 

24. Ministra Infrastruktury (RPO–564731–X/07) z dnia 21 listo-
pada 2007 r. – w sprawie braku możliwości zmniejszenia opłat za prze-
jazd autostradą w przypadku prowadzenia prac remontowych powodu-
jących istotne utrudnienia w ruchu pojazdów samochodowych. 

Do Rzecznika napływają skargi kierowców dotyczące pobierania 
opłat za przejazd autostradą A–4 na odcinku z Katowic do Krakowa, 
mimo istotnych utrudnień w ruchu pojazdów, spowodowanych pra-
cami remontowymi na autostradzie. Zdaniem skarżących, skoro au-
tostrada A–4 nie spełnia wymagań w zakresie warunków użytkowych, 
ustalonych dla autostrad, kierowcy nie powinni wnosi opłat za prze-
jazd autostradą w wysokości ustalonej w umowie koncesyjnej. 

W ocenie Rzecznika, obecnie obowiązujące regulacje (ustawa 
z dnia 27.10.1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Fun-
duszu Drogowym i rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
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29.04.2004 r. w sprawie opłat za przejazd autostradą) nie gwaran-
tują należytej ochrony praw użytkowników autostrad, nie przewidu-
ją bowiem uwzględnienia utrudnień w ruchu pojazdów wynikających 
z prac remontowych, jako elementu wpływającego na wysokość opłaty 
za przejazd. 

Rzecznik zwrócił się do Ministra Infrastruktury o rozważenie moż-
liwości nowelizacji przepisów regulujących kwestie opłat za przejazd 
autostradą, która wprowadziłaby obowiązek zmniejszania wysokości 
wspomnianych opłat w przypadku prowadzenia prac remontowych 
na autostradzie, powodujących istotne utrudnienia w ruchu pojaz-
dów samochodowych. 

Dyrektor Departamentu Dróg i Autostrad w Ministerstwie In-
frastruktury (20.12.2007 r.) wyjaśnił, że w umowie koncesyjnej kon-
cesjonariusz zobowiązał się do budowy, eksploatacji i utrzymania 
płatnej autostrady. W celu realizacji tego przedsięwzięcia na konce-
sjonariusza nałożono obowiązek pozyskania fi nansowania z kredytów 
długoterminowych udzielonych przez banki komercyjne. Zaciągnięte 
kredyty są zabezpieczane przychodami z opłat za przejazd płatną au-
tostradą. Jakiekolwiek obniżenie przychodów z opłat może spowodo-
wać wstrzymanie fi nansowania realizacji przedsięwzięcia bądź nawet 
wycofanie się banków z fi nansowania inwestycji. 

Jakakolwiek zmiana przepisów dotyczących zmniejszenia opłat 
za przejazd autostradą z powodu przeprowadzanych na autostradzie 
remontów nie będzie miała zastosowania do istniejącej umowy kon-
cesyjnej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
29.04.2004 r. w sprawie opłat za przejazd autostradą oraz postano-
wień umowy koncesyjnej, opłaty mogą być zmienione przez koncesjo-
nariusza z uwzględnieniem warunków określonych w umowie konce-
syjnej. Zastosowanie znowelizowanych przepisów mogłoby nastąpić 
dopiero w przypadku zmiany zapisów w umowie koncesyjnej. 

Mając na uwadze napływające od kierowców skargi dotyczące po-
bierania niezmienionych opłat za przejazd autostradą A–4 na odcin-
ku Katowice–Kraków w czasie przeprowadzania prac remontowych 
na autostradzie, resort transportu rozważa możliwość dokonania sto-
sownej nowelizacji przepisów prawa. 

25. Ministra Infrastruktury (RPO–573766–V/07) z dnia 22 li-
stopada 2007 r. – w sprawie formy zawarcia umowy o ustanowienie 
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. 

Ustawa z dnia 14.06.2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw uchyliła 
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art. 171 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowiący, 
że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu powstaje z chwilą za-
warcia między członkiem a spółdzielnią umowy o ustanowienie spół-
dzielczego własnościowego prawa do lokalu. Umowa powinna być za-
warta pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

Jednocześnie ustawa ta przewiduje możliwość zawarcia przez spół-
dzielnię umowy o przekształcenie przysługującego członkowi spół-
dzielni prawa lokatorskiego na spółdzielcze własnościowe prawo 
do lokalu w określonych wypadkach. Brak w ustawie szczególnych 
przepisów dotyczących formy zawarcia takiej umowy. Do ustanowie-
nia spółdzielczego prawa do lokalu zastosowanie mają zatem ogólne 
przepisy Kodeksu cywilnego o ustanawianiu ograniczonych praw rze-
czowych, zgodnie z którymi, ww. umowa powinna być zawarta – pod 
rygorem nieważności – w formie aktu notarialnego. 

Z treści skarg wpływających do Rzecznika wynika, że niektóre spół-
dzielnie nadal zawierają umowy o ustanowienie spółdzielczego włas-
nościowego prawa do lokalu w formie pisemnej, czego skutkiem jest 
bezwzględna nieważność takiej czynności prawnej. 

Ponadto konsekwencją wymogu zawarcia umowy w formie aktu no-
tarialnego jest konieczność poniesienia określonych wydatków. Wobec 
braku szczególnych regulacji tej kwestii, taksa notarialna stanowić 
będzie określony procent liczony od wartości przedmiotu umowy. Bę-
dzie to zatem znaczna kwota. Nowe regulacje miały ułatwić członkom 
spółdzielni uzyskanie „silniejszych” praw do zajmowanych lokali oraz 
zminimalizować związane z tym koszty. Rzecznik zwrócił się o przed-
stawienie stanowiska w opisanej sprawie. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury (10.12.2007 r.) 
poinformował, że nie można w pełni podzielić poglądu, iż brak regulacji 
przewidującej wymóg zachowania jedynie formy pisemnej dla umów 
o przekształcenie przysługującego członkom spółdzielczego lokatorskie-
go prawa do lokalu na prawo spółdzielcze własnościowe jest ewidentnie 
wynikiem przeoczenia ustawodawcy, a nie jego świadomego wyboru. 

Nie można wykluczyć sytuacji, że uznanie obecnego stanu praw-
nego w zakresie przekształcania spółdzielczych lokatorskich praw 
do lokalu mieszkalnego na prawa spółdzielcze własnościowe za wynik 
przeoczenia ustawodawcy i przywrócenie, w wyniku nowelizacji, stanu 
prawnego przewidującego wymóg zachowania jedynie formy pisemnej 
dla umów, których przedmiotem jest to przekształcenie, powodowało-
by w części spółdzielni spowolnienie tempa działań mających na celu 
uzyskiwanie przez spółdzielnie mieszkaniowe prawa własności lub 
użytkowania wieczystego gruntu. 
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Skutki regulacji wprowadzone ustawą z dnia 14.06.2007 r. o zmia-
nie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw nadal będą monitorowane, przed podjęciem decyzji 
o potrzebie przygotowania i zakresie zmian ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych. 

26. Ministra Zdrowia (RPO–574200–X/07) z dnia 22 listopada 
2007 r. – w sprawie społecznego zaniepokojenia związanego z ciężki-
mi zachorowaniami na sepsę.

Narasta społeczne zaniepokojenie związane z ciężkimi zachorowa-
niami na sepsę. Niepokój ten pogłębiają informacje przekazywane 
przez środki masowego przekazu o śmiertelnych przypadkach sepsy 
i o wątpliwościach co do prawidłowości postępowania diagnostycz-
no-leczniczego prowadzonego w zakładach opieki zdrowotnej. Infor-
macje te powodują sytuację zagrożenia i wpływają na zachowania 
obywateli oraz instytucji publicznych, np. szkół. 

Jednocześnie z ofi cjalnych raportów Państwowego Zakładu Higieny 
wynika, że rośnie liczba rejestrowanych zachorowań na sepsę. W tym 
roku odnotowano 198 zachorowań na sepsę, czyli o około 60% więcej 
niż w poprzednich latach. 

Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w opisanej spra-
wie, w tym o aktualnej skali zjawiska, monitoringu sytuacji oraz prze-
strzegania obowiązków i procedur przewidzianych w ustawie z dnia 
6.09.2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach, a także w sprawie 
działań i zamierzeń Ministra Zdrowia w kierunku zapewnienia bezpie-
czeństwa leczenia. 

Minister Zdrowia (18.12.2007 r.) poinformowała, że wcześniejszy 
system obejmujący obowiązkiem zgłaszania wyłącznie zapalenia opon 
mózgowo-rdzeniowych wywołanych przez meningokoki, nie obejmo-
wał przypadków posocznic, przez co „wymykały” się one z opracowań 
epidemiologicznych i pozornie zmniejszały liczbę zachorowań. 

Monitorowanie przypadków zakażeń meningokokowych potwier-
dzonych laboratoryjnie prowadzone jest przez Krajowy Ośrodek Refe-
rencyjny ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu 
Nerwowego (KOROUN), działający w Zakładzie Epidemiologii i Mikro-
biologii Klinicznej Narodowego Instytutu Leków. 

Najlepszą metodą zapobiegania zakażeniom meningokokowym 
są szczepienia ochronne. Wprowadzenie powszechnych, obowiązko-
wych szczepień nie jest jednak możliwe do wprowadzenia ze względu 
na wysoki jednostkowy koszt szczepionki. W sytuacji gdy w określo-
nym regionie kraju wzrasta zapadalność na inwazyjną chorobę me-
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ningokokową lub w momencie wystąpienia ognisk epidemicznych 
choroby wywołanej przez meningokoki grupy C, wprowadzane są in-
terwencyjne szczepienia fi nansowane z budżetu Ministra Zdrowia. 

Działania mające na celu poprawę sytuacji w zakresie zakażeń me-
ningokokowych są wynikiem prac Zespołu ds. Zakażeń Meningoko-
kowych powołanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Rezul-
tatem prac ekspertów jest opracowanie procedur w przypadku wystą-
pienia epidemii spowodowanej meningokokami, znowelizowanych wy-
tycznych dotyczących zwalczania zakażeń meningokokowych, zasad 
usprawnienia diagnostyki mikrobiologicznej, a także szkoleń. 

27. Ministra Finansów (RPO–571970–VI/07) z dnia 22 listopada 
2007 r. – w sprawie braku informacji o zwolnieniu z podatku od czyn-
ności cywilnoprawnej przysługującym osobom niepełnosprawnym. 

Rzecznik zwrócił się o rozważenie wydania dyspozycji uzupełnienia 
informacji o podatku od czynności cywilnoprawnych zamieszczonej 
na stronie internetowej Ministerstwa Finansów o adnotację dotyczącą 
zwolnienia przysługującego osobom niepełnosprawnym kupującym 
na własne potrzeby sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, moto-
rowery, motocykle lub samochody osobowe na podstawie art. 8 pkt 6 
ustawy z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnej. 
Informacja o tym zwolnieniu powinna być udostępniona w formie pi-
semnej również w urzędach skarbowych. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (18.12.2007 r.) 
poinformował, że informator zamieszczony na stronie internetowej 
Ministerstwa Finansów uzupełniono o postulowaną przez Rzecznika 
adnotację. Natomiast udostępnianie tej informacji w formie papie-
rowej w urzędach skarbowych wydaje się nieuzasadnione. Wystar-
czające jest udostępnienie jej formie elektronicznej. Ponadto dostęp 
do informacji ułatwiają punkty obsługi podatników funkcjonujące 
w urzędach podatkowych. Ogólnych informacji z zakresu prawa po-
datkowego udziela natomiast Krajowa Informacja Podatkowa. 

28. Ministra Sprawiedliwości (RPO–570841–III/07) z dnia 23 
listopada 2007 r. – w sprawie podnoszenia kwalifi kacji zawodowych 
przez pracowników sądów i prokuratury.

Do Rzecznika napływają skargi od pracowników sądów i prokura-
tury, w których wyrażają niezadowolenie z regulacji prawnej przyję-
tej w ustawie z dnia 9.05.2007 r. o zmianie ustawy o pracownikach 
sądów i prokuratury. Pracownicy podnoszą zarzut, że ustawodawca 
przewidując wymóg uzupełnienia wykształcenia do poziomu wyższe-
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go, „przerzucił na ich barki ciężar sfi nansowania kosztów studiów” 
oraz nie określił wymagań w zakresie kierunku studiów. 

Przewidziany w ustawie obowiązek uzupełnienia wykształcenia 
do poziomu wyższego stawia pracowników sądów i prokuratury w sy-
tuacji analogicznej do sytuacji powstałej w wyniku skierowania pra-
cownika na studia. Z tego względu w opinii Rzecznika nałożenie przez 
władze publiczne na urzędników sądów i prokuratury obowiązku pod-
wyższenia kwalifi kacji zawodowych poprzez uzupełnienie wykształce-
nia do poziomu wyższego powinno wiązać się z przyjęciem przez pań-
stwo obowiązku partycypacji w realizacji tego zadania. Zachodzi rów-
nież potrzeba doprecyzowania przepisów w zakresie wyboru kierunku 
studiów. Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w przedstawionej 
sprawie. 

29. Ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPO–569349–III/07) 
z dnia 23 listopada 2007 r. – w sprawie sposobu obliczenia dochodu 
rodziny uprawniającego do zaliczki alimentacyjnej. 

Przepis art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 22.04.2005 r. o postępowa-
niu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej 
stanowi, iż zaliczka alimentacyjna przysługuje, jeżeli dochód rodziny 
w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 583,00 zł. 
Zgodnie z gramatycznym brzmieniem art. 8 ust. 2 ustawy w przy-
padku, gdy dochód rodziny nie przekracza 50% kwoty uprawniającej 
do uzyskania zaliczki alimentacyjnej, zaliczka powinna być wypłaca-
na w zwiększonej wysokości. 

Wyliczenie wysokości zaliczki alimentacyjnej w podwyższonej wy-
sokości przy zastosowaniu wykładni art. 8 ust. 2 dokonanej przez 
organy administracji publicznej powoduje rażące dysproporcje w wy-
sokości uzyskiwanej pomocy w przeliczeniu na osobę uprawnioną, 
istniejące zwłaszcza pomiędzy osobą samotną a osobą w rodzinie bądź 
osobą w rodzinie wielodzietnej. Zdaniem Rzecznika, stosowana obec-
nie interpretacja jest sprzeczna z konstytucyjną zasadą równości oby-
wateli wobec prawa, zasadą szczególnej pomocy państwa rodzinom 
znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, a także 
z zasadami sprawiedliwości społecznej. 

Dochód rodziny, o którym mowa w art. 8 ust. 2 powinien być rozu-
miany jako dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie, użyty 
w art. 7 ust. 2 ustawy. Prowadzi to do wniosku, że kwotę zaliczki 
zwiększa się wówczas, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę 
w rodzinie nie przekroczy 50% kwoty 583 zł, tj. kwoty 291,50 zł. 

Rzecznik zwrócił się o rozważenie możliwości podjęcia inicjatywy 
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legislacyjnej w kierunku zmiany art. 8 ust. 2 ustawy o postępowaniu 
wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, wy-
kluczającej stosowanie tej regulacji prawnej z naruszeniem powoła-
nych standardów konstytucyjnych. 

Minister Pracy i Polityki Społecznej (19.12.2007 r.) poinformowa-
ła, że Ministerstwo dostrzegło sygnalizowany problem i już w 2005 r. 
przygotowało nowelizację ustawy o postępowaniu wobec dłużników 
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, doprecyzowującą po-
wyższy przepis. Prace nad nowelizacją zostały zawieszone ze względu 
na podjęte w Sejmie prace nad przywróceniem funduszu alimentacyj-
nego. W dniu 7.09.2007 r. została uchwalona ustawa o pomocy oso-
bom uprawnionym do alimentów, która z dniem 1.10.2008 r. uchyla 
ustawę o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz za-
liczce alimentacyjnej. W związku z powyższym wprowadzanie krótko-
terminowych rozwiązań w tym zakresie wydaje się zbędne. 

30. Ministra Finansów (RPO–574183–VI/07) z dnia 26 listopa-
da 2007 r. – w sprawie braku możliwości korzystania z ulgi z tytułu 
wychowywania dzieci przez podatników korzystających ze zryczałto-
wanych form opodatkowania oraz z opodatkowania stawką liniową. 

Rzecznik z zadowoleniem przyjął wprowadzenie z dniem 1.01.2007 r. 
ulgi z tytułu wychowywania dzieci (art. 27f ustawy z dnia 26.07.1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fi zycznych). Jednak z niezrozumia-
łych przyczyn ustawodawca wyłączył z jej stosowania podatników 
opłacających podatek dochodowy na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od nie-
których przychodów osiąganych przez osoby fi zyczne oraz według 
stawki liniowej 19%. 

Podatnicy korzystający ze zryczałtowanych form opodatkowania 
oraz z opodatkowania stawką liniową, do dnia 20.01.2007 r. mo-
gli podjąć decyzję, czy ze względu na wprowadzenie tej ulgi przejść 
na ogólne zasady opodatkowania. Obowiązująca do dnia 17.10.2007 r. 
wysokość ulgi (iloczyn liczby wychowywanych dzieci i kwoty 120 zł) 
w wielu przypadkach nie stanowiła odpowiedniej zachęty do doko-
nania takiej zmiany. Dopiero na mocy ustawy z dnia 5.09.2007 r. 
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fi zycznych, wy-
sokość ulgi została z dniem 18.10.2007 r. podwyższona o 1000 zł, 
co w istotny sposób zmieniło sytuację. 

Wprowadzenie ulgi z tytułu wychowywania dzieci nie powinno być 
powiązane z formą opodatkowania, bowiem ulga ma wyłącznie cha-
rakter prorodzinny i jej jedynym celem jest uwzględnienie w syste-
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mie podatkowym kosztów utrzymania i wychowania dzieci w rodzi-
nie. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w sprawie oraz 
poinformowanie, czy planowana jest zmiana ustawy umożliwiająca 
podatnikom opodatkowanym w zryczałtowanej formie lub stawką li-
niową skorzystanie z ulgi przewidzianej w art. 27f ustawy. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (27.12.2007 r.) poin-
formowała, że wyłączenie możliwości odliczenia ulgi od podatku ob-
liczonego według 19% stawki podatku oraz ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych i karty podatkowej nie narusza norm konstytu-
cyjnych. 

Podstawową formą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób 
fi zycznych są zasady ogólne przy zastosowaniu progresywnej skali po-
datkowej. Zarówno opodatkowanie według 19% stawki, jak i zryczał-
towane formy opodatkowania, podatnik wybiera składając stosowne 
oświadczenie lub wniosek. W przypadku np. wyboru opodatkowania 
według 19% stawki, wolą ustawodawcy było, żeby podatnicy nie mo-
gli – co do zasady – korzystać z ulg, zwolnień i odliczeń. Tym samym 
dokonując wyboru sposobu opodatkowania dochodów (przychodów) 
z działalności gospodarczej, podatnicy powinni być świadomi nie tyl-
ko korzyści płynących z takiego wyboru, lecz także ograniczeń z nim 
związanych. 

Inną kwestią jest wysokość ulgi z tytułu wychowywania dzieci, 
zmieniona w trakcie roku podatkowego po wejściu w życie tej ulgi. 
Zmiana ta nie nastąpiła z inicjatywy rządu, lecz grupy posłów. Nie 
zmienia to jednak faktu, że zmiana wysokości ulgi z tytułu wychowy-
wania dzieci nastąpiła w drodze ustawy, w ramach konstytucyjnych 
uprawnień ustawodawcy do przyznawania ulg. 

Jednocześnie w odpowiedzi zapewniono Rzecznika, że propozycja 
rozszerzenia ulgi z tytułu wychowywania dzieci zostanie poddana do-
głębnej analizie. 

31. Ministra Środowiska (RPO–572578–X/07) z dnia 26 listopa-
da 2007 r. – w sprawie konieczności wydania przez Radę Ministrów 
rozporządzenia dotyczącego krajowego planu rozdziału uprawnień 
do emisji gazów cieplarnianych.

Rzecznik zwrócił się o podjęcie działań zmierzających do wydania 
przez Radę Ministrów rozporządzenia na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 
w związku z art. 20 ustawy o handlu uprawnieniami do emisji do powie-
trza gazów cieplarnianych i innych substancji oraz o dostosowanie art. 
20 przedmiotowej ustawy do prawa unijnego (art. 11 ust. 1 i 2 Dyrekty-
wy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13.10.2003 r. 
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ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych 
we Wspólnocie oraz zmieniającej Dyrektywę Rady 96/61/WE). 

Niewydanie wspomnianego aktu wykonawczego prowadzi do naru-
szenia praw i wolności obywatelskich, bowiem brak krajowego planu 
rozdziału uprawnień do emisji uniemożliwia prowadzącym instalacje 
w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska realizację upraw-
nień wynikających z ustawy o handlu uprawnieniami do emisji do po-
wietrza gazów cieplarnianych i innych substancji. 

Minister Środowiska (03.12.2007 r.) poinformował, że objął urząd 
w dniu 16 listopada br., a zatem półtora miesiąca po upływie ustawo-
wego terminu ogłoszenia rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
krajowego planu dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami 
do emisji (KPRU). Do tego czasu nie został sporządzony projekt roz-
porządzenia. Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami 
do Emisji jedynie zamieścił na swych stronach internetowych wzór 
mający służyć jako podstawa rozdziału uprawnień do emisji oparty 
na wielkościach emisji. Uczestnicy systemu odnieśli się do zapropo-
nowanego wzoru bardzo krytycznie. Minister Środowiska zlecił więc 
podjęcie prac nad nową wersją KPRU, uwzględniającą zgłoszone uwa-
gi. Wydanie rozporządzenia w tej sprawie będzie traktowane jako za-
danie priorytetowe. 

Minister poinformował także o trwających pracach nad projektem 
ustawy o instrumentach wspomagających redukcję emisji do powie-
trza gazów cieplarnianych i innych substancji, umożliwiającej pełną 
implementację dyrektywy 2003/87/WE.

32. Ministra Edukacji Narodowej (RPO–573703–III/07) z dnia 
26 listopada 2007 r. – w sprawie braku przepisów wskazujących 
podmiot uprawniony do ustalania prawa nauczycieli do nauczania 
przedmiotów zbliżonych do kierunku ukończonych studiów. 

Od nauczycieli wymagane jest ukończenie studiów na kierunku 
(specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem pro-
wadzonych zajęć. Dopuszcza się jednak uznanie ukończenia kierun-
ku (specjalności) za zbliżony z nauczanym przedmiotem, jeśli łączy 
się z tym posiadanie dostatecznej wiedzy merytorycznej do nauczania 
danego przedmiotu lub prowadzenia określonych zajęć. 

W wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12.05.2004 r. 
utracił moc przepis § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Na-
rodowej i Sportu z dnia 10.09.2002 r. w sprawie szczegółowych kwa-
lifi kacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypad-
ków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego 



48

wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. Tym 
samym kuratorzy oświaty utracili kompetencje w zakresie ustalania, 
czy ukończony przez nauczyciela kierunek studiów jest zbliżony z na-
uczanym przedmiotem. Dotychczas nie zostały podjęte żadne działa-
nia legislacyjne w celu jednoznacznego uregulowania tego problemu. 
W praktyce oceny, czy kierunek studiów ukończonych przez nauczy-
ciela jest zbliżony z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowa-
dzonych zajęć, dokonuje dyrektor szkoły lub placówki przy nawiązy-
waniu z nauczycielem stosunku pracy lub powierzaniu konkretnych 
obowiązków. 

Brak odpowiednich regulacji powoduje rozbieżności w poglądach 
i działaniach organów nadzoru pedagogicznego i organów prowadzą-
cych szkoły. Rzecznik zwrócił się o rozważenie możliwości podjęcia dzia-
łań legislacyjnych w celu uregulowania przedstawionego problemu.

33. Ministra Zdrowia (RPO–573357–X/07) z dnia 26 listopada 
2007 r. – w sprawie zagrożeń w zakresie zabezpieczenia opieki zdro-
wotnej w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. 

Z treści dokumentu Ministerstwa Zdrowia pt. „Monitorowanie mi-
gracji polskich lekarzy, pielęgniarek i położnych po przystąpieniu Pol-
ski do Unii Europejskiej” – raport z realizacji programu w 2006 r. wy-
nika, że występuje systematyczny spadek liczby zatrudnionego per-
sonelu w zakładach opieki zdrowotnej, pomimo wzrostu liczby osób 
posiadających prawo wykonywania zawodu. W najbliższych latach 
kryzys kadr medycznych w Polsce może się pogłębiać. 

Z dniem 1.01.2008 r. wejdzie w życie nowa regulacja w sprawie 
czasu pracy lekarzy. W świetle przepisów powołanej ustawy, czas peł-
nienia dyżuru medycznego przez lekarzy oraz innych posiadających 
wyższe wykształcenie pracowników wykonujących zawód medyczny, 
wlicza się do czasu pracy. Ustawa zakłada, że tygodniowy wymiar cza-
su pracy lekarza nie może przekroczyć 48 godzin na tydzień, wliczając 
czas pełnienia dyżuru medycznego. Przekroczenie tego limitu możliwe 
będzie tylko za pisemną, dobrowolnie wyrażoną zgodą pracownika. 
Skrócenie czasu pracy oznacza, że szpitalom będzie jeszcze trudniej 
niż obecnie zapewnić odpowiednio liczny zespół lekarzy, by chronić 
życie i zdrowie pacjentów. 

Dotychczasowe niedobory kadrowe lekarzy oraz zmiany wymuszone 
nowymi regulacjami w sprawie czasu pracy lekarzy stanowią realne 
zagrożenie praw pacjentów. Rzecznik zwrócił się o przekazanie infor-
macji odnośnie działań Ministra Zdrowia w tej materii, w szczegól-
ności w zakresie monitoringu sytuacji oraz aktualnej skali zjawiska 
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i stanu zabezpieczenia opieki zdrowotnej w publicznych zakładach 
opieki zdrowotnej. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (19.12.2007 r.) 
poinformował, że aktualne niedobory kadr medycznych są skutkiem 
kilkunastoletnich zaniedbań w systemie kształcenia lekarzy i pielęg-
niarek, jak również w fi nansowaniu ochrony zdrowia w Polsce. De-
fi cytu tego nie da się jednak zlikwidować w krótkim czasie z uwagi 
na długi czas kształcenia lekarza oraz ograniczone możliwości uczelni 
medycznych. Problem ten jest na bieżąco monitorowany, a dane uzy-
skane tą drogą służą opracowaniu programu działań zmierzających 
do zwiększenia liczby lekarzy specjalistów dostępnych na krajowym 
rynku pracy. 

Problem niedostosowania polskich przepisów dotyczących czasu 
pracy lekarzy do wymogów Unii Europejskiej znany był od dawna. 
Wchodząca w życie z dniem 1.01.2008 r. nowelizacja ustawy o zakła-
dach opieki zdrowotnej implementuje do krajowego porządku praw-
nego wymogi dyrektywy 2003/88/WE w sprawie niektórych aspektów 
organizacji czasu pracy. Obecnie prowadzone są prace nad noweliza-
cją tych przepisów, mającą na celu usunięcie wątpliwości interpreta-
cyjnych. 

Rząd prowadzi również działania, które pozwolą na lepsze wyko-
rzystanie środków fi nansowych znajdujących się w systemie ochrony 
zdrowia oraz na zwiększenie ilości środków przeznaczonych na zakup 
świadczeń opieki zdrowotnej. W szczególności, w wyniku uzgodnień 
z Prezesem NFZ, podjęto decyzje niezbędne do uruchomienia więk-
szych środków fi nansowych na lecznictwo szpitalne w 2008 r. Plano-
wane jest także zniesienie limitów na niektóre świadczenia medyczne. 
NFZ uruchomi też środki fi nansowe służące wypłaceniu szpitalom na-
leżności z tytułu ugód sądowych za nadwykonania świadczeń opieki 
zdrowotnej. 

34. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
(RPO–569949–I/07) z dnia 26 listopada 2007 r. – w sprawie wyma-
gania od uczestników badań klinicznych wyrażenia zgody na przeka-
zanie ich danych osobowych do innych krajów. 

Do Biura Rzecznika wpłynęło do wiadomości pismo Komisji Bioe-
tycznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, skierowane do Gene-
ralnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w sprawie wyma-
gania od uczestników badań klinicznych wyrażenia zgody na prze-
kazanie ich danych osobowych do innych krajów, nawet przy braku 
rozwiniętej ochrony danych osobowych w ich systemach prawnych. 
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Niepokój Rzecznika budzi problem potencjalnego osłabienia w ten 
sposób ochrony danych osobowych. Rzecznik poprosił o poinformo-
wanie o treści odpowiedzi udzielonej Komisji i ewentualnie innych 
działaniach podjętych w tej sprawie. 

35. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (RPO–
559255–I/07) z dnia 26 listopada 2007 r. – w sprawie problemów 
w realizacji wolności zgromadzeń. 

Zgodnie z ustawą z dnia 5.07.1990 r. o zgromadzeniach organizator 
zgromadzenia ma obowiązek zawiadomić organ gminy o zgromadze-
niu nie później niż na 3 dni przed datą jego planowanego odbycia. 
Ustawa ta w zasadzie nie przewiduje możliwości przeprowadzenia tzw. 
zgromadzenia spontanicznego, którego istotą jest możliwość natych-
miastowej reakcji na najważniejsze wydarzenia i zmiany zachodzące 
w przestrzeni publicznej. 

Przepis art. 52 Kodeksu wykroczeń przewiduje karę aresztu, ogra-
niczenia wolności bądź grzywny dla osoby zwołującej zgromadzenie 
bez wymaganego zawiadomienia albo przewodniczącej takiemu zgro-
madzeniu (a także dla podżegacza i pomocnika). Co istotne, postępo-
wania wykroczeniowe na podstawie tych przepisów toczą się obecnie 
– najlepszym przykładem jest tu postępowanie wobec organizatorów 
demonstracji w sprawie Doliny Rospudy zwołanej w związku z wizytą 
Przewodniczącego Komisji Europejskiej w Polsce. 

W opinii Rzecznika ustawa o zgromadzeniach powinna przewidywać 
możliwość przeprowadzenia zgromadzenia spontanicznego. Utrzyma-
nie dotychczasowego stanu normatywnego pozostaje w sprzeczności 
z wymogami wynikającymi z Konstytucji RP oraz zobowiązań między-
narodowych. Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w tej sprawie. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji (02.01.2008 r.) poinformował, że MSWiA rozważy możli-
wość podjęcia inicjatywy legislacyjnej w przedmiotowym zakresie tak, 
aby dopuszczalne było organizowanie zgromadzeń publicznych o cha-
rakterze spontanicznym. Jednakże niezbędne jest dokonanie wszech-
stronnej analizy takiego rozwiązania, aby przyjęte regulacje mogły 
zapewnić ochronę także innych wolności gwarantowanych przez Kon-
stytucję RP, jak również bezpieczeństwa i porządku publicznego pod-
czas zgromadzeń spontanicznych. 

36. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RPO–570179–IV/07) 
z dnia 27 listopada 2007 r. – w sprawie kryteriów przyznawania po-
mocy przewidzianej w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich.
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Do Rzecznika zwrócił się Poseł do Parlamentu Europejskiego 
w sprawie dotyczącej kryteriów przyznawania pomocy przewidzianej 
w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 w dzia-
łaniu pod nazwą „Ułatwianie startu młodym rolnikom”. 

Zdaniem Wnioskodawcy przyjęte w programie kryterium minimal-
nej powierzchni użytków rolnych gospodarstwa, które musi być nie 
mniejsze niż średnia w danym województwie i nie większe niż 300 ha, 
a jeżeli średnia wojewódzka jest niższa niż średnia krajowa, wówczas 
obowiązuje średnia krajowa – narusza art. 2 oraz art. 32 Konstytucji 
RP, poprzez dyskryminację rolników pochodzących z regionów o roz-
drobnionej strukturze agrarnej. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie 
stanowiska w poruszonej kwestii. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (05.12.2007 r.) poinformował, 
że w projekcie Programu strona polska określiła, iż premie przyznawa-
ne będą osobom przejmującym gospodarstwa o powierzchni nie mniej-
szej niż średnia wojewódzka. Komisja Europejska zwróciła się jednak 
o zaostrzenie tego kryterium stwierdzając, iż rozwiązanie proponowane 
przez stronę polską nie zapewniłoby efektywnej realizacji podstawowych 
celów działania „Ułatwienie startu młodym rolnikom”, jakimi są po-
prawa struktury agrarnej oraz konkurencyjności polskiego rolnictwa 
na Jednolitym Rynku UE. Strona polska uwzględniła zalecenie Komisji 
w treści Programu oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 
fi nansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. 

Ze względu na liczne postulaty obniżenia progu minimalnej po-
wierzchni gospodarstwa młodego rolnika w województwach o dużym 
rozdrobnieniu struktury agrarnej, Ministerstwo podjęło kroki mające 
na celu złagodzenie tego kryterium, zwracając się do Komisji Europej-
skiej z wnioskiem o akceptację odpowiedniej zmiany Programu, lecz 
nie otrzymało jeszcze stanowiska w tej sprawie. 

37. Ministra Infrastruktury (RPO–508065–V/05) z dnia 27 li-
stopada 2007 r. – w sprawie obciążania właścicieli domów jednoro-
dzinnych, niebędących członkami spółdzielni mieszkaniowej, koszta-
mi funkcjonowania spółdzielni.

Zgodnie z art. 4 ust. 4 zd. drugie ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych, właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni 
są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją 
i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które 
są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące 
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w określonych budynkach lub osiedlu. Są to najczęściej drogi we-
wnątrzosiedlowe, parkingi, tereny zielone, place zabaw itp.

Ze skarg wpływających do Biura Rzecznika wynika, że przepis ten 
stanowi podstawę do obciążania właścicieli lokali niebędących człon-
kami spółdzielni, wydatkami ponoszonymi na jej nieruchomości, po-
mimo iż osoby te nie korzystają z tych nieruchomości. Problem ten 
dotyczy właścicieli domów jednorodzinnych wybudowanych w ramach 
spółdzielni mieszkaniowej. 

Rzecznik zwrócił uwagę również na problem dotyczący wykładni 
art. 26 i art. 27 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w przypad-
ku domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej (tzw. segmen-
tów). Właściciel domu, niebędący członkiem spółdzielni, musi pono-
sić określone koszty z tytułu sprawowania przez spółdzielnię zarządu 
nieruchomością, na którą składają się domy w zabudowie szeregowej. 
W praktyce właściciele sami sprawują zarząd (zapewniają dostawę 
wody, gazu, wywóz śmieci). Zasadna byłaby zmiana treści przepisów 
omawianej ustawy tak, aby uwzględniały one odrębny od lokali w bu-
dynkach wielomieszkaniowych charakter domów jednorodzinnych 
i wykluczały możliwość obciążania właścicieli domów jednorodzin-
nych, niebędących członkami spółdzielni mieszkaniowej, kosztami 
działalności spółdzielni, z której nie czerpią żadnej korzyści. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury (18.12.2007 r.) 
poinformował, że w rezultacie prac legislacyjnych parlamentarzystów V 
kadencji uchwalono nowe brzmienie przepisu art. 4 ust. 4 ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych, zawarte w ustawie z dnia 14.06.2007 r. 
o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie nie-
których innych ustaw. Minister Infrastruktury nie widzi potrzeby zmiany 
zawartych w nim regulacji. W korespondencji napływającej do Minister-
stwa również brak postulatów dotyczących takiej zmiany. Ponadto zgod-
nie z nowym brzmieniem art. 4 ust. 8 ww. ustawy, właściciele niebędący 
członkami spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości 
opłat bezpośrednio na drodze sądowej. Ciężar udowodnienia zasadności 
zmiany wysokości opłat spoczywa na spółdzielni. 

Z otrzymywanej korespondencji nie wynika również występowanie 
sygnalizowanego przez Rzecznika problemu wykładni art. 26 i art. 27 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w przypadku domów jedno-
rodzinnych w zabudowie szeregowej. 

38. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
(RPO–573821–VI/07) z dnia 27 listopada 2007 r. – w sprawie prak-
tyk stosowanych przez sieć sprzedaży sprzętu komputerowego. 



53

Ze skarg otrzymywanych przez Rzecznika wynika, że sklepy prowa-
dzące sprzedaż komputerów przenośnych typu laptop oferują je tylko 
łącznie z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows 
Vista. Nie ma możliwości zakupu komputera bez zainstalowanego 
systemu, zaś do samego sprzętu nie jest załączane oprogramowanie 
w postaci sterowników. 

Wiąże się to z koniecznością udania się do serwisu za każdym ra-
zem, gdy powstanie potrzeba przeinstalowania systemu lub dokonania 
innych czynności związanych z funkcjonowaniem komputera na po-
ziomie programowym i systemowym. Zmusza się tym samym osoby 
zainteresowane kupnem komputera nie tylko do korzystania z jedne-
go systemu operacyjnego – fi rmy Microsoft, ale również do korzysta-
nia z usług serwisowych przy najprostszych czynnościach. Praktyka 
ta nasuwa duże wątpliwości co do jej zgodności z przepisami dotyczą-
cymi zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz ochrony konkurencji 
i konsumentów. 

W omawianej sprawie, przy dokonaniu zakupu komputera koniecz-
ne jest jednoczesne podpisanie umowy licencyjnej związanej z oprogra-
mowaniem Microsoft Windows Vista. Z tego powodu dochodzi również 
do naruszenia tych przepisów i zasad wypracowanych przez doktrynę 
i orzecznictwo, które zabraniają stosowania w umowach z konsumenta-
mi tzw. niedozwolonych postanowień umownych. Na rynku funkcjonuje 
bowiem szereg innych systemów operacyjnych, przez co niedopuszczal-
ne jest stwierdzenie, że jedynie Microsoft Windows Vista pozostaje w bez-
pośrednim związku z nabywanym sprzętem komputerowym. Rzecznik 
zwrócił się o zbadanie sprawy i poinformowanie o zajętym stanowisku. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (21.12.2007 r.) 
poinformował, że w sytuacji zakupu komputera z przeinstalowa-
nym systemem Windows Vista można zdecydować się na usunięcie 
tego systemu i zainstalowanie innego spośród systemów dostępnych 
na platformę PC (m.in. Windows XP, Linux, BSD). Systemy te zazwy-
czaj wyposażone są w zestaw odpowiednich sterowników do większo-
ści podzespołów komputerowych i sprzętu peryferyjnego. Odpowied-
nie sterowniki dostępne są również na stronach internetowych pro-
ducentów podzespołów i innego sprzętu lub na dołączanych do nich 
nośnikach – nie ma więc przeszkód, aby na zakupionym sprzęcie ko-
rzystać z alternatywnych wobec przeinstalowanego systemów opera-
cyjnych. Konsument nie ma obowiązku podpisywania umowy licen-
cyjnej na korzystanie z systemu Windows Vista. Tym samym, opisane 
w wystąpieniu działania przedsiębiorców nie stanowią praktyki naru-
szającej zbiorowe interesy konsumentów. 
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39. Komendanta Głównego Policji (RPO–574308–II/07) z dnia 
28 listopada 2007 r. – w sprawie nieprawidłowości w wykorzystywa-
niu zdjęć z fotoradarów przez Policję i Straż Miejską.

Z publikacji w prasie wynika, iż warszawska Straż Miejska prze-
kazała Policji zdjęcia zrobione przez użytkowane przez nią fotoradary 
w okresie poprzedzającym wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Zdjęcia 
te miały posłużyć do skierowania przez Policję do sądów wniosków 
o ukaranie wobec sprawców wykroczeń polegających na przekrocze-
niu dopuszczalnej prędkości przez kierujących pojazdami. Niektóre 
sądy wydawały wyroki skazujące, inne natomiast umarzały postę-
powanie ze względu na niezgodne z prawem uzyskanie przez Straż 
Miejską dowodów w postaci zdjęć z fotoradarów. Rzecznik zwrócił się 
o poinformowanie, czy opisana praktyka miała miejsce oraz o przed-
stawienie stanowiska w przedmiotowej sprawie. 

Komendant Główny Policji (14.12.2007 r.) potwierdził, że Straż 
Miejska przekazała Policji zdjęcia wykonane przy pomocy fotorada-
rów w okresie poprzedzającym wyrok Trybunału Konstytucyjnego. 
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20.08.1997 r. o stra-
żach gminnych, straż gminna (miejska) może obserwować i rejestro-
wać przy użyciu środków technicznych obraz zdarzeń w miejscach 
publicznych. Normy prawne zakwestionowane w wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 22.03.2007 r. miały charakter kompetencyj-
ny, natomiast podstawą skazania w przypadku przekroczenia prędko-
ści są przepisy art. 92 i art. 97 Kodeksu wykroczeń. Ocena orzeczeń 
sądów, które w pewnych przypadkach kwestionowały wartość dowo-
dową zdjęć z fotoradarów, wykracza poza zakres kompetencji Policji. 

40. Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego (RPO–
554322–II/06) z dnia 28 listopada 2007 r. – w sprawie funkcjono-
wania instytucji sądów 24-godzinnych. 

Rzecznik zwrócił się o dokonanie oceny funkcjonowania instytucji 
sądów 24-godzinnych, a także o zajęcie stanowiska, czy w świetle do-
tychczasowej praktyki orzeczniczej nieodzowna jest nowelizacja prze-
pisów w omawianej materii. 

W opinii Rzecznika godnym rozważenia jest wprowadzenie insty-
tucji ugody z prokuratorem w fazie postępowania przygotowawczego, 
rezygnacja z wyznaczania oskarżonemu obrońcy z urzędu, natomiast 
wyznaczanie obrońcy na żądanie oskarżonego, po wcześniejszym 
pouczeniu o takim uprawnieniu, oraz możliwość zarządzenia więcej 
niż jednej przerwy w rozprawie w okresie przewidzianym w art. 517 
§ 1 k.p.k.
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41. Ministra Finansów (RPO–573621–VI/07) z dnia 29 listopada 
2007 r. – w sprawie zmiany zasad przekazywania przez podatników 
1% należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Ustawodawca, dokonując zmiany zasad przekazywania przez po-
datników kwoty nieprzekraczającej 1% należnego podatku na rzecz 
organizacji pożytku publicznego, ograniczył możliwość uzyskiwania 
z tego źródła przez osoby niepełnosprawne środków pieniężnych na le-
czenie i rehabilitację.

Od dnia 1.01.2007 r. przekazania 1% podatku dokonują naczelnicy 
urzędów skarbowych, jeśli podatnik wskaże w zeznaniu podatkowym 
organizację pożytku publicznego. Obowiązujący do dnia 31.12.2006 r. 
przepis art. 27d ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fi zycznych dopuszczał możliwość wskazania przez podatni-
ka danych personalnych osoby niepełnosprawnej będącej członkiem 
fundacji lub jej numeru ewidencyjnego nadanego przez fundację. 
Wpłaty kierowane były na wyodrębnione subkonta rachunku ban-
kowego fundacji. Zmiana przepisów spowodowała, że wpłaty 1% po-
datku będą kierowane na konto fundacji, które będą decydowały, jak 
rozdzielić uzyskane środki. 

Rzecznik zwrócił się z prośbą o wydanie interpretacji art. 45 ust. 5c 
i 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fi zycznych dopuszcza-
jącej wskazywanie w zeznaniach podatkowych danych personalnych 
konkretnej osoby fi zycznej i zobowiązującej naczelników urzędów 
skarbowych do przekazania 1% podatku na rzecz tak wskazanego be-
nefi cjenta. W przypadku uznania przez Ministra Finansów, iż brak 
podstaw do wydania takiej interpretacji, Rzecznik prosi o rozważenie 
zmiany wspominanego przepisu. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (27.12.2007 r.) po-
informowała, że w dniu 21.12.2007 r. w portalu internetowym Mi-
nisterstwa został zamieszczony komunikat w sprawie nowych zasad 
przekazywania 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku 
publicznego, obowiązujących od 1.01.2007 r. 

W obecnym stanie prawnym, podatnik, który chce podzielić się 1% 
swojego podatku z organizacją pożytku publicznego, nie musi sam do-
konywać wpłaty na konto tej organizacji, a jedynie w składanym przez 
siebie zeznaniu podatkowym podać wysokość wnioskowanej (zadekla-
rowanej) wpłaty oraz dane pozwalające na zidentyfi kowanie organiza-
cji pożytku publicznego tj. jej nazwę oraz numer wpisu do Krajowego 
Rejestru Sądowego. Jednocześnie podatnik w składanym zeznaniu 
podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie 
mogą mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez or-
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ganizację pożytku publicznego (np. na konkretny cel). Informacje te 
podatnik będzie mógł zamieścić w rubryce „Inne informacje, w tym 
ułatwiające kontakt z podatnikiem”. 

W odpowiedzi podkreślono, że rozdysponowanie środków przekaza-
nych przez organ podatkowy pozostaje w wyłącznej gestii organizacji po-
żytku publicznego i powinno odbywać się w zgodzie z przedmiotem dzia-
łalności organizacji określonym w statucie oraz z przepisami prawa. 

42. Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego (RPO–
515967–VII/05) z dnia 29 listopada 2007 r. – w sprawie przelud-
nienia zakładów karnych i aresztów śledczych.

Rzecznik zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem 
o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany art. 248 Kodek-
su karnego wykonawczego. Przepis ten zezwala organom władzy pub-
licznej na umieszczanie osadzonych w zakładzie karnym lub areszcie 
śledczym w warunkach, w których powierzchnia w celi na jedną osobę 
wynosi mniej niż przewiduje to kodeksowe minimum z art. 110, czyli 
3 m2. Przepis art. 248 Kodeksu karnego wykonawczego powinien sta-
nowić rzeczywisty wyjątek od zasady określonej w art. 110, w szczegól-
ności powinien określać maksymalny czas umieszczania osadzonych 
w zakładach karnych i aresztach śledczych w warunkach, w których 
powierzchnia w celi na jedną osobę wynosi mniej niż 3m2. 

43. Ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPO–573307–III/07) 
z dnia 30 listopada 2007 r. – w sprawie opłacania składek na ubez-
pieczenia rentowe przez osoby mające ustalone prawo do emerytury, 
które podejmują dodatkowe zatrudnienie objęte obowiązkiem ubez-
pieczeń społecznych. 

Rzecznik jest adresatem skarg kierowanych przez osoby mające 
ustalone prawo do emerytury, które podejmując dodatkowe zatrud-
nienie objęte obowiązkiem ubezpieczeń społecznych na mocy art. 6 
w związku z art. 9 ust. 4–4b ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych muszą opłacać składki na ubezpieczenia 
rentowe. 

Zdaniem skarżących opłacanie przez nich tej składki jest wysoce 
niesprawiedliwe, ponieważ będąc emerytami nie nabędą z tytułu opła-
canych składek prawa do świadczeń fi nansowanych z funduszu ren-
towego. Osoby te, z racji posiadanego statusu emeryta, mają już za-
pewnione prawo do tych świadczeń fi nansowanych z funduszu rento-
wego, które mogłyby ewentualnie uzyskać z tytułu opłacania składki 
na ubezpieczenie rentowe (np. zasiłek pogrzebowy, renta rodzinna). 
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Obowiązujące rozwiązanie jest szczególnie krzywdzące dla byłych 
żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy 
pobierają świadczenie z zaopatrzenia emerytalnego w wysokości 75% 
podstawy wymiaru. Osoby te, opłacając składki na ubezpieczenie 
emerytalne i ubezpieczenia rentowe na podstawie ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych, nigdy nie nabędą prawa do świadczeń z sy-
stemu powszechnego i co więcej, opłacane składki na ubezpieczenie 
emerytalne nie dają – w przypadku tych osób – możliwości podwyższe-
nia wysokości pobieranego świadczenia. Rzecznik zwrócił się o zajęcie 
stanowiska w sprawie, z uwzględnieniem możliwości pozytywnego dla 
emerytów rozwiązania tego problemu. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 
(27.12.2007 r.) poinformował, że objęcie obowiązkiem ubezpieczenia 
emerytalnego każdego pracownika, niezależnie od tego, czy jest eme-
rytem oraz z jakiego systemu emerytura ta przysługuje, jest racjonal-
nie uzasadnione nie tylko z punktu widzenia równości szans na ryn-
ku pracy, ale także ze względu na rozwiązania przyjęte w systemach 
zabezpieczenia emerytalnego. 

Kwestia obowiązku ubezpieczenia społecznego została uregulowana 
w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Konstrukcja systemu 
jest ukształtowana tak, że składki na fundusz emerytalny i fundusz 
rentowy są nierozerwalne. Ubezpieczeniom społecznym obowiązkowo 
podlegają osoby fi zyczne będące pracownikami, również mające sta-
tus emeryta lub rencisty. 

W wymiarze emerytury wojskowej są uwzględniane nie tylko okresy 
zawodowej służby, ale także okresy składkowe i nieskładkowe wymie-
nione w ustawie o emeryturach i rentach z FUS. Analogiczne regula-
cje obowiązują w przypadku emerytury policyjnej. Sytuacja osób, któ-
re po raz pierwszy wstąpiły do zawodowej służby wojskowej po dniu 
1.01.1999 r. jest inna, ponieważ w wymiarze emerytury wojskowej 
(policyjnej) uwzględniane są wyłącznie okresy służby. Jeżeli żołnierz 
zawodowy, który uzyskał prawo do emerytury wojskowej bez względu 
na wiek, obliczonej wyłącznie za okres służby ma także okresy za-
trudnienia (ubezpieczenia), ma z tego tytułu prawo do drugiej emery-
tury, która zostanie mu przyznana po osiągnięciu wieku emerytalne-
go na zasadach i w wysokości określonych w ustawie o emeryturach 
i rentach z FUS. Emerytura ta zostania obliczona wyłącznie za okresy 
ubezpieczenia (zatrudnienia). 
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44. Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego, Szefa 
Kancelarii Prezydenta RP (RPO–534590–II/07) z dnia 3 grudnia 
2007 r. – w sprawie potrzeby nowelizacji przepisów Kodeksu postępo-
wania karnego dotyczących instytucji ułaskawienia.

We wcześniejszych wystąpieniach do Ministra Sprawiedliwości 
– Prokuratora Generalnego z 7.11.2006 r. oraz do Szefa Kancelarii 
Prezydenta RP z 27.02.2007 r. Rzecznik przedstawił pogląd, iż moż-
liwość wstrzymania postępowania ułaskawieniowego przez sąd może 
rodzić zastrzeżenia co do zgodności takiego rozwiązania z Konstytucją 
RP, skoro jedynie Prezydent RP jest uprawiony do stosowania prawa 
łaski, a inny organ uniemożliwia mu wypowiedzenie się w tym przed-
miocie. W świetle przepisu konstytucyjnego o zastosowaniu prawa 
łaski decyduje głowa państwa. Oznacza to również, iż do Prezydenta 
powinna trafi ać każda prośba o ułaskawienie i jedynie on może podjąć 
decyzję także w przedmiocie odmowy zastosowania prawa łaski. 

W odpowiedzi na wcześniejsze wystąpienie Rzecznik został poinfor-
mowany, iż Minister Sprawiedliwości nie podziela wątpliwości konsty-
tucyjnych co do art. 564 Kpk i w konsekwencji nie widzi potrzeb zmia-
ny tego przepisu. Ostateczną konkluzją wynikającą z argumentacji 
zawartej w odpowiedzi jest stwierdzenie, iż – wobec istnienia różnych 
trybów rozpatrywania próśb o ułaskawienie – Prezydent może w każ-
dym przypadku osobiście podjąć decyzję w przedmiocie ułaskawienia. 
Fakt ten nie był kwestionowany w wystąpieniu Rzecznika. Motywem 
przewodnim tego wystąpienia było natomiast, aby w przypadku każdej 
prośby o ułaskawienie ubiegający się otrzymał odpowiedź – negatywną 
lub pozytywną – bezpośrednio od Prezydenta. W obowiązującym sta-
nie prawnym brak pozytywnej opinii sądów powoduje, że prośbie nie 
nadaje się dalszego biegu. W szczególności nie trafi a ona do Prezyden-
ta. Rzecznik wystąpił do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Ge-
neralnego o ponowne przeanalizowanie przedmiotowego problemu.

45. Ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPO–507016–III/05) 
z dnia 4 grudnia 2007 r. – w sprawie zasad wliczania do stażu ubez-
pieczeniowego okresu pozostawania bez pracy po ustaniu stosunku 
pracy w związku z przekonaniami politycznymi, religijnymi albo przy-
należnością do związku zawodowego. 

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24.05.1989 r. o przywróce-
niu praw pracowniczych osobom pozbawionym zatrudnienia za dzia-
łalność związkową, samorządową, przekonania polityczne i religijne, 
okresy pozostawania bez pracy po ustaniu stosunku pracy wskutek 
represji określonych w tej ustawie wlicza się do stażu pracy, od któ-
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rego zależą uprawnienia pracownicze, w tym również z ubezpieczenia 
społecznego. 

Na gruncie przepisów ustawy z dnia 17.10.1991 r. o rewaloryzacji 
emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmia-
nie niektórych ustaw, okres pozostawania bez pracy wskutek represji 
określonych przepisami ustawy z dnia 24.05.1989 r. podlegał zalicze-
niu jako okres składkowy. 

Przepisy obowiązującej ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przewidują zaliczanie 
okresów niewykonywania pracy w okresie przed dniem 4.06.1989 r. 
na skutek represji politycznych, nie więcej jednak niż 5 lat, do okre-
sów nieskładkowych (art. 7 pkt 4). 

Zmiana przepisów pogorszyła sytuację osób zwolnionych z pracy 
za działalność związkową, przekonania polityczne i religijne. Rzecznik 
zwrócił się o rozważenie zasadności wprowadzenia do ustawy eme-
rytalnej zmian, które wyeliminowałyby możliwość stosowania nieko-
rzystnych dla ubezpieczonych zasad wliczania do stażu ubezpiecze-
niowego okresu pozostawania bez pracy po ustaniu stosunku pracy 
w związku z przekonaniami politycznymi, religijnymi albo przynależ-
nością do związku zawodowego. 

46. Ministra Obrony Narodowej (RPO–562908–V/07) z dnia 
4 grudnia 2007 r. – w sprawie odmowy przez organy Wojskowej Agen-
cji Mieszkaniowej zawarcia umowy o wypłatę odprawy mieszkaniowej 
z żołnierzami zwalnianymi z zawodowej służby wojskowej. 

Do Biura Rzecznika wpływają skargi od żołnierzy zwalnianych z za-
wodowej służb wojskowej w związku z nabyciem prawa do emerytu-
ry wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej lub wypowiedzeniem 
stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej przez właściwy 
organ wojskowy, zainteresowanych uzyskaniem odprawy mieszkanio-
wej. Skarżący podkreślają, że pomimo faktu, iż zajmowane do dnia 
zwolnienia ze służby lokale mieszkalne otrzymali na podstawie decyzji 
o przydziale osobnej kwatery stałej i do dnia zwolnienia ze służby nie 
otrzymali decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, or-
gany Wojskowej Agencji Mieszkaniowej odmawiają im zawarcia umo-
wy o wypłatę wspomnianego świadczenia. 

Na tle tych skarg pojawił się problem interpretacji przepisów okre-
ślających warunki, od których spełnienia uzależnione jest nabycie 
prawa do odprawy mieszkaniowej, o której mowa w ustawie o zakwa-
terowaniu Sił Zbrojnych RP. 
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Z treści skarg wpływających do Biura Rzecznika wynika również, 
że sądy rozstrzygające spory między żołnierzami a Wojskową Agencją 
Mieszkaniową zaistniałe na tle uprawnień do odprawy mieszkaniowej, 
w sposób odmienny interpretują przepisy określające warunki naby-
cia praw do tego świadczenia. 

W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o rozważenie, czy 
w omawianym zakresie nie zachodzi potrzeba doprecyzowania prze-
pisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP w celu wyelimino-
wania przedstawionych rozbieżności interpretacyjnych, których kon-
sekwencją są procesy cywilne, jakie obywatele zmuszeni są wytaczać 
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej dla uzyskania korzystnych dla nich 
rozstrzygnięć. 

47. Ministra Zdrowia (RPO–555872–X/07) z dnia 4 grudnia 2007 r. 
– w sprawie nieprzestrzegania w publicznych szpitalach praw pacjen-
tek korzystających ze świadczeń zdrowotnych w związku z porodem. 

We wcześniejszych wystąpieniach dotyczących tej problematyki 
Rzecznik starał się zwrócić uwagę na niedopuszczalne praktyki pub-
licznych szpitali skutkujące naruszaniem praw kobiet rodzących oraz 
brak działań w tym zakresie odpowiednich organów publicznych. Po-
bieranie dodatkowych opłat od pacjentek – przy braku jakichkolwiek 
działań NFZ i resortu zdrowia – zdaje się narastać i prowadzi do pato-
logii. Sprawa wymaga pilnego rozwiązania i uporządkowania, tak, aby 
poród odbywał się w interesie zdrowotnym kobiety i noworodka, a nie 
w interesie fi nansowym szpitala i pracowników medycznych. 

Niezbędne są również nowoczesne, powszechnie obowiązujące stan-
dardy opieki okołoporodowej, które ustalą odrębny (szczególny) status 
kobiety rodzącej w systemie opieki zdrowotnej, a także będą respekto-
wać zagwarantowane ustawowo prawa pacjenta oraz umożliwią walkę 
z rutyną i przestarzałymi praktykami. 

Wprowadzenie zaś opłat za niektóre świadczenia zdrowotne związane 
z porodem i opieką okołoporodową wymaga stosownych zmian legisla-
cyjnych, a w szczególności ustalenia podstawowego zakresu świadczeń, 
umożliwiającego publicznym szpitalom legalne pobieranie opłat za tzw. 
świadczenia „ponadstandardowe”. Do tego czasu, zapewnić należy re-
spektowanie aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Nie może 
być bowiem tak, że wewnętrzne regulacje kierowników poszczególnych 
publicznych szpitali decydują o prawach pacjentek i ubezpieczonych.

Rzecznik zwrócił się o przekazanie stanowiska Ministra Zdrowia 
w sprawie kwestii poruszonych w wystąpieniu oraz poinformowanie 
na temat działań Ministra Zdrowia i NFZ zmierzających do zapewnie-
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nia przestrzegania przez publiczne szpitale obowiązujących przepisów 
prawa i praw pacjenta oraz rozwiązania omawianej sytuacji. 

48. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (RPO–
571581–VII/07) z dnia 5 grudnia 2007 r. – w sprawie potrzeby ujed-
nolicenia w całym kraju wysokości opłaty pobieranej od osób doprowa-
dzonych do jednostek organizacyjnych Policji w celu wytrzeźwienia. 

Obecnie opłaty pobierane od osób doprowadzonych do jednostek 
organizacyjnych Policji w celu wytrzeźwienia są ujednolicone w skali 
województw. Nie jest to słuszne rozwiązanie, bowiem koszty ponoszo-
ne w związku z zatrzymaniem i pobytem tych osób oraz standard po-
mieszczeń policyjnych izb zatrzymań są podobne we wszystkich jed-
nostkach organizacyjnych Policji. 

Rzecznik zwrócił się także o zmianę redakcji § 3 ust. 1 regulaminu 
pobytu osób umieszczonych w pomieszczeniach jednostek organizacyj-
nych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzo-
nych w celu wytrzeźwienia, stanowiącego załącznik do rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.03.2003 r. 
w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 
w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczone dla osób zatrzy-
manych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, oraz regulaminu 
pobytu w tych pomieszczeniach. 

Przepis Regulaminu stanowi, że osoby doprowadzone do wytrzeź-
wienia są poddawane badaniom lekarskim tylko w uzasadnionych 
przypadkach. Zapis ten jest niezgodny z regulacją zawartą w § 4 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z 4.02.2004 r. w sprawie trybu do-
prowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości 
oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wska-
zanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, która przewidu-
je, że osoby doprowadzone do jednostek Policji w celu wytrzeźwienia 
są niezwłocznie poddawane badaniom lekarskim. 

49. Ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPO–414315–III/02) 
z dnia 5 grudnia 2007 r. – w sprawie niewykonania wyroku Trybu-
nału Konstytucyjnego dotyczącego zasad wypłacania świadczeń eme-
rytalno-rentowych osobom z niepełnosprawnością intelektualną. 

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał w dniu 6.11.2007 r. wniosek 
Rzecznika dotyczący zasad wypłacania świadczeń emerytalno-rento-
wych osobom z niepełnosprawnością intelektualną (sygn. akt U 8/05), 
orzekając o niekonstytucyjności przepisu paragrafu 43 ust. 2 i 4 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.02.1983 r. w sprawie po-
stępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych 
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świadczeń w zakresie, w jakim przepis ten odnosi się do wypłaty rent 
socjalnych pełnoletnim osobom niepełnosprawnym umysłowo, które 
nie mają przedstawiciela ustawowego oraz w zakresie, w jakim odnosi 
się do opiekunów faktycznych tych osób i do organów administracji 
państwowej stopnia podstawowego zobowiązanych przez organ ren-
towy do wystąpienia do sądu o ustanowienie opiekuna lub kuratora 
dla osoby uprawnionej do renty. W uzasadnieniu wyroku Trybunał 
wskazał, iż po uprzednim ustawowym określeniu zasad stanowiących 
wytyczne do wydania rozporządzenia skutkiem wyroku powinna być 
nowa, zgodna z zasadami konstytucyjnymi, regulacja prawna. 

Utrzymywanie niekonstytucyjnych unormowań prawnych stano-
wić może nie tylko źródło zakłóceń w obrocie prawnym, ale przede 
wszystkim poważne zagrożenie dla praw i wolności obywatelskich. 
W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o poinformowanie o pro-
jektowanych działaniach legislacyjnych zmierzających do wykonania 
wskazanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. 

50. Ministra Gospodarki (RPO–564044–III/07) z dnia 5 grudnia 
2007 r. – w sprawie wysokości nagród i świadczeń należnych górni-
kom korzystającym z urlopu górniczego. 

W skargach do Rzecznika podnoszony jest problem, jaki powstał 
na tle niektórych przepisów ustawy z dnia 26.11.1998 r. o dostoso-
waniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach 
gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach 
gmin górniczych. 

W okresie restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwach gór-
niczych, pracownikom nie posiadającym uprawnień emerytalnych 
przysługuje urlop górniczy. Korzystający z urlopu górniczego, nieza-
leżnie od świadczenia socjalnego, otrzymuje: deputat węglowy, nagro-
dę z okazji „Dnia Górnika”, dodatkową nagrodę roczną, a także na-
grodę jubileuszową. Ustawa nie określa jednak źródeł, wysokości ani 
zasad, według których należy ustalać wymienione nagrody. 

W układach zbiorowych pracy przyjęto zasadę, że pracownikom 
przebywającym na urlopach górniczych powyższe świadczenia obli-
czane są od miesięcznego świadczenia socjalnego, a więc od wysoko-
ści 75% miesięcznego ekwiwalentu pieniężnego obliczonego jak wyna-
grodzenie za urlop wypoczynkowy. 

Wielu pracowników wystąpiło na drogę sądową, domagając się wy-
równania tych świadczeń do wysokości 100% ekwiwalentu pieniężnego 
obliczonego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Na tle obowią-
zującego stanu prawnego wystąpiły rozbieżności w orzecznictwie są-
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dowym. Sądy oddalające powództwa stały na stanowisku, że przejście 
pracownika na urlop górniczy jest jego dobrowolną decyzją, a więc jego 
zgodą na zmniejszenie dochodów o 25% dotychczasowego wynagrodze-
nia. Z kolei w wyrokach zasądzających wyrównania przedmiotowych 
nagród sądy wskazywały, że żaden przepis powołanej ustawy nie ogra-
nicza wysokości świadczeń należnych urlopowanemu górnikowi, tak 
jak ma to miejsce w przypadku świadczenia socjalnego stanowiącego 
ograniczony element wynagrodzenia za pracę urlopowanego górnika. 
Rzecznik zwrócił się o rozważenie możliwości podjęcia działań zmierza-
jących do prawnego rozwiązania opisanego problemu. 

51. Ministra Sprawiedliwości (RPO–539767–IX/06) z dnia 5 grud-
nia 2007 r. – w sprawie konieczności wykonania upoważnienia za-
wartego w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy służb 
mundurowych.

Rzecznik zwrócił z prośbą o wskazanie, kiedy zostanie wykonane przez 
Ministra Sprawiedliwości upoważnienie zawarte w art. 20 ust. 4 ustawy 
z dnia 18.02.1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Po-
licji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Pań-
stwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. 

Zgodnie z treścią tego przepisu, minister właściwy do spraw we-
wnętrznych, Minister Obrony Narodowej oraz Minister Sprawiedliwo-
ści, w zakresie swojego działania, określą w drodze rozporządzenia, 
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia i ministrem 
właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, wykazy chorób po-
wstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunka-
mi służby, a także chorób i schorzeń, które istniały przed przyjęciem 
do służby, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwa-
nia służby wskutek szczególnych właściwości lub warunków służby 
na określonych stanowiskach. 

52. Ministra Zdrowia (RPO–548443–III/07) z dnia 5 grudnia 
2007 r. – w sprawie przekazywania przez NFZ środków fi nansowych 
świadczeniobiorcom na wzrost wynagrodzeń. 

W dniu 28.05.2007 r. Rzecznik skierował do Trybunału Konsty-
tucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności art. 3 ust. 1 ustawy 
z dnia 22.07.2006 r. o przekazaniu środków fi nansowych świad-
czeniodawcom na wzrost wynagrodzeń w zakresie, w jakim dotyczy 
świadczeniodawców, którzy zawarli umowy na część I półrocza 2006 r. 
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bądź po zakończeniu wskazanego półrocza – z art. 32 w związku z art. 
2 Konstytucji RP. 

Z korespondencji kierowanej do Rzecznika wynika, że kwestiono-
wany we wniosku przepis jest podstawą do dalszego łamania wzor-
ców konstytucyjnych. Została bowiem uchwalona ustawa z dnia 
5.09.2007 r. o zmianie ustawy o przekazaniu środków fi nansowych 
świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń, która utrzymuje w mocy 
mechanizm wyliczenia wzrostu wynagrodzeń z art. 3 ust. 1 ustawy 
z dnia 22.07.2006 r. o przekazaniu środków fi nansowych świadcze-
niodawcom na wzrost wynagrodzeń, poprzez oddelegowanie wprost 
do jego zapisu. Tym samym w okresie kolejnych lat w odniesieniu 
do pewnej grupy świadczeniodawców, wzrost kwoty zobowiązania NFZ 
(w zależności od długości terminu kontraktu w I półroczu 2006 r.) 
będzie kilkakrotnie niższy. 
Świadczniodawcy z 2006 r. i 2007 r. poszkodowani fi nansowo za-

pisem z art. 3 ust. 1, pozostając świadczeniodawcami w latach 2008 
i 2009, będą otrzymywali nadal od NFZ kwoty zobowiązania wyliczo-
ne na podstawie zapisów naruszających ich konstytucyjne prawa. 
Natomiast świadczeniodawcy zawierający po raz pierwszy kontrakty 
na rok 2008 i 2009, mogą otrzymać kwoty zobowiązania tego samego 
rzędu wartości co świadczeniodawcy z 2006 r., którzy mieli najdłuższe 
terminy kontraktów w I półroczu 2006 r. 

Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie 
oraz informację dotyczącą ewentualnych zamierzeń w zakresie zmia-
ny obowiązującego stanu prawnego. 

53. Ministra Zdrowia (RPO–570368–X/07) z dnia 7 grudnia 2007 r. 
– w sprawie Karty Praw Dziecka Śmiertelnie Chorego w Domu. 

W dniu 29.11.2007 r. Rzecznik zorganizował, wespół z Redakto-
rem Naczelnym miesięcznika „Więź”, konferencję prasową z udziałem 
ekspertów, na temat problemów związanych z opieką paliatywno-ho-
spicyjną nad dziećmi. Podczas konferencji podpisana została Karta 
Praw Dziecka Śmiertelnie Chorego w Domu, którą Rzecznik przekazał 
Ministrowi Zdrowia. 

Rzecznik zwrócił się ponownie o podjęcie interwencji na rzecz wy-
eliminowania z praktyki NFZ limitów obowiązujących na 2008 r., dys-
kryminujących dzieci dotknięte nieuleczalnymi schorzeniami innymi 
niż nowotworowe w dostępie do niezbędnej opieki medycznej, a także 
o wydanie rozporządzenia w sprawie standardów postępowania i pro-
cedur medycznych z zakresu opieki paliatywno-hospicyjnej w zakła-
dach opieki zdrowotnej. 
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Minister Zdrowia (18.12.2007 r.) poinformowała, że w odniesie-
niu do zarządzenia Prezesa NFZ stanowiącego przedmiot wystąpienia 
Rzecznika, zostało wszczęte postępowanie z urzędu. Prezes NFZ został 
zobowiązany do złożenia wyjaśnień wobec zastrzeżeń do legalności ba-
danego zarządzenia, m.in. w części dotyczącej limitów procentowych 
pacjentów z chorobami nienowotworowymi. 

Natomiast projekt rozporządzenia przeszedł konsultacje międzyre-
sortowe i społeczne i jest przygotowywany do dalszych prac legisla-
cyjnych. 

54. Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego (RPO–
497263–II/05) z dnia 7 grudnia 2007 r. – w sprawie braku dostęp-
ności do lekarzy uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwier-
dzających niemożność stawienia się z powodu choroby uczestnika 
postępowania karnego na wezwanie lub zawiadomienie organu pro-
wadzącego postępowanie.

Rzecznik sygnalizował powyższy problem w wystąpieniu 
z 30.08.2006 r. skierowanym do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości. W odpowiedzi uzyskał informację, iż w Ministerstwie 
Sprawiedliwości opracowano projekt ustawy o lekarzu sądowym oraz 
projekty rozporządzeń do tej ustawy. 

Ustawa z dnia 15.06.2007 r. o lekarzu sądowym wchodzi w życie z dniem 
1.02.2008 r., jednakże wykaz lekarzy sądowych dla obszaru właściwości 
danego sądu okręgowego ma być sporządzony po raz pierwszy do dnia 
31.12.2007 r. Zgodnie z przepisami omawianej ustawy, uprawnionym 
do wystawiania zaświadczeń potwierdzających niemożność stawienia 
się z powodu choroby uczestnika postępowania karnego na wezwanie 
lub zawiadomienie organu prowadzącego postępowanie będzie tylko le-
karz sądowy objęty wykazem lekarzy sądowych dla obszaru danego sądu 
okręgowego, właściwego dla miejsca pobytu uczestnika postępowania. 

Z publikacji prasowych wynika jednak, iż tylko sądy w Warszawie, 
Ostrołęce, Siedlcach, czy Płocku potrzebują ponad 1200 lekarzy upra-
wionych do wydawania omawianych zaświadczeń, a do chwili obecnej 
zgłosiło się zaledwie kilkanaście osób. Rzecznik zwrócił się o poinfor-
mowanie, czy Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło działania zmie-
rzające do rozwiązania sygnalizowanego problemu. 

55. Ministra Gospodarki (RPO–542153–V/06) z dnia 10 grudnia 
2007 r. – w sprawie zasad fi nansowania przyłączenia do sieci ga-
zowej, elektroenergetycznej i ciepłowniczej (kontynuacja wystąpienia 
z 19.02.2007 r.).
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W odpowiedzi udzielonej Rzecznikowi w dniu 29.03.2007 r. na wcześ-
niejsze wystąpienie, Minister Gospodarki wskazał m.in., iż trwają prace 
nad nowym rozporządzeniem dotyczącym sieci gazowych, jak również 
nad nową ustawą – Prawo energetyczne, która ma zastąpić obecnie 
obowiązującą ustawę. Z uwagi na powyższe Rzecznik zwrócił się o na-
desłanie informacji, czy kontynuowane są prace nad zmianą ww. prze-
pisów, a jeżeli tak, to na jakim obecnie znajdują się etapie. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki (28.12.2007 r.) 
poinformował, że projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w spra-
wie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego zo-
stał wysłany w dniu 24.10.2007 r. do uzgodnień międzyresortowych 
i społecznych. Obecnie przygotowywana jest konferencja uzgodnie-
niowa, na której omówione zostaną uwagi zgłoszone podczas uzgod-
nień międzyresortowych. 

W projekcie rozporządzenia przyjęto rozwiązanie, iż podmioty ubie-
gające się o przyłączenie do sieci, obowiązane są dołączyć do wnio-
sków o określenie warunków przyłączenia, plan zabudowy lub szkic 
sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane 
przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci względem istniejącej sieci 
oraz usytuowanie sąsiednich obiektów. Takie brzmienie projektowa-
nego przepisu jest zgodne z sugestiami Rzecznika. 

56. Ministra Sprawiedliwości (RPO–574487–IV/07) z dnia 10 
grudnia 2007 r. – w sprawie problemów z wydawaniem odpisów 
z dawnych ksiąg wieczystych sporządzonych w językach obcych. 

Z artykułu opublikowanego w „Gazecie Wyborczej” (wydanie sto-
łeczne z 3–4.11.2007 r.), w niektórych kategoriach spraw związanych 
z księgami wieczystymi interesanci napotykają przeszkodę mogącą 
potencjalnie ograniczyć im dostęp do odpisów dotyczących ich ksiąg 
wieczystych. Sądy wieczystoksięgowe nie są uprawnione do wyda-
wania odpisów z dawnych ksiąg wieczystych pochodzących jeszcze 
z czasów zaborów i sporządzonych w językach obcych, gdyż wiąza-
łoby się to z koniecznością dokonania tłumaczenia treści księgi bądź 
przekazania jej treści w języku obcym. Wydanie odpisu w języku ob-
cym mogłoby zostać uznane za sprzeczne z ustawą o języku polskim, 
z kolei przetłumaczenie treści księgi nie należy do kompetencji sądu 
wieczystoksięgowego. Rzecznik zwrócił się z prośbą o zbadanie sprawy 
i rozważenie potrzeby uregulowania przedmiotowej kwestii. 

57. Ministra Infrastruktury (RPO–539128–V/06) z dnia 10 
grudnia 2007 r. – w sprawie właściwej regulacji przepisów określają-
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cych zasady użytkowania miejsc postojowych urządzanych dla nowo-
powstałych inwestycji. 

W odpowiedzi udzielonej w dniu 29.06.2007 r. na wystąpienie 
Rzecznika z 11.05.2007 r., Minister Budownictwa wskazał, że w re-
sorcie trwają prace nad projektem nowej ustawy – Prawo budowlane 
oraz aktów wykonawczych, które mają być wydane na jej podstawie. 
Poinformowano ponadto, że przedstawione przez Rzecznika uwagi 
odnoszące się do problemu braku przepisów określających zasady, 
na jakich możliwa jest zmiana przeznaczenia miejsc postojowych, 
zostaną wzięte pod uwagę podczas planowania prac legislacyjnych. 
Rzecznik zwrócił się w związku z powyższym o nadesłanie informacji, 
czy i jakie prace legislacyjne zostały podjęte w postulowanym przez 
Rzecznika zakresie. 

58. Ministra Sprawiedliwości (RPO–558900–II/06) z dnia 10 
grudnia 2007 r. – w sprawie opóźnień prawodawcy w realizacji zale-
ceń wynikających z wyroków Trybunału Konstytucyjnego.

W wystąpieniu z dnia 14.05.2007 r. Rzecznik wskazał orzecze-
nia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące problemów prawno-kar-
nych, których wykonanie zależy od działań podjętych w Ministerstwie 
Sprawiedliwości, a mianowicie wyrok z dnia 11.10.2006 r. (sygn. akt 
P 3/06) dot. znieważenia funkcjonariusza publicznego oraz wyrok 
z dnia 7.09.2006 r. (sygn. akt SK 60/05) dot. dopuszczalności wzno-
wienia postępowania karnego. 

Następnie Rzecznik został poinformowany pismem z dnia 5.06.2007 r., 
iż w Ministerstwie opracowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Ko-
deks karny oraz niektórych innych ustaw, przewidujący zmianę art. 
226 § 1 k.k. Projekt ten został skierowany do Sejmu RP, jednakże Sejm 
V kadencji nie zakończył prac legislacyjnych w tym zakresie. Z od-
powiedzi wynikało ponadto, iż w Ministerstwie Sprawiedliwości po-
wołano zespół, którego zadaniem jest wypracowanie nowego kształtu 
instytucji wznowienia postępowania karnego, w tym – m.in. – poprzez 
nowelizację art. 540 § 2 k.p.k. 

Mając na uwadze powyższe, Rzecznik zwrócił się o rozważenie podjęcia 
działań mających na celu zmianę obowiązujących przepisów stosownie 
do treści wyroków Trybunału Konstytucyjnego w poruszonym zakresie. 

59. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (RPO–573182–I/07) 
z dnia 10 grudnia 2007 r. – w sprawie pobierania przez publiczne 
szkoły wyższe opłat za prowadzenie przewodów doktorskich od osób 
niebędących pracownikami uczelni. 
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W ostatnim czasie do Rzecznika napływają skargi informujące o po-
bieraniu przez publiczne szkoły wyższe opłat za prowadzenie przewo-
dów doktorskich od osób niebędących pracownikami uczelni, mimo 
iż obowiązujące przepisy prawa nie dają podstaw do takiej prakty-
ki. Dlatego też Rzecznik zwrócił się z prośbą o udzielenie wyjaśnień 
i przedstawienie stanowiska w sprawie. 

60. Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografi i (RPO–
476554–IV/04) z dnia 10 grudnia 2007 r. – w sprawie zastrzeżeń 
dotyczących podstawy prawnej i treści zawartej w Instrukcji dotyczą-
cej prowadzenia ewidencji gruntów i budynków. 

Do Rzecznika wpływają niepokojące sygnały dotyczące wprowadze-
nia do obrotu prawnego „Instrukcji G–5 – Ewidencja gruntów i budyn-
ków”, będącej załącznikiem do Zarządzenia Głównego Geodety Kraju 
z 3.11.2003 r. Instrukcja zawiera wytyczne techniczno-organizacyjne 
w sprawie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków. Wątpliwości 
Rzecznika budzi możliwość stosowania Instrukcji do prowadzenia 
obecnie istniejącej ewidencji gruntów i budynków – zarówno w kon-
tekście ustawowej podstawy jej wydania, jak i zawartych w niej tre-
ści. 

W opinii Rzecznika trudno zaakceptować sytuację, w której tworzo-
ne są standardy techniczne dla potrzeb całościowej zmiany systemu 
rejestracji nieruchomości – bez określenia ustawowego kształtu przy-
szłego katastru. Wydaje się, że o jego kształcie prawnym nie może 
decydować norma o randze instrukcji technicznej. Co więcej, szeroka 
skala takich zmian może postawić ustawodawcę niejako przed faktem 
dokonanym, gdy treść przyszłego katastru zostanie „przesądzona” 
przez dane gromadzone na podstawie Instrukcji G–5. 

Wskazać należy ponadto, że treść Instrukcji w wielu miejscach 
wykracza poza problematykę stricte techniczną – w poszczególnych 
przypadkach zawiera ona takie normy, które mogą zostać wprowa-
dzone wyłącznie w formie przewidzianej przez art. 87 Konstytucji RP 
dla prawa powszechnego. Przykładem unormowania, którego Instruk-
cja nie może zawierać jest § 59 ust. 2, który przewiduje kompetencje 
starosty do wydawania decyzji w przedmiocie wykazania w ewidencji 
faktu samoistnego posiadania działki. Rzecznik zwrócił się o przed-
stawienie stanowiska w sprawie. 

61. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (RPO–
566741–IX/07) z dnia 11 grudnia 2007 r. – w sprawie potrzeby do-
stosowania rozporządzenia MSWiA dotyczącego dokumentów potwier-
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dzających uzyskanie kwalifi kacji do ochrony osób i mienia do ustawy 
o ochronie osób i mienia. 

Do Rzecznika zwrócił się absolwent policealnego studium ochrony 
fi zycznej osób i mienia. Starając się o licencję pracownika ochrony II 
stopnia przedstawił stosownym organom Policji świadectwo ukończe-
nia ww. studium. 

W odpowiedzi stwierdzono, iż skarżący nie spełnia wymogów okre-
ślonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji z dnia 7.08.1998 r. w sprawie rodzajów dyplomów i świadectw 
wydawanych przez szkoły i inne placówki oświatowe, które potwier-
dzają uzyskanie specjalistycznych kwalifi kacji w zakresie ochrony 
osób i mienia, minimalnego zakresu programów kursów pracowników 
ochrony fi zycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz zakresu obowią-
zujących tematów egzaminów i trybu ich składania, składu komisji 
egzaminacyjnej i sposobu przeprowadzania egzaminu, bowiem powi-
nien legitymować się dodatkowo dyplomem ukończenia przedmioto-
wego studium. 

Zdaniem Rzecznika w omawianym przypadku zachodzi sprzeczność 
między przepisem wymienionego rozporządzenia a przepisem art. 27 
ust. 3 pkt 2 ustawy o ochronie osób i mienia. W ustawie przewidziano 
bowiem, że licencję pracownika ochrony fi zycznej drugiego stopnia 
wydaje się osobie, która legitymuje się dyplomem lub świadectwem 
szkoły lub innej placówki oświatowej, które potwierdzają uzyskanie 
specjalistycznego wykształcenia. Rzecznik wystąpił o rozważenie moż-
liwości dostosowania omawianego rozporządzenia do ustawy o ochro-
nie osób i mienia. 

62. Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych (RPO–523660–
II/06) z dnia 11 grudnia 2007 r. – w sprawie zakresu pomocy praw-
nej świadczonej przez radców prawnych. 

Przedmiotowe wystąpienie jest kontynuacją wcześniejszych wy-
stąpień Rzecznika do Ministra Sprawiedliwości z dni: 5.07.2006 r. 
i 19.01.2007 r. 

Obecnie – w myśl art. 4 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, radco-
wie prawni mogą świadczyć pomoc prawną we wszystkich sprawach 
z wyjątkiem występowania w charakterze obrońcy w postępowaniu 
karnym i w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe. 
Zmiana tego przepisu nie spowodowała jednakże odpowiedniej zmiany 
w Kodeksie postępowania karnego. Zachodzi zatem sytuacja, w któ-
rej pomimo istnienia stosownych zapisów w ustawie korporacyjnej, 
radcowie prawni nie mogą w pełni korzystać z nadanych tą ustawą 
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uprawnień ze względu na pozostawienie dotychczasowego brzmienia 
art. 88 § 2 i 3 k.p.k.

W Ministerstwie Sprawiedliwości przygotowany został projekt no-
welizacji art. 88 k.p.k. Jednak zdaniem Rzecznika zachowanie w art. 
88 § 3 k.p.k sformułowania, iż radca prawny w postępowaniu kar-
nym może występować w roli pełnomocnika osoby prawnej innej niż 
przewidziana w § 2, jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości 
prawnej, a także osoby fi zycznej jedynie w zakresie roszczeń majątko-
wych powoduje, iż – gdyby przepis ten w obecnie proponowanej formie 
wszedł w życie – w dalszym ciągu istotna część pola aktywności rad-
ców prawnych określona na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o radcach 
prawnych byłaby niedostępna dla tej grupy zawodowej. 

Ponieważ argumenty przedstawione przez Ministra Sprawiedliwości 
nie rozwiały wątpliwości Rzecznika, skierował on niniejsze wystąpie-
nie do Krajowej Rady Radców Prawnych jako organu reprezentujące-
go interesy korporacji radcowskiej, z prośbą o zajęcie stanowiska.

63. Ministra Sprawiedliwości (RPO–569505–I/07) z dnia 11 grud-
nia 2007 r. – w sprawie zmian w zakresie orzekania przez ławników. 

Do Rzecznika wpływają liczne skargi od osób kwestionujących za-
sadność zmian w zakresie orzekania przez ławników wprowadzonych 
ustawą z dnia 15.03.2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowa-
nia cywilnego, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw. Przepisy te, które weszły w życie w dniu 
28.07.2007 r., znacznie ograniczyły zakres spraw, w których w skła-
dzie sądu orzekają ławnicy. 

Dotychczas zasadą było rozpatrywanie sprawy przez skład jednego 
sędziego oraz dwóch ławników, od której ustawa przewidywała wyjąt-
ki. Obecnie zasadą jest jednoosobowy skład sądu, a tylko w przypad-
kach enumeratywnie wyliczonych w ustawie orzekają również ławnicy. 
W przypadku postępowania karnego dotyczy to spraw o największym 
ciężarze gatunkowym – o zbrodnie oraz zagrożone karą dożywotniego 
pozbawienia wolności, gdzie skład jest rozszerzony do dwóch sędziów 
i trzech ławników. W postępowaniu cywilnym zaś udział ławników 
jest przewidziany tylko w kilku rodzajach spraw z zakresu prawa pra-
cy oraz prawa rodzinnego. 

Skoro Konstytucja RP w art. 182 wyraźnie przewiduje istnienie czyn-
nika społecznego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, to jego 
rola nie może być wyłącznie symboliczna, czy pozorna. Podstawowym 
celem wprowadzania nowych rozwiązań dotyczących organizacji wy-
miaru sprawiedliwości powinno być zapewnienie jak najszerszej rea-
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lizacji konstytucyjnego prawa do rzetelnego postępowania sądowego, 
zagwarantowanego przez art. 45 ust. 1 Konstytucji. 

Rzecznik zwrócił się o poinformowanie, jak kilkumiesięczne obo-
wiązywanie nowych zasad formowania składu orzekającego w spra-
wach wpłynęło na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. 

64. Ministra Sprawiedliwości (RPO–542756–I/06) z dnia 11 grud-
nia 2007 r. – w sprawie potrzeby nowelizacji przepisów ustawy – Pra-
wo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy – Prawo 
o notariacie.

W odpowiedzi na wcześniejsze wystąpienie w tej sprawie z dnia 
21.11.2006 r. Rzecznik został poinformowany, że w Ministerstwie 
Sprawiedliwości został opracowany projekt ustawy o zmianie usta-
wy – Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy 
– Prawo o notariacie, który w dniu 12.06.2007 r. został rozpatrzony 
i przyjęty przez Radę Ministrów. Projekt ten zawierał przepisy dosto-
sowujące ustawę – Prawo o adwokaturze oraz ustawę o radcach praw-
nych do wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19.04.2006 r. 
(sygn. akt K 6/06) oraz z dnia 8.11.2006 r. (sygn. akt K 30/06). 

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze, 
ustawy o radcach prawnych oraz ustawy – Prawo o notariacie wpłynął 
do Sejmu w dniu 23.07.2007 r., jednak proces legislacyjny, z uwagi 
na skrócenie kadencji Sejmu, został przerwany. Zgodnie z przyjętą 
zasadą dyskontynuacji prac parlamentarnych nie może toczyć się 
w obecnej kadencji Sejmu. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił 
się do Ministra Sprawiedliwości o poinformowanie, kiedy i w jakim 
kształcie zamierza skierować do Sejmu projekt ustawy uwzględniają-
cy powyższe wyroki Trybunału Konstytucyjnego. 

65. Prezydenta m.st. Warszawy (RPO–575400–III/07) z dnia 11 
grudnia 2007 r. – w sprawie sposobu odebrania dzieci z jednego z ro-
dzinnych domów dziecka w Warszawie.

Rzecznik z niepokojem przyjął doniesienia prasowe na temat sposo-
bu odebrania pięciorga dzieci w wieku od 3,5 roku do 13 lat z jednego 
z rodzinnych domów dziecka w Warszawie. Z artykułów prasowych 
wynika, że dzieci te bez uprzedniego poinformowania, wyjaśnienia sy-
tuacji i możliwości pożegnania zostały odebrane z przedszkoli i szkół. 
Oznaczałoby to, że zostały naruszone podstawowe normy etyczne, 
a także zapisy Konwencji o prawach dziecka. Nie bez znaczenia jest 
fakt, że to wydarzenie z pewnością odciśnie trwały ślad na psychice 
tych dzieci i może w przyszłości utrudnić im nawiązywanie prawidło-
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wych relacji społecznych, w tym z kolejnymi rodzicami zastępczymi. 
W tej sytuacji Rzecznik zwrócił się o przesłanie szczegółowych wyjaś-
nień. 

66. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (RPO–
558009–VII/07) z dnia 12 grudnia 2007 r. – w sprawie stosowania 
środków przymusu bezpośredniego przez Policję. 

Do Rzecznika zwracają się osoby przebywające w zakładach kar-
nych i aresztach śledczych, które żalą się na sposób realizacji konwo-
jowania przez funkcjonariuszy Policji. Kwestionują one w szczególno-
ści obligatoryjne stosowanie wobec nich środka przymusu bezpośred-
niego w postaci założenia kajdanek podczas przewożenia pojazdem 
policyjnym. 

Zgodnie z ustawą o Policji, w każdym przypadku przed zastoso-
waniem technicznych środków przymusu bezpośredniego (do któ-
rych należą kajdanki) służących do konwojowania osób, należy roz-
strzygnąć, czy zachodzą okoliczności uzasadniające ich stosowanie. 
Wewnętrzne przepisy resortowe – Instrukcja Komendanta Głównego 
Policji w sprawie wykonywania przez policjantów służby konwojowej 
– wprowadzają, wbrew przepisom ustawy, obowiązek stosowania kaj-
danek wobec wszystkich osób konwojowanych. Na mocy przepisów 
Instrukcji tylko w szczególnie uzasadnionych sytuacjach możliwe 
jest odstąpienie od stosowania tego środka przymusu. Ponadto, In-
strukcja całkowicie odmiennie niż rozporządzenie reguluje stosowa-
nie kajdanek wobec nieletnich, kobiet, starców i osób o widocznym 
kalectwie. Rzecznik zwrócił się o dostosowanie przepisów Instrukcji 
do ustawy z dnia 6.04.1990 r. o Policji oraz wydanego na jej podstawie 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17.09.1990 r. w sprawie okre-
ślenia przypadków oraz warunków i sposób użycia przez policjantów 
środków przymusu bezpośredniego. 

Rzecznik zauważył również, że przepis art. 5 ust. 3 ustawy o Poli-
cji powołany w rozkazie Komendanta Głównego Policji jako delegacja 
do wydania przedmiotowej Instrukcji, nie może stanowić podstawy 
prawnej do takiego działania. 

67. Ministra Obrony Narodowej (RPO–553397–IX/07) z dnia 
12 grudnia 2007 r. – w sprawie problemów związanych z poborem 
i powoływaniem do służby wojskowej.

Liczne skargi zainteresowanych, ich rodzin, informacje prasowe 
oraz krytyczne uwagi dowódców jednostek wojskowych były powo-
dem przeprowadzenia badań dotyczących problemów związanych 
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z poborem oraz powoływaniem do służby wojskowej. Formułowane 
zastrzeżenia dotyczą prawidłowości orzekania powiatowych komisji 
lekarskich w zakresie określenia kategorii przydatności poborowych 
do służby, a zwłaszcza nieuwzględniania w procesie kwalifi kacji zgła-
szanych schorzeń i przedstawianej dokumentacji medycznej. W efek-
cie poborowi już z chwilą przybycia do jednostki zgłaszają lekarzom 
różnego rodzaju dolegliwości, a po przeprowadzeniu badań przez woj-
skową służbę zdrowia często są zwalniani z odbywania dalszej służ-
by wojskowej. Zdaniem Rzecznika konieczne jest podjęcie wzmożo-
nych działań kontrolnych Ministra Obrony Narodowej w tym zakresie 
(zwierzchni nadzór nad przeprowadzeniem poboru sprawuje minister 
właściwy do spraw wewnętrznych). 

Rozwiązania wymaga również problem poborowych zameldowanych 
w kraju a uczących się na uczelniach zagranicznych. Brak jednolitych 
procedur postępowania organów wojskowych w tym zakresie, co po-
woduje skargi, kierowane m.in. do Rzecznika. 

Ponadto Rzecznik krytycznie odniósł się do zapisu art. 58 ust. 1 
ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, nakładającego obowią-
zek służby wojskowej dla mężczyzn, którzy do końca roku kalendarzo-
wego kończą 50 lat. 

Przedstawiając Ministrowi Obrony Narodowej powyższe problemy, 
Rzecznik zwrócił się o podjęcie niezbędnych działań zmierzających 
do ich rozwiązania. 

68. Ministra Infrastruktury (RPO–550272–IX/07) z dnia 12 grud-
nia 2007 r. – w sprawie podstaw prawnych prawidłowego funkcjono-
wania Straży Ochrony Kolei.

Do Rzecznika zwracają się funkcjonariusze, przedstawiciele związ-
ków zawodowych i władz straży ochrony kolei z prośbą o pomoc w roz-
wiązaniu problemu podstaw prawnych prawidłowego funkcjonowania 
tej formacji. Kwestia ta pozostaje w zainteresowaniu Rzecznika już 
od pięciu lat. W poprzedniej kadencji Sejmu prowadzone były prace 
legislacyjne zmierzające do wydania ustawy pragmatycznej o straży 
kolejowej. Ze względu na skróconą kadencję Sejmu ustawa nie zosta-
ła jednak uchwalona. 

Za potrzebą istnienia straży kolejowej przemawia jej dotychczaso-
wa 88-letnia historia. Formacja ta spełnia poważną rolę w zapewnie-
niu bezpieczeństwa strategicznego węzłów kolejowych. Do jej zadań 
należy ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia, a także kontrola 
przestrzegania przepisów w pociągach i na całym obszarze kolejowym. 
Funkcjonujące obecnie podstawy prawne działania tej formacji są nie-
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dostosowane do innych powszechnie obowiązujących norm prawnych 
i powodują poważne komplikacje nie tylko dla samych funkcjonariu-
szy wykonujących należycie swoje obowiązki, ale również dla obywa-
teli, których sprawy byłyby załatwiane w oparciu o istniejący stan 
prawny. Rzecznik zwrócił się o zainicjowanie działań legislacyjnych 
zmierzających do rozwiązania przedstawionego problemu. 

69. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych (RPO–
574419–VI/07) z dnia 12 grudnia 2007 r. – w sprawie niezgodnych 
z obowiązującymi przepisami prawa ograniczeń w zakupie drewna 
ustalonych wobec określonej grupy przedsiębiorców.

Z informacji napływających do Rzecznika wynika, iż w związku 
z uchwałą Kolegium Leśno-Drzewnego nr 29/2007 z dnia 15.10.2007 r., 
nabywcy, którzy nie posiadają historii zakupów oraz nabywcy, którzy 
planują wzrost zakupów w stosunku do historii określonej w uchwa-
le 21/2007/KLD, dokonują zakupu drewna w 2008 r. w aplikacji 
e-drewno.pl. W związku z powyższym określeni nabywcy nie mogą 
brać udziału w postępowaniach przetargowych na zakup drewna, or-
ganizowanych przez poszczególne nadleśnictwa, a nabycie tego su-
rowca możliwe jest jedynie drogą internetową, zaś ceny kształtują się 
wówczas mniej korzystnie. 

Podstawą wspominanej uchwały jest Zarządzenie Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych z 23.10.2006 r. w sprawie ustalenia spo-
sobu prowadzenia sprzedaży przez Państwowe Gospodarstwo Leśne 
Lasy Państwowe. 

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie gospodar-
czej, podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospo-
darczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem 
warunków określonych przepisami prawa. Zgodnie z art. 22 Konstytu-
cji RP ograniczenie wolności działalności gospodarczej dopuszczalne 
jest tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publicz-
ny. Niezgodne z Konstytucją jest zatem ograniczanie omawianej swo-
body wyłącznie na podstawie przepisów rangi podustawowej (np. roz-
porządzeń), a tym bardziej, jak w niniejszym wypadku, na podstawie 
decyzji o charakterze wyłącznie wewnętrznym. Rzecznik zwrócił się 
w związku z powyższym o przedstawienie stanowiska w sprawie. 

70. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
(RPO–574346–VI/07) z dnia 13 grudnia 2007 r. – w sprawie nie-
zgodnego z prawem upublicznienia przez banki danych osobowych 
swoich dłużników. 
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Z informacji napływających do Rzecznika wynika, że dwa banki 
zamieściły na swoich stronach internetowych dokładne dane swoich 
dłużników. Celem takich publikacji miała być sprzedaż wierzytelności 
przysługujących bankom wobec ich klientów. Banki umieściły ogło-
szenia o sprzedaży, obok zaś dane klientów (imiona i nazwiska, adre-
sy zamieszkania, wysokość długu). Z informacji wynika także, iż dłuż-
nicy nie byli zawiadomieni o planowanej publicznej sprzedaży. 

Praktyka ta nasuwa duże wątpliwości co do jej zgodności z prawem 
oraz zasadami dotyczącymi ochrony konsumentów – w odniesieniu 
do klientów banków będących konsumentami, jak również z przepi-
sami dotyczącymi ochrony danych osobowych (także w odniesieniu 
do przedsiębiorców). 

Zdaniem Rzecznika, publiczne ogłaszanie danych osobowych w niniej-
szej sprawie nie spełnia nie tylko warunków ustawowych, ale również 
tych postulatów i wymogów, które zostały sformułowane przez orzeczni-
ctwo. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w sprawie. 

71. Prezesa Rady Ministrów (RPO–576421–III/07) z dnia 14 
grudnia 2007 r. – w sprawie potrzeby podjęcia pilnych prac nad 
utworzeniem systemu ewidencji dochodów ludności rolniczej, umoż-
liwiającego nową konstrukcję systemu ubezpieczenia społecznego 
i zdrowotnego rolników.

W dniu 12.11.2007 r. Rzecznik skierował wniosek do Trybuna-
łu Konstytucyjnego dotyczący art. 86 ust. 2 ustawy z 27.08.2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków pub-
licznych. Ewentualne rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego 
niekonstytucyjności tej regulacji spowoduje potrzebę uregulowania 
zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu przez 
rolników z uwzględnieniem faktycznego dochodu uzyskiwanego z ty-
tułu prowadzonej działalności rolniczej. 

Wymagać to będzie stworzenia systemu ewidencji dochodów z ta-
kiej działalności, umożliwiającego nową konstrukcję systemu ubez-
pieczenia społecznego i zdrowotnego rolników, opartą na kryterium 
faktycznie osiąganych dochodów z tytułu prowadzonej działalności 
rolniczej. W ubezpieczeniu społecznym rolników wysokość skład-
ki oraz wysokość emerytury i renty ustalana jest obecnie w oparciu 
o kryterium ryczałtowe, a więc w oderwaniu od faktycznych dochodów 
z działalności rolniczej.

72. Ministra Sprawiedliwości (RPO–560232–V/07) z dnia 14 
grudnia 2007 r. – w sprawie ustawowego uregulowania trybu po-
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stępowania dla realizacji roszczenia o przeniesienie własności lokalu 
oraz kwestii podziału spółdzielni.

Na tle skarg wpływających do Rzecznika zaistniały wątpliwości 
co do obowiązywania art. 108a ustawy z 16.09.1982 r. Prawo spół-
dzielcze oraz art. 49 ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach miesz-
kaniowych. 

Trybunał Konstytucyjny uznał uchylenie art. 49 ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych za niezgodne z Konstytucją RP (wyrok 
z 20.04.2005 r., sygn. akt K 42/02). Przepis ten stanowił o trybie nie-
procesowym jako właściwym dla orzekania o żądaniu przeniesienia 
własności lokalu. W ocenie Rzecznika brak przekonujących argumen-
tów, iż na skutek tego wyroku wspomniany przepis „odzyskał” moc 
obowiązującą. Wątpliwości pogłębia ustawa z 14.06.2007 r. o zmianie 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw, na podstawie której ustawodawca wprowadził art. 49 
(1) stanowiący o trybie procesowym dla realizacji roszczenia o ustano-
wienie odrębnej własności, nie uchylając art. 49. 

Z wyrokiem tym wiąże się kwestia znaczenia prawnego stwierdze-
nia niekonstytucyjności art. 3 pkt 2 ustawy z 19.12.2002 r. o zmianie 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw, który uchylał art. 108a Prawa spółdzielczego. Problem 
niespójności w systemie prawa pogłębiło wejście w życie wspomnia-
nej ustawy z 14.06.2007 r. Art. 108a Prawa spółdzielczego nie zo-
stał uchylony, co doprowadziło do sytuacji, że w obrocie istnieją dwa 
przepisy dotyczące tego samego zagadnienia, lecz mające częściowo 
inną treść. Dodany art. 108b Prawa spółdzielczego przewiduje istotne 
odrębności w kwestii tzw. podziału na żądanie mniejszości, przewi-
dzianej w art. 108a Prawa spółdzielczego. Ustawodawca nie określił 
wzajemnej relacji tych regulacji. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie 
stanowiska w sprawie. 

73. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
(RPO–568702–IX/07) z dnia 14 grudnia 2007 r. – w sprawie wyso-
kości świadczenia wypłaconego matce z tytułu zasiłku pogrzebowego 
po zmarłym tragicznie synu odbywającym zastępczą służbę wojskową 
w organach Policji. 

Do Rzecznika zwróciła się z prośbą o pomoc matka funkcjonariu-
sza odbywającego zastępczą służbę wojskową w Wydziale Ochrony 
Placówek Dyplomatycznych Komendy Stołecznej Policji w Warsza-
wie. Problematyka skargi dotyczyła wysokości wypłaconego jej świad-
czenia z tytułu zasiłku pogrzebowego po zmarłym tragicznie synu. 
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Uposażenie zmarłego wynosiło 489 zł, zasiłek wypłacono w kwocie 
1467 zł.

Zdaniem Rzecznika, ani specyfi czny charakter służby zastępczej 
(kandydackiej) w Policji, ani względnie wąski katalog funkcjonariuszy 
w służbie kandydackiej nie usprawiedliwia wypłacania zasiłku po-
grzebowego w kwocie rażąco nieadekwatnej do kosztów związanych 
z pogrzebem, wielokrotnie niższego od zasiłku wynikającego z przepi-
sów powszechnych (5288,68 zł), jak i pragmatyki wojskowej (wojsko 
pokrywa koszty pogrzebu, rodzina zmarłego żołnierza – w stopniu sze-
regowego – otrzymuje dodatkowo od 1820 do 5460 zł). Nieuzasadnio-
ne różnicowanie in minus pozycji prawnej osoby pobierającej zasiłek 
po śmierci funkcjonariusza Policji w służbie kandydackiej względem 
pozostałych uprawnionych narusza wynikającą z treści art. 32 Kon-
stytucji zasadę równości oraz wyrażoną w art. 2 Konstytucji zasadę 
sprawiedliwości społecznej. 

74. Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej 
(RPO–570108–I/07) z dnia 14 grudnia 2007 r. – w sprawie nad-
miernego obciążania uczniów noszeniem tornistrów/plecaków. 

Napływające do Rzecznika opinie wydają się potwierdzać istnienie 
znaczących zaniedbań w zakresie opieki profi laktyczno-leczniczo-re-
habilitacyjnej nad dziećmi z wadami postawy. Po zapoznaniu się z treś-
cią odpowiedzi na wcześniejsze wystąpienia do obu Ministrów z dnia 
3.10.2007 r., Rzecznik stwierdził, iż nadal istnieją znaczące niejas-
ności w tej materii. 

Rzecznik ponownie postuluje prawne uregulowanie dopuszczalnych 
ciężarów noszonych przez dzieci w wieku szkolnym. Jednym z moż-
liwych rozwiązań byłoby przyjęcie w rozporządzeniu MENiS z dnia 
31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i nie-
publicznych szkołach i placówkach, masy 3 kg za ciężar dopuszczal-
ny dla tornistrów/plecaków noszonych przez uczniów klas I–III szkół 
podstawowych (waga ustalona przez Państwową Inspekcję Sanitarną). 
Warte rozważenia wydaje się także wydanie przez MEN rekomendacji 
w celu upowszechnienia sprawdzonych sposobów skutecznego prze-
ciwdziałania nadmiernemu obciążeniu uczniów tornistrami/placów-
kami. Rzecznik zwrócił się także o dodatkowe informacje o aktualnym 
i docelowym stanie profi laktyki i leczenia wad postawy. 

75. Ministra Sprawiedliwości (RPO–575367–I/07) z dnia 17 grud-
nia 2007 r. – w sprawie praktyki równoczesnego sprawowania przez 
sędziów stanowisk w administracji rządowej oraz funkcji orzeczniczych.



78

Rzecznik z uwagą, a zarazem z niepokojem, obserwuje praktykę 
równoczesnego sprawowania przez sędziów stanowisk w administra-
cji rządowej oraz funkcji orzeczniczych. Wprawdzie zgodnie z art. 77 
§ 1 ustawy z dnia 27.07.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszech-
nych Minister Sprawiedliwości może delegować sędziego, za jego zgodą, 
do pełnienia obowiązków sędziego lub czynności administracyjnych, 
jednakże z przepisu nie wynika, aby delegowani sędziowie mogli funk-
cje te sprawować jednocześnie. W ocenie Rzecznika nie tylko praktyka, 
ale także sama regulacja prawna może budzić poważne wątpliwości 
co do zgodności z konstytucyjną zasadą podziału władzy i niezawisłości 
sędziowskiej, a także z art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji o Ochro-
nie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, który gwarantuje każde-
mu „prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy 
w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd (…)”. 

76. Ministra Zdrowia (RPO–574927–X/07) z dnia 17 grudnia 
2007 r. – w sprawie potrzeby wypracowania i utworzenia efektywnego 
modelu systemu ochrony zdrowia, gwarantującego właściwe zabez-
pieczenie praw pacjentów. 

Rzecznik z satysfakcją przyjął wyrażoną w exposé Prezesa Rady 
Ministrów deklarację, iż zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego 
obywateli, poprzez naprawę systemu ochrony zdrowia, będzie jednym 
z „absolutnie pierwszoplanowych zadań rządu”. Obecny, katastrofal-
ny stan w tym obszarze wymaga niezwłocznego wprowadzenia nie-
zbędnych zmian – przede wszystkim dla dobra pacjentów, ale także 
dla poprawy warunków pracy personelu medycznego. 

Założenia sformułowane przez zespół ekspertów powołany przez 
Rzecznika są zgodne z podstawowymi celami przyjętymi przez obecny 
rząd. Wśród elementów zbieżnych należy wymienić m.in. postulaty: 
szybkiego określenia tzw. koszyka świadczeń gwarantowanych, wpro-
wadzenia ubezpieczenia dodatkowego, wprowadzenia konkurencji 
między płatnikami o świadczeniodawców w obszarze usług medycz-
nych dostępnych w ramach koszyka świadczeń gwarantowanych i do-
datkowych, wprowadzenia zmian prawnych zapewniających równe 
traktowanie świadczeniodawców publicznych i niepublicznych, umoż-
liwienia konkurowania świadczeniodawców o kontrakty z funduszami 
ubezpieczeniowymi, wprowadzenia zmian w kształceniu zawodowym 
personelu medycznego. 

Rzecznik zwrócił się do Minister Zdrowia z propozycją współpracy 
w zakresie wypracowania i tworzenia efektywnego modelu systemu 
ochrony zdrowia. 
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77. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (RPO–
570289–IX/07) z dnia 17 grudnia 2007 r. – w sprawie możliwości 
przenoszenia się funkcjonariuszy pomiędzy służbami mundurowymi.

Do Rzecznika zwrócił się ze skargą funkcjonariusz Służby Wię-
ziennej, który starał się o przeniesienie do służby w Policji. Z uwagi 
na fakt, iż ustawodawca, wprowadzając możliwość przenoszenia się 
funkcjonariuszy pomiędzy służbami mundurowymi, pominął funkcjo-
nariuszy Służby Więziennej, organ Policji wskazał, iż może on ubiegać 
się o przyjęcie do Policji na ogólnych zasadach. Zgodnie z ustawą o Po-
licji, funkcjonariusze innych służby mundurowych – Straży Granicz-
nej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Woj-
skowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, mogą być przeniesieni na własną prośbę do służby 
w Policji, jeżeli wykazują oni szczególne predyspozycje do jej pełnie-
nia. 

Rzecznik, wskazując naruszenie konstytucyjnej zasady równości, 
zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą 
o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu umożliwienia funkcjona-
riuszom Służby Więziennej przeniesienia na własną prośbę do służby 
w Policji, z zachowaniem ciągłości służby. 

Ponadto wątpliwości Rzecznika wzbudza możliwość jednostronnego 
przenoszenia się funkcjonariuszy tzw. służb mundurowych do służby 
w Policji. Niezrozumiałym jest pominięcie zasady wzajemności w sto-
sunku do funkcjonariuszy Policji, którzy na swoją prośbę chcą zostać 
przeniesieni do innej służby (obecnie funkcjonariusz Policji może być 
na własną prośbę przeniesiony jedynie do służby w Straży Granicz-
nej). Rozwiązanie to dyskryminuje policjantów, tworząc swoistego ro-
dzaju przywilej dla funkcjonariuszy innych służb, co również pozosta-
je w sprzeczności z konstytucyjną zasadą równości. 

78. Ministra Zdrowia (RPO–563259–X/07) z dnia 17 grudnia 
2007 r. – w sprawie niespójności przepisów dotyczących zaopatrzenia 
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 

Nawiązując do wcześniejszego wystąpienia z dnia 3.08.2007 r. w tej 
sprawie, Rzecznik zwrócił się o przyspieszenie działań mających za-
pewnić przejrzyste zasady dostępu świadczeniobiorców do przedmio-
tów ortopedycznych i środków pomocniczych. W tym celu należałoby 
zmienić dwa rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2004 r. 
dostosowując je do art. 40 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
fi nansowanych ze środków publicznych. 
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Rozporządzenie w sprawie limitów cen dla wyrobów medycznych 
będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, 
ograniczając dostęp osób niepełnosprawnych do lekkiego wózka inwa-
lidzkiego składanego do osób samodzielnie poruszających się na wóz-
ku, „czynnych zawodowo”, nie precyzuje tego pojęcia, co stwarza 
dodatkowe problemy osobom niepełnosprawnym przy ubieganiu się 
o tego rodzaju zaopatrzenie. Ograniczenie to nie znajduje racjonal-
nego uzasadnienia w przypadku innych niż „czynne zawodowo” osób 
niepełnosprawnych aktywnie uczestniczących w kontaktach z otocze-
niem (np. uczniów, studentów). 

Powstaje ponadto wątpliwość co do faktycznych uprawnień w zakresie 
zaopatrzenia świadczeniobiorców w wyroby medyczne będące przedmiota-
mi ortopedycznymi oraz w środki pomocnicze. Wykaz przedmiotów i środ-
ków ustalony rozporządzeniem w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów 
medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocni-
czych nie zawiera bowiem pełnego asortymentu przedmiotów i środków 
wymienionych w rozporządzeniu ustalającym limity cen. 

79. Ministra Obrony Narodowej (RPO–552633–I/07) z dnia 
17 grudnia 2007 r. – w sprawie trybu odwoływania i powoływania 
rektora – komendanta Wojskowej Akademii Technicznej. 

Do Rzecznika nadal wpływają skargi wyrażające zaniepokojenie 
środowiska akademickiego aktualną sytuacją Wojskowej Akademii 
Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, wiążącą się 
w szczególności z trybem odwoływania i powoływania rektora-ko-
mendanta WAT. Rzecznik występował do Ministra Obrony Narodo-
wej w niniejszej sprawie już dwukrotnie (w dniach 12.04.2007 r. oraz 
14.06.2007 r.). Nie uzyskał jednak satysfakcjonujących wyjaśnień 
dotyczących przesłanek odejścia od stosowania zasad ogólnych, prze-
widzianych w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz statucie 
WAT, na rzecz wyjątkowego trybu umożliwiającego samodzielne dzia-
łanie organu nadzoru, tj. Ministra Obrony Narodowej, z pominięciem 
odpowiednich organów wyborczych WAT. 

Wojskowej Akademii Technicznej zapewnia się konstytucyjnie gwa-
rantowaną autonomię na zasadach określonych w ustawie – Prawo 
o szkolnictwie wyższym. Do podstawowych aspektów autonomii szkoły 
wyższej zalicza się prawo wybierania jej organów w trybie określonym 
w ustawie i statucie uczelni. W świetle informacji przedstawionych 
Rzecznikowi można stwierdzić, że zasada ta podlega zbyt daleko idą-
cym ograniczeniom. Wobec powyższego Rzecznik zwrócił się z prośbą 
o poinformowanie o stanie sprawy i zajętym stanowisku. 
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80. Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego (RPO–
548015–II/06) z dnia 20 grudnia 2007 r. – w sprawie kompensaty 
przysługującej ofi arom niektórych przestępstw. 

Z wniosków wpływających do Rzecznika wynika, że osoby ciężko po-
szkodowane przestępstwem nie mają możliwości uzyskania kompen-
saty jedynie ze względu na to, że przepisy ustawy z dnia 7.07.2005 r. 
o państwowej kompensacie przysługującej ofi arom niektórych prze-
stępstw umyślnych mają zastosowanie wyłącznie do przestępstw po-
pełnionych od dnia wejścia w życie ustawy. Rzecznik sygnalizował ten 
problem w wystąpieniu z 22.02.2007 r. 

Stosownie do art. 18 ust. 2 dyrektywy Rady UE z dnia 29.04.2004 r., 
Państwa Członkowskie mogą przewidzieć, że środki przewidziane 
do wykonania dyrektywy będą miały zastosowanie wyłącznie do wnio-
skujących, którzy doznali uszczerbków w wyniku przestępstw popeł-
nionych po dniu 30.06.2005 r. Tymczasem postanowienia omawianej 
ustawy mają zastosowanie do przestępstw popełnionych od dnia wej-
ścia jej w życie, czyli od 21.09.2005 r. 

Ustawa zawęża również krąg uprawnionych do kompensaty, do ofi ar 
przestępstwa umyślnego popełnionego z użyciem przemocy, wskutek 
którego doznały naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju 
zdrowia i do osób najbliższych ofi ary, która poniosła śmierć w efek-
cie przestępstwa umyślnego. Dyrektywa unijna wskazuje jedynie 
na ofi ary przestępstw z użyciem przemocy, nie zawężając tego pojęcia 
do osób, które doznały ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Rzecznik po-
stulował także podniesienie kwoty kompensaty (obecnie maksymalnie 
12.000 zł). 

Z odpowiedzi Ministra Sprawiedliwości wynikało jedynie, że ko-
nieczne jest rozważenie dostosowania ustawy do dyrektywy Rady Unii 
Europejskiej w sprawie odszkodowań dla ofi ar przestępstw. Rzecz-
nik ponownie zwrócił się z prośbą o zainicjowanie nowelizacji usta-
wy w proponowanym zakresie. Konieczne jest także upowszechnienie 
wiedzy o możliwości skorzystania z kompensaty wśród osób pokrzyw-
dzonych przestępstwem. 

81. Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego (RPO–
551681–VII/07) z dnia 20 grudnia 2007 r. – w sprawie stosowania 
i wykonywania tymczasowego aresztowania. 

W lutym 2007 r. opracowano w Biurze Rzecznika analizę pt. „Insty-
tucja tymczasowego aresztowania – stosowanie i wykonywanie w oce-
nie RPO”, którą skierowano do właściwych organów państwowych. 
W piśmie z dnia 13.04.2007 r. Rzecznik otrzymał stanowisko Zastęp-
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cy Prokuratora Generalnego stwierdzające, że – co do zasady – in-
stytucja tymczasowego aresztu jest stosowana w Polsce prawidłowo. 
Ministerstwo Sprawiedliwości nie odniosło się wówczas do przedsta-
wionej przez Rzecznika oceny sposobu wykonywania tymczasowych 
aresztowań. 

Mając powyższe na uwadze Rzecznik zwrócił się do Ministra Spra-
wiedliwości o przedstawienie – w kontekście wniosków i uwag sfor-
mułowanych w analizie Rzecznika – własnej oceny sytuacji w zakresie 
stosowania i wykonywania tymczasowych aresztowań. 

Rzecznik zwrócił się także o informacje dotyczące działań resortu 
w związku z zaleceniami zawartymi w przyjętej w dniu 6.06.2007 r. 
przez Komitet Ministrów Rady Europy – tymczasowej Rezolucji KM/
ResDH(2007)75 w sprawie wyroków Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka w 44 sprawach przeciwko Polsce dotyczących nadmier-
nej długości aresztów tymczasowych oraz działań resortu w związku 
z sygnalizacją Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie 
„strukturalnego” problemu ze stosowaniem tymczasowych areszto-
wań w Polsce. 

82. Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (RPO–576129–VI/07) 
z dnia 20 grudnia 2007 r. – w sprawie praw pasażerów lotniczych. 

Z informacji napływających do Rzecznika wynikało, że Polskie Linie 
Lotnicze LOT rażąco naruszają swoje obowiązki jako przewoźnika oraz 
nie przestrzegają obowiązujących przepisów i zasad odnoszących się 
do wykonywania usług transportu powietrznego i związanych z tym 
obowiązków, w szczególności w stosunku do pasażerów. Najbardziej 
rażące przykłady takich zaniedbań to przesuwanie godzin odlotu na-
wet o ponad 24 godziny w stosunku do pierwotnie planowanego termi-
nu, zmuszanie pasażerów do pozostania na terenie lotniska ze wzglę-
du na brak wiz, zaniechanie organizacji noclegów, brak zapewnienia 
posiłków, wprowadzanie w błąd pasażerów co do faktycznej ilości 
miejsc wolnych w samolotach, dezinformacja co do numeracji bramek 
służących do odprawy oraz utrudniony kontakt z przedstawicielem 
przewoźnika. Analizowane sprawy dotyczyły dwóch lotów z Moskwy 
do Warszawy planowanych na dzień 30.11.2007 r. 

Najistotniejszym aktem prawnym w omawianej sprawie jest rozpo-
rządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
11.02.2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy 
dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwo-
łania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) 
nr 295/91. Przyznaje ono minimalne prawa dla pasażerów. Stosow-
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nie do rozporządzenia, przewoźnik lotniczy, który odmawia przyjęcia 
na pokład lub odwołuje lot, powinien wręczyć każdemu pasażerowi 
którego to dotyczy, pisemną informację o przepisach na temat od-
szkodowania i pomocy. Ponadto na przewoźniku ciąży szereg obowiąz-
ków składających się na tzw. prawo pasażerów do opieki, obejmujące 
m.in. bezpłatny nocleg, posiłki oraz napoje w ilościach adekwatnych 
do czasu oczekiwania. Z analizowanych spraw wynikało, że przewoź-
nik nie tylko nie zapewnił pasażerom minimalnych standardów, ale 
przede wszystkim nie udzielił informacji na jakikolwiek temat zwią-
zany z prawami pasażerskimi. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie 
stanowiska w sprawie. 

83. Ministra Edukacji Narodowej (RPO–556682–X/07) z dnia 
20 grudnia 2007 r. – w sprawie zapewnienia osobom chorym lub 
czasowo niesprawnym równych szans przystępowania do egzaminu 
maturalnego.

We wcześniejszym wystąpieniu z dnia 16.04.2007 r. Rzecznik zwrócił 
się o rozważenie możliwości podjęcia działań legislacyjnych mających 
na celu wprowadzenie takich regulacji, które w sposób precyzyjny okre-
ślą zasady uczestnictwa w egzaminach osób chorych lub czasowo nie-
sprawnych, z uwzględnieniem konstytucyjnej zasady równości wobec 
prawa oraz zakazu dyskryminacji. W odpowiedzi zapewniono Rzeczni-
ka, iż zgłoszony problem zostanie rozważony, jednak dotychczas Rzecz-
nik nie został powiadomiony o podjęciu działań legislacyjnych. 

Obecnie wskazaną problematykę reguluje § 59 ust. 6 rozporzą-
dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007 r. w sprawie 
warunków i sposobu oceniania, klasyfi kowania i promowania ucz-
niów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów 
w szkołach publicznych, stanowiący powtórzenie § 55 poprzedniego 
rozporządzenia. Doprecyzowania wymaga również sytuacja chorych 
lub niesprawnych czasowo innych absolwentów, na przykład zdają-
cych egzamin potwierdzający kwalifi kacje zawodowe, co także w spo-
sób niedostateczny reguluje przedmiotowy akt wykonawczy. 

84. Ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPO–561580–III/07) 
z dnia 20 grudnia 2007 r. – w sprawie możliwości kontrolowania 
przez pracodawcę poczty elektronicznej pracowników. 

Na tle jednej ze spraw skierowanych ostatnio do Rzecznika ujawnił 
się ogólny problem możliwości kontrolowania przez pracodawcę pocz-
ty elektronicznej wysyłanej i odbieranej przez pracownika oraz da-
nych zapisanych na dysku twardym komputera użytkowanego przez 
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pracownika. Ze stanowiska Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej przedstawionego w dniu 1.08.2007 r. wy-
nika, że pracodawca posiada prawo do kontrolowania pracownika 
na podstawie art. 94 pkt 2 Kodeksu pracy (obowiązek organizowa-
nia pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy). 
Departament przy zastosowaniu wykładni rozszerzającej tego przepi-
su stwierdził, że pracodawca może kontrolować zawartość służbowej 
skrzynki mailowej pracownika, czytać korespondencję służbową pra-
cownika i udostępniać ją do wglądu innym pracownikom. 

W opinii Rzecznika z obowiązku pracodawcy wynikającego z art. 94 
pkt 2 Kodeksu pracy nie można wyprowadzić aż tak dalece idącego 
uprawnienia pozwalającego na kontrolowanie pracownika. Brak od-
powiedniej regulacji prawnej może prowadzić do powstawania sytua-
cji konfl iktowych pomiędzy pracodawcami i pracownikami. 

Według ubiegłorocznych badań 2/3 polskich pracodawców moni-
toruje korespondencję elektroniczną swoich pracowników, a część 
nagrywa ich rozmowy telefoniczne. Zdaniem Rzecznika celowe wyda-
je się wprowadzenie obowiązku ciążącego na pracodawcy w zakresie 
uprzedzenia pracowników o możności stosowania tego typu kontroli. 
Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w tej sprawie. 

85. Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji (RPO–575173–IX/07) z dnia 20 grudnia 2007 r.
– w sprawie sposobu wypłaty świadczeń dla emerytów i rencistów woj-
skowych. 

Do Rzecznika zwracają się emeryci i renciści wojskowi posiadają-
cy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo-kredytowych (s.k.o.k.). Skarżący podnoszą, iż w cza-
sie pełnienia czynnej służby otrzymywali wynagrodzenia na rachunki 
w s.k.o.k., natomiast po przejściu na emeryturę (rentę) są zmuszeni 
do zakładania dodatkowych rachunków w bankach, a w konsekwen-
cji do ponoszenia związanych z tym kosztów. Wojskowe organy emery-
talne odmawiają bowiem przekazywania emerytur (rent) na rachunki 
prowadzone w s.k.o.k. 

Przepis art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10.12.1993 r. o zaopa-
trzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin dyskrymi-
nuje emerytów (rencistów) wojskowych z racji posiadania rachunku 
w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Na gruncie prze-
pisów powszechnych (art. 130 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) świadczenia emerytalno-ren-
towe mogą być na wniosek osoby uprawionej wypłacone na jej rachu-
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nek w banku lub w s.k.o.k. Pragmatyka emerytów (rencistów) wojsko-
wych wprowadza w tym względzie istotne ograniczenie, bowiem umoż-
liwia wypłatę świadczeń wyłącznie na rachunek w banku. W związku 
z powyższym Rzecznik zwrócił się o rozważenie możliwości podjęcia 
inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany opisanego stanu rzeczy. 

86. Prezesa Rady Ministrów oraz Marszałka Sejmu RP (RPO–
576939–I/07) z dnia 21 grudnia 2007 r. – w sprawie trybu ratyfi ka-
cji Traktatu Reformującego Unię Europejską. 

W dniu 13.12.2007 r. w Lizbonie przedstawiciele 27 państw człon-
kowskich Unii Europejskiej podpisali Traktat Reformujący UE, który 
przewiduje wprowadzenie szeregu zmian o zasadniczym znaczeniu dla 
dalszego funkcjonowania Unii Europejskiej, jak również dla poszcze-
gólnych państw członkowskich. Traktat wejdzie w życie w 2009 r., 
pod warunkiem jego ratyfi kacji przeprowadzonej zgodnie z wewnętrz-
nymi przepisami państw członkowskich. 

Fiasko procesu ratyfi kacyjnego traktatu ustanawiającego Konsty-
tucję dla Europy spowodowało, iż obecnie większość państw człon-
kowskich nie przewiduje ratyfi kacji w drodze referendum, nierzad-
ko wbrew oczekiwaniom obywateli. W opinii Rzecznika, ze względu 
na wagę podejmowanych zobowiązań, wskazane byłoby uzyskanie 
zgody na ratyfi kację umowy w referendum ogólnokrajowym, które po-
winno być poprzedzone merytoryczną debatą wyjaśniającą znaczenie 
kluczowych postanowień traktatu. Rzecznik zwrócił się o rozważenie 
trybu ratyfi kacji traktatu oraz wyjaśnienie obywatelom motywów pod-
jętej decyzji, a także przeprowadzenie odpowiedniej akcji informacyj-
nej dotyczącej treści traktatu lizbońskiego oraz konsekwencji włącze-
nia do systemu źródeł obowiązującego prawa. 

87. Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego (RPO–
547813–II/06) z dnia 21 grudnia 2007 r. – w sprawie konieczności 
wprowadzenia do Kodeksu karnego defi nicji „handlu ludźmi” i odręb-
nej penalizacji handlu osobą dorosłą oraz handlu dzieckiem, uwzględ-
niającą odrębność defi nicji handlu dziećmi. 

W odpowiedzi udzielonej w dniu 8.06.2007 r. na wystąpienie Rzecz-
nika z dnia 10.05.2007 r. uznano za konieczne wprowadzenie do Ko-
deksu karnego defi nicji „handlu ludźmi” i poinformowano, że realizacja 
tego zadania zaplanowana jest w ramach Krajowego Programu Prze-
ciwdziałania Handlowi Ludźmi na lata 2007–2008. Wkrótce po wy-
mianie korespondencji w tej sprawie, do Sejmu RP został przekazany 
rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektó-
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rych innych ustaw, do którego podczas prac w komisji wprowadzono 
propozycję defi nicji handlu ludźmi (nr druku 1958). Prace nad projek-
tem nie zostały jednak zakończone. Tym samym obowiązek zdefi nio-
wania w polskim prawie handlu ludźmi nie został spełniony. 

Aktualne pozostają również wątpliwości co do faktu, że Kodeks kar-
ny nie zapewnia pełnej ochrony przed wykorzystywaniem seksualnym 
małoletnich między 15 a 18 rokiem życia, oraz wątpliwości, czy Pol-
ska wypełnia zobowiązania wynikające z Protokołu fakultatywnego 
do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej 
prostytucji i dziecięcej pornografi i, dotyczące karalności odpowiedni-
mi sankcjami handlu dziećmi. 

Nie można zgodzić się z poglądem o braku potrzeby wyodrębnienia 
w Kodeksie karnym handlu osobą dorosłą i handlu dzieckiem (do 18 
roku życia). Aktualna pozostaje propozycja wprowadzenia w art. 253 
k.k. podziału ze względu na wiek pokrzywdzonego, a nie cel proce-
deru handlu ludźmi i dostosowania do niego odpowiednich sankcji. 
Rzecznik zwrócił się o podjęcie działań w kierunku proponowanym 
w poprzednim wystąpieniu. 

88. Prezesa Rady Ministrów (RPO–576608–III/07) z dnia 21 grud-
nia 2007 r. – w sprawie nowego systemu emerytalnego.

Rzecznik zwrócił się o objęcie szczególnym nadzorem działań zwią-
zanych z opracowaniem projektów ustaw niezbędnych do wprowadze-
nia w życie nowego systemu emerytalnego. Nadal brak ustawy o eme-
ryturach pomostowych regulujących uprawnienia ubezpieczonych 
urodzonych po dniu 31.12.1948 r. zatrudnionych w szczególnych 
warunkach lub w szczególnym charakterze oraz ustawy określającej 
zasady wypłaty świadczeń ze środków zgromadzonych w otwartych 
funduszach emerytalnych. 

Kwalifi kowanie stanowisk pracy do kategorii szczególnych warun-
ków lub szczególnego charakteru powinno odbywać się wyłącznie 
na podstawie kryteriów medycznych. Finansowanie kosztu emerytur 
pomostowych odbywałoby się poza powszechnym systemem emery-
talnym poprzez dodatkową składkę, aby nie przenosić kosztu tego 
rozwiązania na resztę społeczeństwa. 

Na krytyczną ocenę zasługuje projekt ustawy o świadczeniach 
ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych 
oraz zakładach emerytalnych przewidujący, że w drugim fi larze wy-
sokość emerytury będzie wyliczana w oparciu o prognozowaną dłu-
gość życia dla poszczególnych płci. Rozwiązanie to może doprowadzić 
do sytuacji, w której przeciętna emerytura kobiety będzie ponad 40% 
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niższa od emerytury mężczyzny, głównie ze względu na dłuższy okres 
jej życia. 

Rzecznik zwrócił się również o spowodowanie przeprowadzenia wy-
liczeń rzeczywistych skutków ustawy z dnia 27.07.2005 r. o zmianie 
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
nych oraz ustawy – Karta Nauczyciela, na podstawie której, górnicze 
uprawnienia emerytalne utraciły charakter uprawnień wygaszanych. 

Ponadto konieczny jest udział budżetu państwa w niwelowaniu 
nadmiernych różnic w wysokości emerytury kapitałowej (np. poprzez 
opłacanie z budżetu uczestnictwa kobiet w ubezpieczeniu kapitało-
wym w okresach przerw związanych z macierzyństwem i rodziciel-
stwem). 

89. Ministra Obrony Narodowej (RPO–548324–IX/07) z dnia 
21 grudnia 2007 r. – w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa współ-
pracującym z Polskim Kontyngentem Wojskowym tłumaczom i współ-
pracownikom irackim oraz ich rodzinom. 

Z informacji przekazywanych przez środki masowego przekazu 
wynika, iż w niedługim czasie zostaną podjęte decyzje o wycofaniu 
z Iraku Polskiego Kontyngentu Wojskowego. Powrót do kraju polskich 
żołnierzy planowany jest na drugą połowę 2008 r. W związku z po-
wyższym Rzecznik prosi o poinformowanie, czy w planach wycofywa-
nia jednostek polskich, wzorem innych państw, uwzględnieni zostaną 
tłumacze i współpracownicy iraccy oraz ich rodziny. Realizując zada-
nia bojowe podczas trwającej bez mała 5 lat misji, żołnierze Polskiego 
Kontyngentu Wojskowego w kontaktach z miejscową ludnością ko-
rzystali z tłumaczy irackich oraz z grupy – zazwyczaj miejscowych 
– współpracowników. Pozostawienie tych osób w Iraku, bez możliwo-
ści zapewnienia im bezpieczeństwa, jest równoznaczne z wydaniem 
na nich wyroku śmierci. Wykorzystane zostanie to przez terrorystów 
do celów propagandowych, zastraszenia miejscowej ludności i desta-
bilizacji z trudem budowanego spokoju. Z uwagi na warunki, jakie 
obecnie panują w Iraku, stosownym byłoby zapewnienie im możliwo-
ści życia, wraz z rodzinami, w Polsce. Rzecznik zwrócił się o przedsta-
wienie stanowiska w tej sprawie. 

90. Ministra Zdrowia (RPO–571470–XVIII/07) z dnia 27 grudnia 
2007 r. – w sprawie wydawania opinii przez Komisję psychiatryczną 
do spraw środków zabezpieczających.

Rzecznik, w toku realizacji ustawowych kompetencji, badał tryb 
i sposób funkcjonowania Komisji psychiatrycznej do spraw środ-
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ków zabezpieczających. Do zadań Komisji należy m.in. wydawanie 
opinii dla sądów w sprawie przyjmowania, wypisywania lub przeno-
szenia sprawców, wobec których orzeczono wykonywanie środka za-
bezpieczającego w zakładach psychiatrycznych i zakładach leczenia 
psychiatrycznego. Sprawcy przestępstw oczekują na wydanie opinii 
w sprawie miejsca wykonywania środka zabezpieczającego w aresz-
tach śledczych jako osoby tymczasowo aresztowane. 

W sprawie badanej przez Rzecznika, osoba wobec której orzeczo-
no środek zabezpieczający w postaci umieszczenia w zamkniętym 
zakładzie psychiatrycznym, przez okres około 4 miesięcy przebywała 
w areszcie tymczasowym oczekując na opinię Komisji. W tym okresie 
czasu stan zdrowia tymczasowo aresztowanego znacznie się pogor-
szył. Komisja powinna wydać opinię przedmiocie miejsca realizacji 
środka zabezpieczającego niezwłocznie, po otrzymaniu z sądu doku-
mentów. Opinia została wydana 2 dni po upływie orzeczonego przez 
sąd trzymiesięcznego okresu środka zapobiegawczego w postaci tym-
czasowego aresztowania. Skutkiem tego była konieczność przedłuże-
nia tymczasowego aresztowania. 

Rzecznik zwrócił się o podjęcie działań zmierzających do usunięcia 
wskazanych naruszeń, a także rozważenie nowelizacji rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 10.08.2004 r. w sprawie wykazu zakładów 
psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych 
do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powo-
ływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpie-
czających, tak aby gwarantowało rozsądne terminy rozpatrzenia przez 
Komisję wpływających do niej wniosków w sprawie wydania opinii. 

91. Prezesa Rady Ministrów (RPO–576974–III/07) z dnia 27 
grudnia 2007 r. – w sprawie potrzeby powołania Zespołu do Spraw 
Migracji.

Rzecznik zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o rozwa-
żenie możliwości powołania Zespołu do Spraw Migracji. Zespół taki 
rozpoczął działalność na podstawie zarządzenia Nr 12 Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 14.02.2007 r. Przewodniczącym Zespołu był Mini-
ster Spraw Wewnętrznych i Administracji, a zastępcami – podsekre-
tarze stanu w MSWiA oraz Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. 
W skład Zespołu wchodzili też przedstawiciele innych resortów i in-
stytucji wykonujących zadania związane z migracją. 

Efektem prac Zespołu było m.in. przyjęcie uchwały w sprawie kie-
runków działań dotyczących zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. 
Zgodnie z uchwałą, rozwiązywanie problemów niedoborów na rynku 
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pracy poprzez zatrudnianie cudzoziemców powinno być uzupełnie-
niem polityki zatrudnienia prowadzącej przede wszystkim do aktywi-
zacji zawodowej obywateli polskich. 

Zaproponowano stworzenie systemu monitorowania zatrudnienia 
cudzoziemców na polskim rynku pracy, a także zarekomendowano 
podjęcie działań stanowiących zachętę do rozwoju kariery zawodowej 
w Polsce zamieszkałych za granicą obywateli Polski oraz cudzoziem-
ców pochodzenia polskiego, w szczególności opracowanie i realizację 
programów zachęcających do powrotu emigrantów i podjęcia przez 
nich zatrudnienia lub działalności gospodarczej w Polsce. Wskazano 
także na konieczność wypracowania działań mających na celu inte-
grację obywateli państw trzecich. W ocenie Rzecznika niezbędne jest 
powołanie zespołu, który zapewni koordynację zadań podejmowanych 
przez organy administracji rządowej w zakresie problematyki migra-
cji. 

92. Ministra Zdrowia (RPO–569428–X/07) z dnia 28 grudnia 
2007 r. – w sprawie braku prawnej możliwości rozsypywania prochów 
zmarłych.

W korespondencji kierowanej do Rzecznika pojawił się problem 
braku prawnej możliwości rozsypywania szczątków pochodzących 
ze spopielenia zwłok w ogrodach pamięci, urządzanych na terenach 
cmentarzy. Sytuacji takiej nie przewiduje wielokrotnie nowelizowana 
ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych. 

W poprzedniej kadencji Sejmu RP, do laski marszałkowskiej wpły-
nął projekt rządowy, który przewidywał wprowadzenie takiej insty-
tucji do obowiązującego porządku prawnego (druk sejmowy Nr 299). 
Jednakże w toku prac parlamentarnych projektowany zapis został 
wykreślony. Tymczasem taki sposób dokonania pochówku często sta-
nowi ostatnią wolę zmarłego, która nie może być zrealizowana przez 
jego bliskich w sposób zgodny z prawem. 

Osoby kierujące listy do Rzecznika, wskazując na art. 31 ust. 3 
Konstytucji RP podnoszą, iż brak legalnej możliwości rozsypania pro-
chów w ogrodach pamięci na cmentarzach narusza prawo do prywat-
ności. W świetle art. 31 ust. 3 Konstytucji RP jedynymi ewentualnymi 
ograniczeniami, które należy wziąć pod uwagę w niniejszej sprawie 
są ochrona środowiska, zdrowia i porządku publicznego. Trudno jed-
nak dostrzec tu kolizję z tymi wartościami konstytucyjnymi. Wobec 
powyższego, Rzecznik skierował w tej sprawie wystąpienie do Ministra 
Zdrowia z prośbą o przedstawienie stanowiska. 
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93. Ministra Zdrowia (RPO–548777–X/07) z dnia 28 grudnia 
2007 r. – w sprawie refundacji testów paskowych dla dzieci chorych 
na cukrzycę. 

Nawiązując do otrzymanych wyjaśnień na wcześniejsze wystąpie-
nie w tej sprawie z 8.03.2007 r. Rzecznik, w kolejnym wystąpieniu 
do Ministra Zdrowia, zwrócił się o poinformowanie, czy testy paskowe 
do oznaczania glukozy we krwi u małych dzieci zostały objęte całko-
witą lub częściową refundacją. 

94. Ministra Zdrowia (RPO–576600–X/07) z dnia 28 grudnia 
2007 r. – w sprawie Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycz-
nego. 

Instytucja Rzeczników Praw Pacjenta została wprowadzona z dniem 
1.01.2006 r., w wyniku nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psy-
chicznego. W świetle tych przepisów, osoba korzystająca ze świadczeń 
zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny (przedstawiciel 
ustawowy tej osoby, opiekun prawny lub faktyczny) ma prawo do po-
mocy w ochronie swoich praw. Według informacji dostępnej na stro-
nie internetowej Biura Praw Pacjenta, obecnie funkcję Rzecznika 
Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego pełni 20 osób, co zważywszy 
na liczbę szpitali i oddziałów psychiatrycznych oraz liczbę hospitalizo-
wanych pacjentów, jest stanowczo za mało. 

Z informacji posiadanych przez Rzecznika wynika, że środki fi nan-
sowe przeznaczone na funkcjonowanie Rzeczników Praw Pacjenta 
Szpitala Psychiatrycznego są dalece niewystarczające i nie pozwalają 
na zatrudnienie kolejnych Rzeczników oraz zatrzymanie dotychcza-
sowych. Osoby najbardziej predysponowane do pełnienia tej funkcji 
otrzymują znacznie korzystniejsze propozycje zatrudnienia i wynagro-
dzenia. Ponadto Rzecznicy nie otrzymują zwrotu kosztów przejazdu 
do szpitali psychiatrycznych znajdujących się poza miejscem ich za-
mieszkania. 

Sytuacja ta budzi zaniepokojenie Rzecznika, tym bardziej, że po-
trzeba powołania Rzeczników Praw Pacjenta Szpitali Psychiatrycz-
nych potwierdziła się. Rzecznicy są oczekiwani nie tylko przez pacjen-
tów i ich rodziny, ale również przez coraz bardziej świadome ich roli 
i znaczenia szpitale psychiatryczne. W związku z powyższym Rzecznik 
zwrócił się do Ministra Zdrowia o przekazanie stanowiska w tej spra-
wie. 

95. Ministra Zdrowia (RPO–564201–X/07) z dnia 28 grudnia 
2007 r. – w sprawie ucieczek z zakładów psychiatrycznych osób 
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umieszczonych w tych zakładach w ramach środka zabezpieczającego 
bądź obserwacji sądowo-psychiatrycznej.

W odpowiedzi na wcześniejsze wystąpienie Rzecznika w tej spra-
wie z dnia 6.08.2007 r. ówczesny Minister Zdrowia poinformował, 
że w celu wyeliminowania wskazanych przez Rzecznika nieprawid-
łowości zwróci się do wojewodów o wystosowanie pism do organów 
założycielskich zakładów, w których są wykonywane środki zabezpie-
czające oraz obserwacje sądowo-psychiatryczne o szczegółowe infor-
macje dotyczące zabezpieczenia tych zakładów opieki zdrowotnej oraz 
wzmocnienie stałego nadzoru nad tymi jednostkami. Rzecznik zwrócił 
się o poinformowanie, czy działania wskazane przez Ministra Zdrowia 
zostały podjęte, a jeżeli tak, to jakie są ich wyniki. 

96. Ministra Edukacji Narodowej (RPO–513066–I/07) z dnia 31 
grudnia 2007 r. – w sprawie egzaminów maturalnych. 

Rzecznik otrzymuje wiele skarg dotyczących sposobu i trybu prze-
prowadzania egzaminu maturalnego, określonego w rozporządzeniu 
MEN z 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, kla-
syfi kowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 

W opinii Rzecznika należałoby ukształtować sposób przeprowadza-
nia egzaminu tak, aby podstawowy poziom wykształcenia ogólnego 
pozwalającego na kontynuowanie nauki na wyższej uczelni określany 
był za pomocą jednego miernika, takiego samego dla wszystkich zda-
jących (obecnie egzamin z przedmiotów obowiązkowych może być zda-
wany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym). Konieczne jest 
wprowadzenie procedury odwołania od decyzji o unieważnieniu eg-
zaminu. Rzecznik postuluje też wprowadzenie możliwości odwołania 
się od wyniku egzaminu maturalnego, łącznie z weryfi kacją końcowej 
oceny egzaminu na drodze sądowej. Należałoby również usprawnić 
proces udostępniania prac do wglądu oraz umożliwić wykonywanie 
kserokopii arkuszy egzaminacyjnych.

Wprowadzając obowiązkowy egzamin maturalny z matematyki 
od roku szkolnego 2009/2010 nie uwzględniono interesów uczniów 
techników zawodowych i liceów profi lowanych, którzy rozpoczynali 
naukę w chwili obowiązywania rozporządzenia MENiS z 7.09.2004 r., 
które nie przewidywało obowiązkowego egzaminu maturalnego z ma-
tematyki. Ponadto Rzecznik zwrócił uwagę na niespójność przepisów 
w zakresie możliwości poprawy egzaminu maturalnego z języka ob-
cego nowożytnego będącego drugim językiem nauczania przez absol-
wentów tych szkół. 



92

Rozporządzenie z 30.04.2007 r. zostało wydane na podstawie art. 
22 ust. 2 pkt 4 ustawy o systemie oświaty. Upoważnienie ustawowe 
związane z realizacją konstytucyjnego prawa do nauki nie powinno 
pozostawiać możliwości samodzielnego uregulowania szeregu zagad-
nień co do których w ustawie nie ma żadnych bezpośrednich uregu-
lowań. 

97. Ministra Zdrowia (RPO–574104–X/07) z dnia 31 grudnia 
2007 r. – w sprawie błędnie sformułowanego przepisu ustawy o świad-
czeniach opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków publicznych. 

W skardze do Rzecznika zwrócono uwagę na błąd pisarski wystę-
pujący w treści art. 63c ust. 3 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świad-
czeniach opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków publicznych, 
wprowadzonego mocą art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 24.08.2007 r. 
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej fi nansowanych 
ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. 

W obecnym brzmieniu przepis art. 63c ust. 3 jest niezrozumiały. 
Wydaje się, że powinien mieć następujące brzmienie: „Przepisy ust. 1 
i 2 stosuje się do umów zawieranych pomiędzy podmiotem realizują-
cym zaopatrzenie w zakresie środków pomocniczych i wyrobów me-
dycznych będących przedmiotami ortopedycznymi a dostawcami tych 
środków.” Rzecznik zwrócił się o podjęcie niezbędnych kroków zmie-
rzających do zmiany błędnie sformułowanego przepisu. 
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III.  KASACJE I SKARGI KASACYJNE DO SĄDU 
NAJWYŻSZEGO

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

RPO–557560–II/07 z dnia 15 października 2007 r. – kasacja 
na rzecz Dariusza G. od prawomocnego wyroku łącznego Sądu Rejo-
nowego. 

Rzecznik zarzucił zaskarżonemu wyrokowi rażące i mogące mieć 
istotny wpływ na treść wyroku naruszenie art. 89 § 1 k.k. polegające 
na objęciu wyrokiem łącznym kar pozbawienia wolności o bezwzględ-
nym charakterze oraz kar z warunkowym zawieszeniem ich wyko-
nania i wymierzeniu kary łącznej bez warunkowego zawieszenia jej 
wykonania. Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu 
Rejonowego i przekazanie sprawy temu sądowi do ponownego rozpo-
znania. 

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 19.12.2007 r., sygn. akt III 
KK 408/07). 

RPO–546234–II/06 z dnia 29 października 2007 r. – kasacja 
na rzecz Stanisława U., uczestnika tzw. wydarzeń radomskich z 1976 r., 
od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego, utrzymującego 
w mocy wyrok Sądu Rejonowego z 1977 r. 

Rzecznik zarzucił wyrokowi sądu odwoławczego rażące i mające 
istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa procesowego polegają-
ce na tym, że sąd drugiej instancji utrzymał w mocy oczywiście nie-
sprawiedliwy wyrok Sądu Rejonowego, pomimo że orzeczenie sądu 
meriti zapadło z rażącym naruszeniem przepisów Kodeksu postępo-
wania karnego polegającym na niewyjaśnieniu wszystkich istotnych 
okoliczności sprawy, co doprowadziło do tego, że sąd uwzględnił 
wyłącznie okoliczności przemawiające na niekorzyść oskarżonego. 
W konsekwencji Sąd w sposób dowolny przypisał oskarżonemu od-
powiedzialność za spowodowanie uszkodzeń ciała u 75 funkcjonariu-
szy MO oraz wyrządzenie szkody w mieniu społecznym w wysokości 
ponad 28.000.000 zł, co stanowiło całościowy bilans tzw. wydarzeń 
radomskich.
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Rzecznik wniósł o uchylenie wyroku Sądu Wojewódzkiego oraz 
utrzymanego nim w mocy wyroku Sądu Rejonowego i umorzenie po-
stępowania karnego wobec Stanisława U., z uwagi na przedawnienie 
karalności przypisanego mu przestępstwa. 

Ówczesna władza oceniała masowe protesty społeczne, które miały 
miejsce w czerwcu 1976 r. (m.in. w Radomiu) jako działania chuli-
gańskie ekstremalnych grup, skierowane przeciwko ustrojowi socja-
listycznemu. Zapatrywania te miały bezpośredni wpływ na przebieg 
i wynik postępowania sądowego w tej sprawie. 

RPO–554687–II/07 z dnia 9 listopada 2007 r. – kasacja na rzecz 
Dariusza S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymują-
cego w mocy wyrok Sądu Rejonowego.

Rzecznik zarzucił temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ 
na jego treść naruszenia prawa procesowego (art. 433 § 2 k.p.k., w po-
wiązaniu z art. 109 § 2 k.p.w.) polegające na nienależytym rozważeniu 
przez sąd drugiej instancji zarzutów sformułowanych w apelacji ob-
winionego poprzez niezweryfi kowanie podniesionych w środku odwo-
ławczym argumentów, w drodze przeprowadzenia w trybie art. 106a 
Kpw stosownych dowodów albo uchylenia zaskarżonego orzeczenia 
i przekazania sprawy w tym celu sądowi pierwszej instancji do ponow-
nego rozpoznania, co skutkowało niezasadnym utrzymaniem w mocy 
wyroku sądu meriti.

Konsekwencją tego zarzutu jest wniosek o uchylenie zaskarżonego 
wyroku oraz utrzymanego nim w mocy orzeczenia Sądu Rejonowego 
i umorzenie postępowania wobec Dariusza S. z powodu przedawnie-
nia orzekania. 

Sąd Rejonowy skazał obwinionego na karę grzywny w wysokości 
200 zł za to, że na drodze publicznej wjechał w strefę obowiązywania 
znaku „zakaz ruchu”. Przed Sądem odwoławczym pojawiła się wątpli-
wość, czy na tej drodze obowiązywał znak drogowy „zakaz ruchu” i czy 
była ona drogą publiczną, co wynikało z treści pisma Dyrektora Miej-
skiego Zarządu Dróg, Mostów i Zieleni. Sąd drugiej instancji nie zwery-
fi kował treści tego pisma w sposób wskazany w zarzucie kasacyjnym, 
czym rażąco naruszył stosowne przepisy prawa procesowego. 

RPO–564548–II/07 z dnia 12 listopada 2007 r. – kasacja na rzecz 
Adama K. od wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok 
Sądu Rejonowego.

Rzecznik zarzucił wyrokowi Sądu Okręgowego rażące i mogące mieć 
istotny wpływ jego treść naruszenie przepisów Kodeksu postępowania 
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karnego polegające na rozpoznaniu sprawy przez sąd drugiej instan-
cji pod nieobecność obrońcy oskarżonego, który nie był prawidłowo 
powiadomiony o terminie rozprawy, co naruszyło prawo oskarżonego 
do obrony. Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i prze-
kazanie sprawy Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania 
w postępowaniu odwoławczym. 

RPO–568003–II/07 z dnia 15 listopada 2007 r. – kasacja na rzecz 
Michała N. od prawomocnego wyroku Sądu Najwyższego utrzymują-
cego w mocy wyrok Sądu Wojewódzkiego.

Rzecznik zarzucił wyrokowi Sądu Najwyższego rażące i mające istot-
ny wpływ na jego treść naruszenie prawa procesowego, poprzez utrzy-
manie w mocy orzeczenia sądu pierwszej instancji, pomimo że rewizja 
oskarżonego zasadnie zarzucała temu wyrokowi uchybienia proce-
sowe polegające na uwzględnieniu przez Sąd Wojewódzki wyłącznie 
okoliczności przemawiających na niekorzyść oskarżonego, niedosta-
tecznym wyjaśnieniu w uzasadnieniu orzeczenia kwalifi kacji prawnej 
przypisanego oskarżonemu czynu, co w konsekwencji doprowadziło 
do dowolnego przypisania Michałowi N. popełnienia przestępstwa. 

Sąd Najwyższy nie wziął pod uwagę, iż sąd pierwszej instancji nie 
wyjaśnił istotnej okoliczności stanowiącej istotę sprawy, a mianowi-
cie, czy oskarżony przewidywał skutki składowania dostarczonego 
przez niego do magazynu zarażonego zboża. Nadto sąd pierwszej in-
stancji nie wskazał, które elementy zachowania oskarżonego wskazy-
wały na to, że chciał on lub co najmniej godził się na sprowadzenie 
niebezpieczeństwa powszechnego dla życia lub zdrowia ludzkiego albo 
dla mienia w znacznych rozmiarach. Uchybienia te przeniknęły do po-
stępowania odwoławczego. 

RPO–531421–II/06 z dnia 16 listopada 2007 r. – kasacja na rzecz 
Marcina M. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego.

Rzecznik zaskarżył powyższe orzeczenie w części dotyczącej ska-
zania Marcina M. za rozbój popełniony w warunkach wielokrotnego 
powrotu do przestępstwa. 

Rzecznik zarzucił rażące i mające istotny wpływ na treść orze-
czenia naruszenie prawa karnego procesowego, poprzez uznanie, iż 
okoliczności popełnienia przez Marcina M. zarzucanego mu przestęp-
stwa rozboju nie budzą wątpliwości i w efekcie wydanie w stosunku 
do oskarżonego wyroku skazującego bez przeprowadzenia postępowa-
nia dowodowego, skutkującego skazaniem go za zarzucany występek 
w warunkach wielokrotnej powrotności do przestępstwa, podczas gdy 
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zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wskazywał, iż istniały po-
ważne co do tego wątpliwości. 

Przypisanie sprawcy popełnienia czynu w warunkach wielokrotne-
go powrotu do przestępstwa stanowi istotną okoliczność obciążają-
cą, którą sąd bierze pod uwagę przy wymiarze kary. W odniesieniu 
do Marcina M. brak było podstaw do stwierdzenia, że był on wielo-
krotnym recydywistą. 

Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Rejonowe-
go w zaskarżonej części i przekazanie sprawy w tym zakresie, temu 
sądowi, do ponownego rozpoznania. 

RPO–559056–II/07 z dnia 19 listopada 2007 r. – kasacja na rzecz 
Ireneusza B. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego 
utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego. 

Rzecznik zarzucił postanowieniu Sądu Okręgowego rażące naruszenie 
art. 104 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia pole-
gające na nieuchyleniu, niezależnie od granic zaskarżenia, podniesionych 
w zażaleniu zarzutów i wpływu uchybienia na treść orzeczenia, postano-
wienia sądu pierwszej instancji pomimo, że zapadło ono z rażącym na-
ruszeniem art. 40 § 1 pkt 7 Kodeksu postępowania karnego w związku 
z art. 16 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia z uwagi 
na to, że przy ponownym wydaniu orzeczenia o nieuwzględnieniu wniosku 
obrońcy ukaranego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o spo-
rządzenie na piśmie oraz doręczenie mu uzasadnienia wyroku Sądu Rejo-
nowego, brała udział ta sama sędzia, która uczestniczyła w wydaniu roz-
strzygnięcia, dotyczącego tej kwestii, które zostało wcześniej uchylone. 

Wyłączenie od udziału w sprawie sędziego, biorącego udział w wy-
daniu orzeczenia, które zostało uchylone, jest gwarancją respektowa-
nia prawa do bezstronnego i niezawisłego sądu, wynikającego z art. 
45 Konstytucji RP. 

Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i utrzy-
manego nim w mocy orzeczenia Sądu Rejonowego i przekazanie spra-
wy do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji. 

RPO–553732–II/07 z dnia 20 listopada 2007 r. – kasacja na rzecz 
Roberta P. od wyroku Sądu Okręgowego w części utrzymującej w mocy 
wyrok Sądu Rejonowego w zakresie czynu z art. 87 § 1 Kodeksu wy-
kroczeń.

Rzecznik zarzucił orzeczeniu sądu drugiej instancji rażące naru-
szenie art. 5 § 1 pkt 4 k.p.w. w związku z art. 45 § 1 k.w. polegające 
na utrzymaniu w mocy w stosunku do Roberta P. zaskarżonego wy-
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roku w części dotyczącej przypisanego mu czynu z art. 87 § 1 k.w., 
pomimo że w dacie wyrokowania przez sąd drugiej instancji nastąpiło 
przedawnienie orzekania odnośnie tego wykroczenia, co stanowi bez-
względną przyczynę odwoławczą wskazaną w art. 104 § 1 pkt 7 k.p.w., 
zobowiązującą sąd odwoławczy do uchylenia zaskarżonego orzeczenia 
w tym zakresie, niezależnie od granic zaskarżenia, podniesionych za-
rzutów i wpływu uchybienia na treść rozstrzygnięcia. 

Rzecznik wniósł o uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji w za-
skarżonej części i utrzymanego nim w mocy orzeczenia sądu pierwszej 
instancji odnośnie czynu z art. 87 § 1 k.w. i umorzenie postępowania 
w tym zakresie z powodu przedawnienia orzekania. 

RPO–560834–II/07 z dnia 26 listopada 2007 r. – kasacja na rzecz 
Romana P. od prawomocnego wyroku łącznego Sądu Rejonowego. 

Rzecznik zarzucił temu wyrokowi naruszenie art. 573 § 2 k.p.k. 
w związku z art. 451 k.p.k. poprzez przeprowadzenie rozprawy 
w przedmiocie wydania wyroku łącznego bez udziału obrońcy ska-
zanego, w sytuacji gdy skazany był pozbawiony wolności i nie został 
doprowadzony na rozprawę, a sąd meriti nie wyznaczył mu obroń-
cy z urzędu, w wyniku czego obrońca nie brał udziału w rozprawie, 
w której jego udział był obowiązkowy. 

Rzecznik zarzucił ponadto rażące i mogące mieć istotny wpływ 
na treść wyroku naruszenie art. 89 § 1 k.k. polegające na objęciu wy-
rokiem łącznym kary pozbawienia wolności o bezwzględnym charak-
terze oraz kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej 
wykonania i wymierzeniu kary łącznej bez warunkowego zawieszenia 
jej wykonania. 

Sąd Najwyższy niejednokrotnie wyrażał pogląd, że w razie skazania 
za przestępstwa na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawie-
szeniem jej wykonania i bez warunkowego zawieszenia – orzeczenie 
w wyroku łącznym kary łącznej bez warunkowego zawieszenia nie jest 
dopuszczalne. Wymierzenie skazanemu przez Sąd Rejonowy kary łącz-
nej 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, doprowadziło do zarządze-
nia wykonania części kary pobawienia wolności orzeczonej z warun-
kowym zawieszeniem jej wykonania. Pogorszyło to sytuację skazanego 
sprzed wydania wyroku łącznego, gdyż wówczas pozostawałaby skaza-
nemu do wykonania kara roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. 

Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Rejonowe-
go i przekazanie sprawy temu sądowi do ponownego rozpoznania. 

Cofnięcie kasacji (pismem z dnia 8.01.2008 r. Rzecznik cofnął ka-
sację, na prośbę skazanego Romana P.). 
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RPO–553431–II/07 z dnia 27 listopada 2007 r. – kasacja od pra-
womocnego wyroku Sądu Okręgowego zmieniającego wyrok Sądu Re-
jonowego. 

Rzecznik zarzucił wyrokowi Sądu Okręgowego rażące i mające 
istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa procesowego polegające 
na tym, że sąd drugiej instancji rozpatrując apelację obrońcy oskar-
żonego, niezależnie od granic zaskarżenia i podnoszonych zarzutów, 
zmienił jedynie częściowo na korzyść oskarżonego oczywiście niespra-
wiedliwy wyrok sądu pierwszej instancji, w którym przyjęto, iż za-
chowanie oskarżonego polegające na wyrządzeniu Skarbowi Państwa 
szkody w postaci uszczuplenia podatku VAT na skutek nierzetelnego 
prowadzenia ewidencji sprzedaży stanowi przestępstwo z art. 303 § 
1 k.k., podczas gdy wyrządzenie tego rodzaju szkody nie może być 
uznane za to przestępstwo. 

Zgodnie z treścią art. 303 § 1 k.k. przestępstwo wskazane w tym 
przepisie popełnia każdy, kto wyrządza szkodę majątkową osobie 
fi zycznej, prawnej albo jednostce organizacyjnej nie mającej osobo-
wości prawnej, przez nieprowadzenie dokumentacji działalności go-
spodarczej albo prowadzenie jej w sposób nierzetelny lub niezgodny 
z prawdą, w szczególności niszcząc, usuwając, ukrywając, przerabia-
jąc lub podrabiając dokumenty dotyczące tej działalności. W pojęciu 
szkody, o której mowa w tym przepisie, nie mieści się szkoda w posta-
ci uszczuplenia podatkowego. Tymczasem, oskarżony został skazany 
za spowodowanie tego rodzaju szkody. 

Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Okręgowe-
go oraz zmienionego nim orzeczenia Sądu Rejonowego i uniewinnienie 
oskarżonego od popełnienia zarzucanego mu czynu. 

RPO–569559–II/07 z dnia 28 listopada 2007 r. – kasacja na rzecz 
Tadeusza P. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego zmieniają-
cego wyrok Sądu Rejonowego.

Rzecznik zarzucił temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ 
na jego treść naruszenie prawa karnego procesowego, polegające 
na nierozpoznaniu przez sąd odwoławczy wniesionej w terminie apelacji 
oskarżonego, co poważnie ograniczyło prawo oskarżonego do obrony. 

Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Okręgo-
wego i przekazanie sprawy temu sądowi do ponownego rozpoznania 
w postępowaniu odwoławczym. 

RPO–559054–II/07 z dnia 29 listopada 2007 r. – kasacja na rzecz 
Artura O. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego.
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Rzecznik zarzucił temu orzeczeniu błędne przyjęcie, iż zakres dzia-
łania Straży Miejskiej w B. obejmował kontrolę ruchu drogowego po-
legającą na używaniu urządzeń samoczynnie rejestrujących przekro-
czenie dozwolonej prędkości i w konsekwencji uznanie, iż Komendant 
Straży Miejskiej w B. był uprawniony do występowania z wnioskiem 
o ukaranie w sprawach o wykroczenia polegające na przekroczeniu 
dopuszczalnej prędkości, podczas gdy kontrola przepisu § 17 rozpo-
rządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
kontroli ruchu drogowego przeprowadzona zgodnie z dyspozycją art. 
178 ust. 1 Konstytucji RP powinna była spowodować umorzenie przez 
sąd postępowania w stosunku do Artura O. z powodu braku skargi 
uprawnionego oskarżyciela.

Pogląd ten znalazł odzwierciedlenie w wyroku Trybunału Konstytu-
cyjnego z dnia 22.03.2007 r., który po rozpoznaniu wniosku Rzecz-
nika Praw Obywatelskich orzekł, iż § 17 ust. 1 pkt 1 lit. c ww. roz-
porządzenia jest niezgodny z art. 131 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu 
drogowym i z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. 

Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i umorzenie po-
stępowania w stosunku do Artura O. z powodu braku skargi uprawio-
nego oskarżyciela i ustania karalności przypisanego mu wykroczenia. 

RPO–492775–II/04 z dnia 7 grudnia 2007 r. – kasacja na rzecz 
Sebastiana K. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego.

Rzecznik zarzucił wyrokowi Sądu Rejonowego rażące narusze-
nie prawa polegające na wydaniu wyroku skazującego Sebastia-
na K. za czyn, za który był on już wcześniej prawomocnie skazany. 
Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku co do Sebastiana 
K. i umorzenie w stosunku do niego postępowania.

RPO–555168–II/07 z dnia 13 grudnia 2007 r. – kasacja na rzecz 
Mieczysława B. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego 
utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego. 

Rzecznik zarzucił zaskarżonemu orzeczeniu rażące i mające istotny 
wpływ na jego treść naruszenie procedury karnej polegające na nie-
należytym rozważeniu przez sąd odwoławczy zarzutu sformułowanego 
w zażaleniu obrońcy Mieczysława B. wskazującego na to, iż sąd pierw-
szej instancji orzekając o odmowie przywrócenia skazanemu terminu 
do wniesienia zażalenia na postanowienie w przedmiocie umorzenia po-
stępowania o wydanie wyroku łącznego błędnie uznał, iż niedotrzymanie 
tego terminu zawitego przez skazanego nie nastąpiło z przyczyn od niego 
niezależnych, w sytuacji gdy za niewniesienie powyższego środka odwo-
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ławczego wyłączną winę ponosi obrońca. Rzecznik wniósł o uchylenie 
zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpo-
znania Sądowi Okręgowemu w postępowaniu odwoławczym. 

RPO–549641–II/07 z dnia 17 grudnia 2007 r. – kasacja na rzecz 
Romualda J., uczestnika tzw. wydarzeń radomskich z 1976 r., od pra-
womocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego zmieniającego wyrok Sądu 
Rejonowego. 

Rzecznik zaskarżył powyższy wyrok sądu odwoławczego zarzucając 
mu nienależyte rozważenie wszystkich zarzutów i wniosków podnie-
sionych w rewizji obrońcy oskarżonego, a w konsekwencji niezwró-
cenie należytej uwagi na to, iż w toku postępowania przed Sądem 
Powiatowym doszło do obrazy przepisów dawnego Kodeksu postępo-
wania karnego z 1969 r., co w efekcie doprowadziło do przedwczesne-
go wyrokowania przez sąd meriti – mimo konieczności uzupełnienia 
przewodu sądowego – i uwzględnienia wyłącznie okoliczności przema-
wiających na niekorzyść oskarżonego, a w konsekwencji do orzekania 
w sposób dowolny poprzez przypisanie oskarżonemu odpowiedzial-
ności za spowodowanie uszkodzeń ciała u 75 funkcjonariuszy MO 
oraz wyrządzenia szkody w mieniu społecznym w wysokości ponad 
28.000.000 zł, co stanowiło całościowy bilans tzw. wydarzeń radom-
skich, w sytuacji gdy udział oskarżonego w tych zdarzeniach miał 
miejsce w dniu 25 czerwca 1976 r. od około godz. 17.00 do około 
godz. 18.50, kiedy to oskarżony został zatrzymany – oraz uznania obu 
przypisanych mu czynów za mające charakter chuligański. 

Rzecznik wniósł o uchylenie wyroku Sądu Wojewódzkiego oraz wy-
roku Sądu Rejonowego w całości i umorzenie postępowania karnego 
wobec Romualda J. z uwagi na przedawnienie karalności przypisa-
nych mu przestępstw. 

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

RPO–528472–II/06 z dnia 12 lipca 2006 r. – kasacja na rzecz 
Franciszka G., Jana N. i Stanisława K. od prawomocnego postanowie-
nia Najwyższego Sądu Wojskowego z 1948 r. utrzymującego w mocy 
wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego (Informacja 7–9/2006, str. 84).

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 20.09.2007 r., sygn. akt IV 
KK 288/06). 

RPO–533794–II/06 z dnia 17 listopada 2006 r. – kasacja na rzecz 
Macieja S. od prawomocnego wyroku łącznego Sądu Rejonowego 
(Informacja 10–12/2006, str. 96).



101

Kasacja oddalona (postanowienie z dnia 4.07.2007 r., sygn. akt V 
KK 419/06). 

RPO–519374–II/05 z dnia 19 marca 2007 r. – kasacja na rzecz 
Ryszarda C. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego 
utrzymującego w mocy orzeczenie Sądu Rejonowego w przedmio-
cie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności (Informacja 
1–3/2007, str. 93). 

Kasacja uwzględniona (postanowienie z dnia 21.08.2007 r., sygn. 
akt II KK 85/07). 

RPO–549317–II/07 z dnia 30 kwietnia 2007 r. – kasacja na rzecz 
Mirosławy S. od wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy 
wyrok Sądu Rejonowego (Informacja 4–6/2007, str. 81).

Kasacja częściowo uwzględniona (wyrok z dnia 29.08.2007 r., 
sygn. akt II KK 133/07). 

RPO–553158–II/07 z dnia 14 maja 2007 r. – kasacja na rzecz 
Kerstin S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymujące-
go w mocy wyrok Sądu Rejonowego (Informacja 4–6/2007, str. 82). 

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 25.10.2007 r., sygn. akt III 
KK 181/07). 

RPO–554023–II/07 z dnia 29 maja 2007 r. – kasacja na rzecz 
Dariusza M. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego 
(Informacja 4–6/2007, str. 83). 

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 26.09.2007 r., sygn. akt III 
KK 206/07). 

RPO–516259–II/05 z dnia 12 lipca 2007 r. – kasacja na rzecz 
Renaty T. od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w spra-
wie zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia 
wolności (Informacja 7–9/2007, str. 87).

Kasacja uwzględniona (postanowienie z dnia 25.10.2007 r., sygn. 
akt III KK 272/07). 

RPO–558961–II/07 z dnia 29 sierpnia 2007 r. – kasacja na rzecz 
Romualda M. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowe-
go (Informacja 7–9/2007, str. 91). 

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 8.11.2007 r., sygn. akt II KK 
229/07). 



102

Rzecznik wniósł do Sądu Najwyższego następujące skargi ka-
sacyjne:

RPO–562811–IV/07 z dnia 28 listopada 2007 r. – skarga kasa-
cyjna od postanowienia Sądu Okręgowego w Z. w części oddalającej 
apelację od postanowienia Sądu Rejonowego w T. oddalającego wnio-
sek o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości. 

W sprawie występuje istotne zagadnienie prawne, którego rozważe-
nie doprowadzi do odpowiedzi na pytania:
1. Czy umorzenie zawieszonego postępowania o wydanie rzeczy ma 

ten skutek, że przerwanie powództwem windykacyjnym biegu termi-
nu zasiedzenia staje się bezskutecznie ex tunc, na zasadzie art. 182 § 
2 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c.?

2. Czy sąd orzekający w sprawie o zasiedzenie może zmienić pod-
stawę postanowienia o zawieszeniu postępowania wydanego w innym 
postępowaniu i tym samym uznać, że mimo prawomocnego umorze-
nia tego postanowienia, nie doszło do zniweczenia przerwy w biegu 
zasiedzenia?

RPO–564469–IV/07 z dnia 5 grudnia 2007 r. – skarga kasa-
cyjna od postanowienia Sądu Okręgowego w L. wydanego w sprawie 
o stwierdzenie zasiedzenia służebności gruntowej z wniosku Zamoj-
skiej Korporacji Energetycznej S.A. 

Na mocy wskazanego orzeczenia sąd drugiej instancji oddalił ape-
lację wniesioną przez uczestnika postępowania podnosząc, iż brak 
jest podstaw do podważenia rozstrzygnięcia, jakie na skutek wniosku 
Zamojskiej Korporacji Energetycznej S.A. zapadło przed Sądem Rejo-
nowym we W. Sąd Rejonowy stwierdził nabycie przez Spółkę służeb-
ności gruntowej polegającej na posadowieniu i przeprowadzeniu linii 
średniego napięcia na działce należącej do uczestnika postępowania, 
jak również na dostępie do przedmiotowej instalacji w celu jej eks-
ploatacji, konserwacji i modernizacji. Sąd pierwszej instancji usta-
lił przy tym, iż zasiedzenie opisanej służebności nastąpiło z dniem 
28.04.2002 r. 

W ocenie Rzecznika stwierdzenie zasiedzenia służebności grunto-
wej zostało dokonane z rażącym naruszeniem prawa materialnego. 
W konsekwencji przez wydanie kwestionowanego postanowienia do-
szło do naruszenia konstytucyjnie chronionego prawa własności. 

Sądy obu instancji pominęły okoliczność, że w latach 1974–1999 
działka miała status nieruchomości państwowej, zatem do dnia 
1.10.1990 r. objęta była dyspozycją art. 177 k.c. wyłączającą działa-
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nie instytucji zasiedzenia. Sądy błędnie przyjęły, iż zasiedzenie biegło 
nieprzerwanie od dnia 28.04.1972 r. do dnia 28.04.2002 r. 

RPO–317129–IV/99 z dnia 14 grudnia 2007 r. – skarga kasa-
cyjna od postanowienia Sądu Okręgowego w N. zmieniającego posta-
nowienie Sądu Rejonowego w G. wydane w sprawie z wniosku Parafi i 
Katolickiej Obrządku Greckokatolickiego pod wezwaniem Św. Micha-
ła w W., w przedmiocie stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości. 

Zdaniem Rzecznika, błędne i nieuprawnione potwierdzenie w ra-
mach zaskarżonego postanowienia, iż Kościół Obrządku Greckokato-
lickiego w Polsce nabył z dniem 1.08.1989 r. przez zasiedzenie włas-
ność objętej postępowaniem nieruchomości, narusza prawo. 

Zaistniałe w toku postępowania uchybienia godzą w konstytucyjne 
prawa występujących w nim stron, w tym prawo do ochrony praw 
majątkowych, gwarantowane w ramach art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji 
RP poprzez orzeczenie o zasiedzeniu na rzecz struktury organizacyjnej 
nie posiadającej osobowości prawnej i nieuwzględnieniu tym samym 
w realiach przedmiotowej sprawy aksjologicznych podstaw instytucji 
zasiedzenia mającej na celu likwidację rozbieżności między stanem 
faktycznym a prawnym stanem w zakresie władania rzeczą. Wadliwo-
ści prawne postępowania skutkują także naruszeniem konstytucyj-
nego prawa do sądu, z uwagi na fakt, iż zaskarżone orzeczenie, jako 
rozstrzygnięcie prawomocne skutkuje w istocie zamknięciem sądowej 
drogi dochodzenia praw w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia własno-
ści nieruchomości na rzecz wnioskodawcy. 

Zaskarżone rozstrzygnięcie powinno zostać uchylone, a sprawa 
o zasiedzenie z wniosku Parafi i Katolickiej Obrządku Greckokatoli-
ckiego pod wezwaniem Św. Michała w W. powinna zostać przekazana 
do ponownego rozpoznania przez sąd drugiej instancji. 
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IV.  PYTANIA PRAWNE DO SĄDU NAJWYŻSZEGO. 
WNIOSKI DO NACZELNEGO SĄDU 
ADMINISTACYJNEGO O WYKŁADNIĘ PRZEPISÓW

Rzecznik skierował następujące wnioski do Sądu Najwyższego o roz-
strzygnięcie zagadnień prawnych:

RPO–551712–V/07 z dnia 17 października 2007 r. – w sprawie 
wykładni pojęcia „nabywca nieruchomości” zawartego w art. 68 ust. 2 
ustawy o gospodarce nieruchomościami w brzmieniu sprzed noweliza-
cji dokonanej ustawą z dnia 24.08.2007 r. o zmianie ustawy o gospo-
darce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Rzecznik skierował wniosek o podjęcie uchwały mającej na celu wy-
jaśnienie istniejących w orzecznictwie rozbieżności w wykładni i stoso-
waniu przepisu art. 68 ust. 2 i 2a pkt 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami, a zawierającej odpowiedź na pytanie: 

Czy pod pojęciem „nabywcy nieruchomości” zawartym w art. 68 
ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w brzmieniu sprzed 
nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 24.08.2007 r. o zmianie usta-
wy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw należy rozumieć, poza nabywcą pierwotnym, który nabył nie-
ruchomość lokalową od Skarbu Państwa bądź jednostki samorządu 
terytorialnego, za kwotę równą wartości nieruchomości pomniejszoną 
o udzieloną bonifi katę, również osobę bliską nabywcy, na rzecz któ-
rej nabywca pierwotny dokonał przeniesienia prawa własności przed 
upływem 5 lat licząc od dnia jej nabycia, a w konsekwencji, czy prze-
widziany w art. 68 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
obowiązek zwrotu kwoty równej udzielonej bonifi kacie obciąża osobę 
bliską nabywcy pierwotnego, która zbyła nieruchomość lub wykorzy-
stała ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifi katy przed 
upływem 5 lat od dnia jej nabycia przez pierwotnego nabywcę?

Zdaniem Rzecznika w omawianej sytuacji obowiązek zwrotu rów-
nowartości udzielonej bonifi katy związany jest jedynie z pierwotnym 
nabywcą nieruchomości. 

RPO–573619–IV/07 z dnia 15 listopada 2007 r. – w sprawie roz-
bieżności w wykładni prawa, czy sąd rozpoznający skargę na przewle-
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kłość postępowania może dokonać oceny trafności przekazania spra-
wy do ponownego rozpoznania. 

Rzecznik skierował wniosek do Sądu Najwyższego o rozstrzygnię-
cie następującego zagadnienia prawnego: czy uchylenie wyroku sądu 
pierwszej instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania 
niezgodnie z art. 386 § 2 i 4 k.p.c. może uzasadniać stwierdzenie prze-
wlekłości postępowania na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 
17.06.2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania 
sprawy postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki?

RPO–566009–IV/07 z dnia 19 grudnia 2007 r. – w sprawie możliwo-
ści potwierdzania czynności nienależycie umocowanego pełnomocnika. 

Rzecznik wniósł o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie 
istniejących w orzecznictwie sądowym rozbieżności co do wykładni 
i stosowania przepisu art. 97 k.p.c., a zawierającej odpowiedź na pyta-
nie: czy występowanie w sprawie w charakterze pełnomocnika strony 
osoby, która nie może być pełnomocnikiem, oznacza brak należytego 
umocowania, co powoduje nieważność postępowania (art. 379 pkt 2 
k.p.c.), czy też uchybienie to może być usunięte poprzez zatwierdzenie 
przez stronę czynności dokonanych przez tę osobę?

Pierwszy kierunek wykładni przepisów przyjmuje, że potwierdzenie 
czynności dokonanych przez osoby występujące w sprawie w charak-
terze pełnomocnika, które nimi być nie mogą, może nastąpić również 
w postępowaniu odwoławczym i wówczas wyłączona jest możliwość 
przyjęcia nieważności postępowania na tej podstawie, że pełnomocnik 
nie był należycie umocowany. 

W orzecznictwie Sądu Najwyższego wyraźnie zarysowała się druga 
linia orzecznicza, zgodnie z którą występowanie w sprawie w charak-
terze pełnomocnika osoby, który tym pełnomocnikiem być nie może, 
zawsze oznacza brak należytego umocowania pełnomocnika, a tym 
samym zawsze prowadzi do nieważności postępowania. 

W opinii Rzecznika przekonujące wydają się argumenty zwolenników 
pierwszej koncepcji opowiadającej się za możliwością konwalidowania 
przez stronę czynności procesowych dokonanych w toku postępowania są-
dowego przez osobę, która nie mogła być pełnomocnikiem procesowym. 

Ponadto Rzecznik skierował wnioski do Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego:

RPO–557780–V/07 z dnia 23 listopada 2007 r. – w sprawie zwro-
tu kosztów postępowania kasacyjnego.



106

Rzecznik wniósł o rozstrzygnięcie następującego zagadnienia praw-
nego: czy przepisy art. 203 i 204 ustawy z dnia 30.08.2002 r. – Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi mają zastosowanie, 
gdy przedmiotem skargi kasacyjnej jest postanowienie sądu pierwszej 
instancji kończące postępowanie w sprawie?

W orzecznictwie NSA rozpoznającego skargi na postanowienia wo-
jewódzkich sądów administracyjnych kończące postępowanie w spra-
wie ujawniły się rozbieżności dotyczące zagadnienia zwrotu kosztów 
postępowania kasacyjnego. 

Według jednej linii orzeczniczej strona przegrywająca w postępo-
waniu kasacyjnym ma obowiązek zwrotu kosztów tego postępowania 
stronie przeciwnej także wówczas, gdy skarga kasacyjna dotyczyła po-
stanowienia sądu pierwszej instancji. W innych swoich orzeczeniach 
NSA przyjmował, iż o kosztach postępowania kasacyjnego orzeka je-
dynie wówczas, gdy rozpoznaje skargę kasacyjną od wyroku. 

W ocenie Rzecznika przyjęcie koncepcji, iż skarżący zobowiązany 
z mocy prawa do skorzystania przy sporządzeniu skargi kasacyjnej 
kwestionującej postanowienie sądu pierwszej instancji z pomocy ad-
wokata (radcy prawnego), po uwzględnieniu skargi kasacyjnej, a na-
stępnie w wyniku oddalenia jego skargi przez wojewódzki sąd admi-
nistracyjny, nie mógłby ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów 
postępowania kasacyjnego, musiałoby stawiać pod znakiem zapyta-
nia zgodność tak rozumianej konstrukcji prawnej z zasadą równości 
wobec prawa oraz z prawem do sądu. Stąd też Rzecznik opowiada się 
za taką wykładnią przepisów prawa, która przyjmuje, że zwrot kosz-
tów postępowania kasacyjnego przysługuje również wówczas, gdy 
sprawa została zakończona postanowieniem przed sądem pierwszej 
instancji. 

RPO–570917–V/07 z dnia 19 grudnia 2007 r. – w sprawie formy 
złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi. 

Rzecznik wniósł o rozstrzygnięcie następującego zagadnienia praw-
nego: czy niezachowanie przez osobę prawną, a także inną jednost-
kę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej przewidzianej 
w art. 252 § 2 ustawy z dnia 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi formy złożenia wniosku o przyzna-
nie prawa pomocy na urzędowym formularzu stanowi brak formalny, 
do usunięcia którego strona powinna zostać przez sąd wezwana?

Ustawa z dnia 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed są-
dami administracyjnymi stanowi, że o przyznanie prawa pomocy 



107

(zwolnienie od ponoszenia kosztów postępowania) mogą ubiegać się 
osoby fi zyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej. Postępowanie w tym przedmiocie wszczyna się 
na wniosek złożony na urzędowym formularzu według wzoru ustalo-
nego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16.12.2003 r. Złożenie 
wniosku w innej formie skutkuje pozostawieniem go bez rozpoznania. 
Zgodnie z powołanym wyżej rozporządzeniem w przypadku, gdy wnio-
sek o przyznanie prawa pomocy złożyła osoba fi zyczna w innej formie, 
niż na urzędowym formularzu, przesyła jej się ten formularz w celu 
jego wypełnienia. Brak natomiast regulacji w zakresie uzupełnienia 
wniosku w stosunku do wniosków składanych przez osoby prawne 
i inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 

W związku z powyższym w orzecznictwie NSA ujawniły się rozbieżne 
poglądy co do tego, czy niezachowanie przez osobę prawną lub inną 
jednostkę organizacyjną nieposiadajacą osobowości prawnej formy 
złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formu-
larzu stanowi brak formalny, do usunięcia którego strona powinna 
być wezwana. 

Sąd Najwyższy wydał następujące orzeczenia w sprawie wnio-
sków skierowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich: 

RPO–552084–IV/07 z dnia 22 lutego 2007 r. – w sprawie zasie-
dzenia nieruchomości przez Państwo (Informacja 1–3/2007, str. 97). 

Wniosek uwzględniony (uchwała z dnia 26.10.2007 r., sygn. akt 
III CZP 30/07). Sąd Najwyższy podjął uchwałę: Władanie cudzą nie-
ruchomością przez Skarb Państwa, uzyskane w ramach sprawowania 
władztwa publicznego, może być posiadaniem samoistnym prowadzą-
cym do zasiedzenia. Zasiedzenie jednak nie biegło, jeżeli właściciel nie 
mógł skutecznie dochodzić wydania nieruchomości (art. 121 pkt 4 
w związku z art. 175 k.c.).

RPO–550431–X/07 z dnia 10 maja 2007 r. – w sprawie interpre-
tacji pojęcia „uprawa rolna” (Informacja 4–6/2007, str. 89). 

Wniosek uwzględniony (uchwała składu siedmiu sędziów Sądu 
Najwyższego z dnia 27.11.2007 r., sygn. akt III CZP 67/07). Sąd Naj-
wyższy podjął uchwałę: Uprawą rolną w rozumieniu art. 46 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 13.10.1995 r. – Prawo łowieckie jest każda uprawa pro-
wadzona na gruncie rolnym. 
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RPO–544105–IV/06 z dnia 28 maja 2007 r. – w sprawie dopusz-
czalności wypowiedzenia terminowych umów dzierżawy (najmu) (In-
formacja 4–6/2007, str. 90). 

Wniosek uwzględniony (uchwała składu siedmiu sędziów Sądu 
Najwyższego z dnia 21.12.2007 r., sygn. akt III CZP 74/07). Sąd Naj-
wyższy podjął uchwałę: Dopuszczalne było wypowiedzenie umowy 
najmu lub dzierżawy, zawartej przed dniem 10.07.2001 r. na czas 
oznaczony, w wypadkach określonych w tej umowie. 

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

RPO–529523–I/06 z dnia 12 czerwca 2007 r. – w sprawie roz-
bieżności w orzecznictwie dotyczących procedury weryfi kacji wyników 
egzaminu konkursowego na aplikację radcowską w 2005 r. (Informa-
cja 4–6/2007, str. 90).

Odmowa podjęcia uchwały (postanowienie z dnia 30.10.2007 r., 
sygn. akt II GPS 1/07). W uzasadnieniu postanowienia NSA stwier-
dził m.in., że orzecznictwo NSA w zakresie poruszonej problematy-
ki, niezależnie od tego, że posiada walor ujednolicający orzecznictwo 
sądowoadministracyjne, dostrzega i chroni te wartości prawne, któ-
re w istocie stanowiły motyw wniosku Rzecznika o podjęcie żądanej 
uchwały. 
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V.  SKARGI DO WOJEWÓDZKICH SĄDÓW 
ADMINISTRACYJNYCH ORAZ PRZYSTĄPIENIA 
DO POSTĘPOWAŃ PRZED ORGANAMI 
ADMINISTRACJI 

W okresie objętym Informacją Rzecznik Praw Obywatelskich skiero-
wał następujące skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych: 

RPO–565705–III/07 z dnia 17 października 2007 r. – skarga 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na decyzję Sa-
morządowego Kolegium Odwoławczego uchylającą w całości decyzję 
wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta w części dotyczącej odmo-
wy Pani Elżbiecie W. prawa do zasiłku rodzinnego na dzieci w okresie 
od 1.09.2006 r. do 5.07.2007 r.

Rzecznik zarzucił tej decyzji w zaskarżonej części naruszenie art. 5 
ust. 3 ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych poprzez 
przyjęcie, że kwota dopuszczalnego przekroczenia dochodu rodziny 
uprawniającego do uzyskania zasiłku rodzinnego i dodatków odnosi się 
do dochodu rodziny bez przeliczenia na jednego członka rodziny. Rzecz-
nik wniósł o uchylenie przedmiotowej decyzji w zaskarżonej części.

W uzasadnieniu skargi Rzecznik stwierdził m.in., że wykładnia pra-
wa materialnego zastosowana przez organy administracji publicznej 
prowadzi do nierówności i dyskryminacji rodzin wielodzietnych. 

RPO–569273–X/07 z dnia 23 października 2007 r. – skar-
ga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na de-
cyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców z dnia 
28.06.2007 r. utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Lubuskiego 
z dnia 10.04.2007 r. orzekającą o wydaleniu Pani Tatiany B., obywa-
telki Federacji Rosyjskiej, z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Rzecznik zarzucił zaskarżonej decyzji naruszenie art. 18 i art. 47 
Konstytucji RP oraz art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i pod-
stawowych wolności, art. 72 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 3 ust. 1 
Konwencji o prawach dziecka, art. 7, 77 § 1 i 107 § 3 ustawy – Ko-
deks postępowania administracyjnego. Rzecznik wniósł o uchylenie 
zaskarżonej decyzji i wstrzymanie jej wykonania do czasu wydania 
orzeczenia w przedmiotowej sprawie. 
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Zdaniem Rzecznika, podjęcie decyzji o wydaleniu cudzoziemki 
z Polski bez odniesienia się do interesu jej rodziny oraz bez oceny 
skutków zapadłego rozstrzygnięcia dla życia rodzinnego stanowi na-
ruszenie konstytucyjnej zasady ochrony rodziny i rodzicielstwa oraz 
prawa do ochrony życia rodzinnego. Z kolei niepodjęcie przez organ 
administracji publicznej działań w celu ustalenia sytuacji małoletnie-
go dziecka i zabezpieczenia jego interesów stanowi naruszenie art. 72 
ust. 1 Konstytucji RP, który zobowiązuje organy władzy publicznej 
do zapewnienia należytej ochrony praw dziecka, w tym w szczególno-
ści prawa do życia i wychowania w rodzinie. 

RPO–282137–IV/99 z dnia 16 listopada 2007 r. – skarga do Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Samo-
rządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 10.10.2007 r., uchylającą 
decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 26.02.2007 r. 
i odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta m. st. 
Warszawy z dnia 20.03.1998 r. ustalającej warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu dla inwestycji polegającej na realizacji budynku 
mieszkalno–biurowego.

Powyższej decyzji Rzecznik zarzucił naruszenie art. 156 § 1 pkt 7 
k.p.a. w związku z art. 46a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7.07.1994 r. 
o zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 153 ustawy z dnia 
30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyj-
nymi. Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości. 

Skarga odrzucona (postanowienie z dnia 22.11.2007 r., sygn. akt 
IV SA/Wa 2262/07).

RPO–574914–VI/07 z dnia 4 grudnia 2007 r. – skarga do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1.06.2007 r. utrzymującą 
w mocy decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 
18.04.2007 r. w sprawie określenia kwoty dotacji przypadającej 
do zwrotu oraz terminu, od którego nalicza się odsetki. 

Rzecznik zarzucił zaskarżonej decyzji naruszenie art. 145 ust.1 pkt 
2, art. 145 ust. 2 i art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o fi nan-
sach publicznych i wniósł o jej uchylenie. 

Rzecznik skierował wniosek do Samorządowego Kolegium Od-
woławczego w Nowym Sączu o stwierdzenie nieważności posta-
nowienia:



111

RPO–559561–IV/07 z dnia 14 grudnia 2007 r. – wniosek o stwier-
dzenie nieważności postanowienia Burmistrza Miasta Zakopane 
z dnia 24.03.2006 r. stwierdzającego, iż planowane przedsięwzięcie 
„Przebudowa Kolei Linowej Kuźnice – Kasprowy Wierch” nie wymaga 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

Planowana inwestycja znajduje się na terenie obszaru ochrony Eu-
ropejskiej Sieci Natura 2000 „Tatry” wyznaczonego rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 21.07.2004 r. w sprawie obszarów spe-
cjalnej ochrony ptaków Natura 2000. 

Zaskarżonemu postanowieniu Rzecznik zarzucił naruszenie art. 51 
ust. 1 pkt 3 w związku z art. 51 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środo-
wiska oraz art. 77 § 1 k.p.a. Zdaniem Rzecznika w sprawie, w której 
wydano skarżone postanowienie, doszło do naruszenia przez organ 
prowadzący postępowanie norm prawnych regulujących procedurę 
związaną z dokonywaniem prawidłowej oceny oddziaływania przed-
sięwzięcia na środowisko. 

Stanowisko przedstawione we wniosku Rzecznika do Samorządo-
wego Kolegium Odwoławczego nie przesądza o możliwości wystąpienia 
oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Zakres tego 
oddziaływania, a tym samym, czy może być udzielona zgoda na reali-
zację przedsięwzięcia, powinny jednak zostać ustalone w trakcie pro-
cedury związanej z oceną przedsięwzięcia na środowisko, w ramach 
której sporządzany jest raport o oddziaływaniu na środowisko. 

Wojewódzkie Sądy Administracyjne wydały następujące orze-
czenia w sprawie skarg wniesionych przez Rzecznika: 

RPO–446170–V/07 z dnia 20 lutego 2007 r. – skarga do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na § 3 ust. 10 uchwały 
Nr 586/XLI/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28.02.2005 r. w spra-
wie przyznawania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych ich 
najemcom w budynkach komunalnych, wyrażenia zgody na stosowanie 
bonifi katy od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalenia stawki 
oprocentowania przy ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustale-
nia stawki oprocentowania przy ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych 
(Informacja 1–3/2007, str. 100). 

Skarga częściowo uwzględniona (wyrok z dnia 13.09.2007 r., 
sygn. akt II SA Gl 263/07). Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gli-
wicach stwierdził nieważność nie tylko zaskarżonego przez Rzecznika 
§ 3 ust. 10 zaskarżonej uchwały, lecz całego § 3. 
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RPO–528020–V/06 z dnia 19 marca 2007 r. – skarga do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na § 15 pkt 1 uchwały 
Nr XXVIII/239/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 22.10.2003 r. w spra-
wie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowe-
go zasobu Gminy Miejskiej Kraków (Informacja 1–3/2007, str. 101). 

Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 25.09.2007 r., sygn. akt III SA 
Kr 333/07). 

RPO–544388–IV/06 z dnia 4 czerwca 2007 r. – skarga do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na bezczynność Wo-
jewody Małopolskiego (Informacja 4–6/2007, str. 94).

Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 12.10.2007 r., sygn. akt III 
SAB/Kr 17/07). 
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VI.  WNIOSKI DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO. 
ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIACH 
W SPRAWIE SKARG KONSTYTUCYJNYCH

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

RPO–568352–VI/07 z dnia 18 października 2007 r. – w sprawie 
obowiązku uzyskania zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchnio-
wego obiektu handlowego (sygn. akt K 46/07). 

Do Rzecznika kierowane są skargi kwestionujące zgodność z Kon-
stytucją przepisów ustawy z dnia 11.05.2007 r. o tworzeniu i dzia-
łaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Ustawa, która 
weszła w życie w dniu 18.09.2007 r. zakłada, że na utworzenie obiek-
tów handlowych o powierzchni powyżej 400 m kw. inwestorzy będą 
musieli uzyskać zgodę samorządu lokalnego, a powyżej 2 tys. m kw. 
– dodatkowo zgodę sejmiku wojewódzkiego. Rzecznik wniósł o stwier-
dzenie niezgodności tej ustawy z art. 20 i art. 22 Konstytucji RP.

Wolność działalności gospodarczej nie ma charakteru absolutnego. 
Nie oznacza to jednak, iż ustawodawca może dowolnie reglamentować 
tę działalność. Wolność działalności gospodarczej mogłaby być ogra-
niczona jedynie w przypadku ważnego interesu publicznego. Tymcza-
sem, zdaniem Rzecznika, warunek ten nie został spełniony. 

Rzecznik podkreślił, że w dniu 1.06.2007 r. Senat odrzucił usta-
wę o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów han-
dlowych. Zarówno ze stanowiska Senatu zajętego w uchwale z dnia 
1.06.2007 r., jak i stanowiska Sekretarza Komitetu Integracji Euro-
pejskiej skierowanego do Przewodniczącego Komisji Gospodarki Sej-
mu RP wynika, że ustawa ta nie odpowiada standardom konstytucyj-
nym oraz standardom prawa Unii Europejskiej. 

RPO–552320–III/07 z dnia 23 października 2007 r. – w sprawie 
pracowników samorządowych (sygn. akt K 48/07). 

Rzecznik wniósł o stwierdzenie niezgodności art. 2 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 25.08.2006 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządo-
wych z art. 2 Konstytucji RP. 
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Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 25.08.2006 r. o zmianie usta-
wy o pracownikach samorządowych, w terminie 3 miesięcy od dnia 
wejścia w życie ustawy pracodawca samorządowy zatrudniający osobę 
będącą w dniu wejścia w życie ustawy pracownikiem samorządowym 
zatrudnionym na stanowisku urzędniczym występuje z zapytaniem 
do Krajowego Rejestru Karnego o udzielenie informacji o osobie. W art. 
2 ust. 2 tej ustawy stwierdzono, że jeżeli z informacji, o której mowa 
w ust. 1 wynika, że pracownik samorządowy zatrudniony na stanowi-
sku urzędniczym był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne, 
pracodawca niezwłocznie rozwiązuje z takim pracownikiem stosunek 
pracy za wypowiedzeniem lub odwołuje go ze stanowiska. 

Wprowadzenie kwestionowanego przepisu art. 2 ust. 2 ustawy do-
prowadziło do sytuacji, której obywatel nie mógł przewidzieć i odpo-
wiednio wcześnie zadecydować o swoim dalszym życiu zawodowym. 
Zapewne skutki takiej sytuacji byłyby łatwiejsze do zaakceptowania, 
gdyby ustawodawca zastosował odpowiednio długi okres przejściowy 
dla wprowadzenia przepisu w życie (nowelizacja ustawy weszła w ży-
cie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia). Wprowadzone rozwiązanie 
narusza zasadę zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez 
nie prawa. 

Przed wejściem w życie omawianej regulacji jednym z wymagań wo-
bec nowozatrudnionych urzędników samorządowych była niekaral-
ność za przestępstwo umyślne. Jeśli pracownik samorządowy w dniu 
wejścia w życie ustawy nie spełniał wymagań w niej przewidzianych, 
w tym wymogu niekaralności, to nadal mógł być zatrudniony na do-
tychczasowym stanowisku. 

RPO–572279–III/07 z dnia 26 października 2007 r. – w sprawie 
niezgodnego z Konstytucją ograniczenia uprawnień do otrzymywania 
świadczeń pieniężnych za pracę przymusową (sygn. akt K 49/07).

Skierowany wniosek dotyczy stwierdzenia niezgodności art. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługu-
jącym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym 
w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik 
Radzieckich z art. 2 oraz art. 32 Konstytucji RP.

Celem wymienionej ustawy jest przyznanie uprawienia do świad-
czenia pieniężnego obywatelom polskim, którzy podczas drugiej wojny 
światowej i w okresie powojennym poddani zostali represjom w posta-
ci deportacji do pracy przymusowej. 

Obok podstawowego warunku (wywiezienia do pracy przymusowej 
na okres przekraczający 6 miesięcy) wprowadzone zostały w ustawie 
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warunki dodatkowe, uzależniające prawo do świadczenia od miejsca 
zamieszania na terytorium Polski bezpośrednio przed deportacją oraz 
od miejsca wykonywania pracy przymusowej, które powinno znajdo-
wać się na terytorium III Rzeszy i terenów przez nią okupowanych lub 
Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i terenów przez niego 
okupowanych. 

Skutkiem stosowania zakwestionowanych przepisów są sytuacje, 
w których obywatele polscy pozbawieni są prawa do rekompensaty 
z racji tego, że zostali deportowani spoza terytorium Polski lub zostali 
wywiezieni do pracy przymusowej z dala od swego miejsca zamiesz-
kania, lecz przesiedlenie odbyło się w granicach terytorium państwa 
polskiego z l września 1939 r. 

W ocenie Rzecznika, dokonany przez ustawodawcę wybór kryte-
rium w postaci deportacji do pracy przymusowej z ograniczeniem, iż 
deportacja ma nastąpić z terytorium państwa polskiego i poza jego 
granice, stanowi naruszenie konstytucyjnych zasad równości i spra-
wiedliwości społecznej.

RPO–565488–X/07 z dnia 11 listopada 2007 r. – w sprawie 
przepisów zobowiązujących budżet państwa do fi nansowania składek 
na ubezpieczenia zdrowotne rolników (sygn. akt K 58/07). 

Rzecznik wniósł o stwierdzenie niezgodności art. 86 ust. 2 ustawy 
z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fi nansowa-
nych ze środków publicznych w zakresie, w jakim przepis ten określa 
zobowiązanie budżetu państwa do fi nansowania składek na ubezpie-
czenie zdrowotne – bez względu na wysokość osiąganych przychodów 
– rolników podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy 
ustawy, którzy prowadzą działalność rolniczą na gruntach rolnych 
– z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji RP. 

Rolnicy podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy 
ustawy, którzy prowadzą działalność rolniczą na gruntach rolnych, zo-
stali zaliczeni do tej grupy społecznej, za którą składkę na ubezpieczenie 
zdrowotne opłaca Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest powiązana z systemem 
podatkowym. W konsekwencji rolnicy, którzy nie płacą podatku do-
chodowego od osób fi zycznych, nie opłacają też (z wyjątkiem rolników 
prowadzących działy specjalne produkcji rolnej) składki na ubezpie-
czenie zdrowotne z przychodu osiąganego w związku z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego. Natomiast osoby uzyskujące dochody z tytułu 
działalności zarobkowej, opłacają składkę na ubezpieczenie zdrowot-
ne w wysokości zależnej od uzyskiwanych dochodów. 
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W ocenie Rzecznika omawiane rozwiązanie stanowi odstępstwo 
od zasady równego traktowania, jak również nie znajduje uzasadnie-
nia z punktu widzenia zasady sprawiedliwości społecznej. 

RPO–571564–III/07 z dnia 27 listopada 2007 r. – w sprawie 
zróżnicowanego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn (sygn. akt K 
63/07).

Rzecznik wniósł o stwierdzenie niezgodności art. 24 ust. 1 ustawy 
z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych z art. 32 oraz art. 33 Konstytucji RP. 

Zakwestionowany przepis stanowi, iż ubezpieczonym urodzonym 
po dniu 31.12.1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku 
emerytalnego wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 
65 lat dla mężczyzn. 

Emerytura osób urodzonych po 31.12.1968 r. będzie pochodziła 
z dwóch źródeł, tj. z indywidualnego konta emerytalnego zarządzane-
go przez ZUS oraz z drugiego konta emerytalnego zarządzanego przez 
wybrane Powszechne Towarzystwo Emerytalne. Osobom urodzonym 
pomiędzy 1.01.1949 r. a 31.12.1968 r. ustawodawca dał prawo wybo-
ru w kwestii przystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego, czyli 
podzielenia składki emerytalnej między dwa konta lub przekazania 
całości składki na indywidualne konto emerytalne zarządzane przez 
ZUS. 

Obecnie krótszy okres pracy ma niewielki wpływ na wysokość eme-
rytury. W nowym systemie emerytalnym natomiast obowiązuje ścisłe 
uzależnienie wymiaru emerytur od wielkości zgromadzonych skła-
dek. 

Utrzymanie w nowym systemie emerytalnym zróżnicowanego wie-
ku emerytalnego kobiet i mężczyzn oznacza dyskryminacyjne trakto-
wanie kobiet w zabezpieczeniu emerytalnym. Niższy wiek emerytal-
ny kobiet i wynikający z tego krótszy okres oszczędzania na przyszłe 
świadczenie powoduje, że kobiety krócej niż mężczyźni oszczędzają 
na swoją emeryturę, a dłużej ją pobierają. W efekcie skutkuje to istot-
nym zróżnicowaniem wysokości pobieranych świadczeń. Kobieta od-
chodząca na emeryturę w wieku 60 lat uzyska emeryturę w wysokości 
odpowiadającej zaledwie 66% emerytury mężczyzny uzyskanej z tytu-
łu rozpoczęcia pobierania świadczenia emerytalnego po ukończeniu 
65 lat. 

RPO–556515–III/07 z dnia 10 grudnia 2007 r. – w sprawie zapi-
sów w Karcie Nauczyciela pozbawiających nauczycieli zatrudnionych 
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w przedszkolach niepublicznych prawa do wcześniejszego przejścia 
na emeryturę (sygn. akt K 65/07). 

Do Rzecznika wpływają skargi od nauczycieli zatrudnionych 
w przedszkolach niepublicznych w związku z wyłączeniem stosowa-
nia wobec nich art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela, umożliwiające-
go nauczycielom przechodzenie na wcześniejszą emeryturę. Skarżący 
podkreślają, iż prawa do takiej emerytury nie nabywa w szczególności 
nauczyciel, który po okresie pracy, często wieloletniej, w przedszkolu 
publicznym kontynuował pracę w zawodzie nauczyciela w tej samej 
placówce, tyle tylko, że mającej już status przedszkola niepublicz-
nego. W opinii Rzecznika nie może budzić wątpliwości stanowisko, 
że w powszechnie obowiązującym systemie emerytalnym nie powinno 
dochodzić do faworyzowania pracowników tzw. sfery publicznej. 

Rzecznik złożył wniosek o stwierdzenie niezgodności art. 91 b ust. 2 
pkt 4 ustawy – Karta Nauczyciela w zakresie, w jakim w związku z art. 
1 ust. 2 pkt 2 lit. b przepis ten wyłącza stosowanie art. 88 ust. 1 tej 
ustawy do nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu niepublicznym 
w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć z zasa-
dą równości wyrażoną w art. 32 w związku z zasadą sprawiedliwości 
społecznej wyrażoną w art. 2 Konstytucji RP. 

Zdaniem Rzecznika, skoro w systemie emerytalno-rentowym na-
bywanie uprawnień do świadczeń nie jest uzależnione od statusu 
pracodawcy, to tym bardziej nauczycielska emerytura bez względu 
na wiek, traktowana jako przywilej nauczycieli w stosunku do innych 
grup pracowniczych objętych podstawowym modelem obowiązkowego 
systemu emerytalno-rentowego, nie powinna być uzależniona od typu 
szkół, przedszkoli czy placówek.

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

RPO–414315–XI/02 z dnia 27 października 2005 r. – w sprawie 
nieprawidłowej procedury wypłaty rent dla osób z niepełnosprawnoś-
cią intelektualną (Informacja 10–12/2005, str. 95).

Wniosek częściowo uwzględniony (wyrok z dnia 6.11.2007 r., 
sygn. akt U 8/05). 

RPO–533079–VI/06 z dnia 5 czerwca 2006 r. – w sprawie przepi-
sów podatkowych dyskryminujących obywateli polskich pracujących 
za granicą (Informacja 4–6/2006, str. 94).
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Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 7.11.2007 r., sygn. akt K 
18/06). 

RPO–476912–IV/04 z dnia 1 sierpnia 2006 r. – w sprawie braku 
podstaw prawnych do żądania odszkodowania za ograniczenia w ko-
rzystaniu z nieruchomości położonej w odległości mniejszej niż 50 
metrów od stopy wału przeciwpowodziowego (Informacja 7–9/2006, 
str. 102).

Wniosek oddalony (wyrok z dnia 16.10.2007 r., sygn. akt K 
28/06). 

RPO–528692–VI/06 z dnia 6 października 2006 r. – w sprawie 
niekonstytucyjności przepisu § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Fi-
nansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym 
podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, spo-
sobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie 
mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Infor-
macja 10–12/2006, str. 114). 

Wniosek częściowo uwzględniony (wyrok z 11.12.2007 r., sygn. 
akt U 6/06).

RPO–361796–IV/00 z dnia 2 kwietnia 2007 r. – w sprawie fi -
nansowania tzw. ratowniczych prac archeologicznych (Informacja 
4–6/2007, str. 99). 

Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 8.10.2007 r., sygn. akt K 
20/07). 

Rzecznik zgłosił udział w postępowaniu w sprawie skargi kon-
stytucyjnej:

RPO–571218–IV/07 z dnia 5 grudnia 2007 r. – zgłoszenie udzia-
łu w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Adama K. (od-
rzucenie przez sąd środka odwoławczego lub środka zaskarżenia bez 
wezwania o uiszczenie opłaty) (sygn. akt SK 33/07). 

Rzecznik przedstawił następujące stanowisko: art. 14 ust. 2 oraz 
art. 100 ust. 2 zd. 2 ustawy z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych są niezgodne z art. 45 ust. 1 w związku z art. 
31 ust. 3 i art. 2 Konstytucji RP. 
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W sprawie skarg konstytucyjnych, do których przystąpił Rzecz-
nik:

RPO–555977–I/07 z dnia 31 maja 2007 r. – zgłoszenie udziału 
w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Dariusza R. (sygn. 
akt SK 10/07). 

W piśmie procesowym z dnia 19.10.2007 r. Rzecznik przedstawił 
stanowisko, że art. 91b w związku z art. 91a ust. 1 ustawy z dnia 
26.05.1982 r. – Prawo o adwokaturze w zakresie, w jakim wyłącza 
możliwość pełnej sądowej kontroli orzeczeń Wyższego Sądu Dyscypli-
narnego wydanych w drugiej instancji jest niezgodny z art. 45 ust. 1 
Konstytucji RP. 

W polskim systemie prawnym sądowa kontrola orzeczeń dyscypli-
narnych nie jest ujmowana jednolicie. Dla wielu grup zawodowych 
procedury w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej przewidują 
możliwość wniesienia odwołania od orzeczenia wydanego przez Wyż-
szy Sąd Dyscyplinarny do właściwego sądu apelacyjnego – sądu pracy 
i ubezpieczeń społecznych. 

Natomiast w sprawach dyscyplinarnych adwokatów, od orzeczenia 
wydanego przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny przysługuje jedynie kasa-
cja do Sądu Najwyższego, która może być wniesiona z powodu rażą-
cego naruszenia prawa, jak również rażącej niewspółmierności kary 
dyscyplinarnej. 

Rzecznik stwierdził ponadto, że art. 95a ustawy – Prawo o adwoka-
turze oraz § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 
23.07.1998 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku 
do adwokatów i aplikantów adwokackich w zakresie, w jakim wyłą-
czały do czasu wejścia w życie ustawy z dnia 29.03.2007 r. o zmianie 
ustawy – Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw jawność 
zewnętrzną rozprawy przed sądem dyscyplinarnym oraz publiczne 
ogłaszanie orzeczeń tego sądu są niezgodne z art. 45 ust. 1 i 2 Kon-
stytucji RP. 

RPO–559391–I/07 z dnia 12 lipca 2007 r. – zgłoszenie udziału 
w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Zofi i Sz. (zasady ety-
ki lekarskiej a wolność słowa) (sygn. akt SK 16/07). 

Rzecznik, w piśmie z dnia 21.12.2007 r., przedstawił następują-
ce stanowisko: art. 15 pkt 1, art. 41 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 
17.05.1989 r. o izbach lekarskich, dookreślone przez art. 52 ust. 2 
Kodeksu Etyki Lekarskiej – w zakresie, w jakim przepisy te wyłączają 
możliwość krytyki innego lekarza, opierającej się na prawdziwych fak-
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tach i czynionej w interesie publicznym, są niezgodne z art. 54 ust. 1 
w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. 

Przepisy te ustanawiają „tamę” dla jakiejkolwiek wypowiedzi o cha-
rakterze publicznym zawierającej krytykę praktyki medycznej innej 
osoby, chociażby krytyka ta znajdowała oparcie w rzeczywistym sta-
nie rzeczy i podejmowana była w interesie publicznym (np. dla dobra 
pacjentów). Kwestionowana regulacja wprowadza nieproporcjonalne 
ograniczenie wolności słowa. 

Obecna regulacja prowadzi do tego, że debata publiczna dotyczą-
ca zagadnień publicznych może się toczyć, ale bez udziału lekarzy. 
Kodeks Etyki Lekarskiej nakłada na nich szczególne rygory wypowie-
dzi pomimo tego, że właśnie ich opinie mają bardziej merytoryczną 
podstawę niż opinie nieprofesjonalistów. To właśnie merytoryczny 
głos lekarzy pozwala na prowadzenie dyskusji nie na poziomie emo-
cji, ale faktów. Dyskusja nad tą problematyką powinna się toczyć ma 
zasadach równego „dostępu do głosu” i „dostępu do informacji” dla 
wszystkich lekarzy i nieprofesjonalistów. Ramy tej debaty powinny 
zostać wyznaczone przez wymóg prawdy i dobra publicznego. Ogra-
niczenia wolności słowa, aby mogły zostać uznane w tym wypadku 
za racjonalne (a w konsekwencji – za proporcjonalne) powinny mieć 
charakter przedmiotowy, a nie podmiotowy. 

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

RPO–523562–I/06 z dnia 8 marca 2006 r. – zgłoszenie udzia-
łu w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Józefa W. połą-
czonej ze skargą konstytucyjną spółki AD Drągowski S.A., dotyczącej 
kompetencji asesora w polskim wymiarze sprawiedliwości (Informacja 
1–3/2006, str. 97). 

Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 24.10.2007 r., sygn. akt SK 
7/06). 

RPO–523159–IV/06 z dnia 18 marca 2006 r. – zgłoszenie udziału 
w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki MILIMEX sp. 
z o.o. dotyczącej wykreślenia hipoteki (Informacja 1–3/2006, str. 97).

Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 19.09.2007 r., sygn. akt SK 
4/06). 

RPO–456364–IX/03 z dnia 26 czerwca 2006 r. – zgłoszenie 
udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Waldemara 
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K. w sprawie zwolnienia ze służby funkcjonariusza Służby Celnej (In-
formacja 4–6/2006, str. 98).

Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 20.12.2007 r., 
sygn. akt SK 42/06). 

RPO–532179–VI/06 z dnia 11 lipca 2006 r. – zgłoszenie udziału 
w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Mirosława Cz. do-
tyczącej określenia w ustawie obowiązków podatkowych (Informacja 
7–9/2006, str. 106).

Skarga częściowo uwzględniona (wyrok z dnia 27.11.2007 r., 
sygn. akt SK 39/06). 

RPO–537065–IV/06 z dnia 18 sierpnia 2006 r. – zgłoszenie 
udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki „Al-
tro Polska” Sp. z o.o. w zakresie, w jakim skarga ta obejmuje art. 398 
(9) § 2 zdanie 2 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Informacja 
7–9/2006, str. 108).

Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 22.10.2007 r., 
sygn. akt SK 59/06). 

RPO–535698–V/06 z dnia 1 września 2006 r. – zgłoszenie udzia-
łu w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Stanisława 
K. dotyczącej możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjne-
go na akt organu Fundacji „Polsko–Niemieckie Pojednanie” (Informa-
cja 7–9/2006, str. 110).

 Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 14.11.2007 r., 
sygn. akt SK 53/06). W uzasadnieniu postanowienia Trybunał Kon-
stytucyjny stwierdził, że w wypadku niniejszej skargi konstytucyjnej 
nie została zrealizowana przez skarżącego przesłanka wyczerpania 
drogi prawnej, sama zaś skarga konstytucyjna została złożona przed-
wcześnie. 

RPO–539821–VI/06 z dnia 18 października 2006 r. – zgłosze-
nie udziału w postępowaniu w sprawie ze skargi konstytucyjnej Zdzi-
sława J. dotyczącej zaległości podatkowych (Informacja 10–12/2006, 
str. 117). 

Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 16.10.2007 r., sygn. akt SK 
63/06). 

RPO–546730–I/06 z dnia 23 stycznia 2007 r. – zgłoszenie udziału 
w postępowaniu ze skargi konstytucyjnej Grzegorza G. dotyczącej 
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kompetencji asesora w polskim wymiarze sprawiedliwości (Informacja 
1–3/2007, str. 110).

Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 21.11.2007 r., 
sygn. akt SK 92/06) ze względu na zbędność orzekania. Wyrokiem 
z dnia 24.10.2007 r. (sygn. akt SK 7/06) Trybunał Konstytucyjny 
orzekł, że art. 135 § 1 ustawy z dnia 27.07.2001 r. – Prawo o ustroju 
sądów powszechnych jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP

RPO–544368–IV/06 z dnia 11 maja 2007 r. – zgłoszenie udziału 
w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Janusza S. dotyczą-
cej ograniczenia prawa do sądu (brak wymogu uzasadnienia orzecze-
nia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania) (Informa-
cja 4–6/2007, str. 105). 

Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 17.10.2007 r., 
sygn. akt SK 14/07).
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VII.  OPINIE I STANOWISKA RZECZNIKA PRAW 
OBYWATELSKICH

1. Apel RPO (RPO–570535–I/07) z dnia 2 października 2007 r. 
– w sprawie zapewnienia jak najszerszego udziału w wyborach oso-
bom niepełnosprawnym. 

W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi Rzecz-
nik zaapelował do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o takie 
zorganizowanie lokali wyborczych, aby czynne prawo uczestniczenia 
w wyborach było faktycznie zagwarantowane. Niezbędne jest podjęcie 
działań, dzięki którym nie zdarzy się sytuacja, aby osoba niepełno-
sprawna czy zaawansowana wiekowo nie mogła skorzystać ze swoich 
praw ze względu na nieprzygotowanie lokalu wyborczego. 

Rzecznik poprosił o przygotowanie swobodnego dojścia i dojazdu 
do lokali wyborczych, a także o zorganizowanie, w miarę możliwości, do-
wiezienia do lokali wyborczych osób, które bez takiej pomocy nie wezmą 
udziału w wyborach, a jednocześnie o odpowiednie podanie do wiadomo-
ści informacji o możliwości skorzystania z takiej pomocy. Zwrócił się po-
nadto do wszystkich obywateli, aby w miarę swych możliwości, pomagali 
osobom niepełnosprawnym w dotarciu do lokalu wyborczego. 

Rzecznik zaapelował również do mediów o godne podejmowanie 
problematyki wyborów; o pełne, jasne, szerokie, a przede wszystkim 
rzetelne informowanie o wyborach.

2. Wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów RP oraz do Komi-
sarza Praw Człowieka Rady Europy (RPO–570808–I/07) z dnia 5 
października 2007 r. – w sprawie aktualnej sytuacji w Birmie. 

Rzecznik zaapelował do Premiera o podjęcie przez Rząd Polski dzia-
łań, w ramach Unii Europejskiej, na rzecz wsparcia poszkodowanych 
przez reżim w Birmie. Podkreślił, że obywatele Rzeczpospolitej wielo-
krotnie zmuszani byli do walki o poszanowanie przysługujących im 
wolności i praw. Obecnie zapewnione są w naszym Kraju odpowiednie 
warunki ich realizacji oraz ochrona. Uwzględniając powyższe, w tym 
zwłaszcza doświadczenia z przeszłości, nie możemy pozostawać bierni 
wobec trudnej sytuacji, w jakiej znajdują się niektóre inne narody. 

Rzecznik zwrócił się także do Komisarza Praw Człowieka Rady Euro-
py z apelem o podjęcie działań w ramach jego kompetencji. Stosowana 
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przez władze przemoc wobec osób podejmujących walkę o demokra-
cję w kraju rządzonym od kilku dziesięcioleci przez junty wojskowe 
musi spotkać się ze zdecydowanym sprzeciwem. Udzielenie wsparcia 
poszkodowanym przez reżim obywatelom jest – w świetle wartości po-
dzielanych przez państwa członkowskie Rady Europy – niezbędne. 

Komisarz Praw Człowieka Rady Europy (08.10.2007 r.) zapewnił, 
że obserwuje rozwój wydarzeń w Birmie/Myanmar z najwyższą uwa-
gą. Jako osoba fi zyczna także stara się wpłynąć na sytuację w dostęp-
ne mu sposoby. Jednakże jego upoważnienia jako Komisarza Praw 
Człowieka dotyczą państw członkowskich Rady Europy. Dlatego nie 
może wykorzystywać stanowiska do działań pozostających poza za-
kresem tych upoważnień. 

3. Oświadczenie do środków masowego przekazu (RPO–
548019–I/07) z dnia 12 października 2007 r. – w sprawie rezygna-
cji Arcybiskupa Stanisława Wielgusa z autolustracji.

W oświadczeniu przekazanym do Polskiej Agencji Prasowej, Rzecz-
nik Praw Obywatelskich podkreślił, że stojąc na straży praw, tak oby-
wateli wyznania katolickiego, jak i wszelkich innych wyznań oraz nie-
wierzących, czuje się w obowiązku zwrócić uwagę na niebezpieczeń-
stwo przekraczania granicy oddzielającej państwo i Kościół. 

Choć zwykle uważa się, że źródłem zagrożenia bywają ingerencje 
państwa w sferę zastrzeżoną dla Kościoła, nie należy zapominać, 
że zasada niezależności i autonomii ma charakter dwustronny. Po-
dobnie, jak Kościół jest niezależny od państwa, tak również państwo 
jest niezależne i autonomiczne od Kościoła.

Realizując ustawowe zadania w zakresie lustracji władze państwowe 
powinny powstrzymywać się od działań, które mogą wkroczyć w kon-
stytucyjnie chronioną autonomię Kościoła. Natomiast władze kościelne, 
w tym przypadku abp Stanisław Wielgus, który sam podjął decyzję o pod-
daniu się autolustracji, nie powinny postępować tak, by w wewnętrzne 
sprawy kościelne angażować instytucje państwowe. Zachowaniu tej au-
tonomii służy, od dawna oczekiwana, rezygnacja abp Stanisława Wielgu-
sa z autolustracji, którą należy powitać z zadowoleniem.

 
4. Oświadczenie do środków masowego przekazu (RPO–

572000–I/07) z dnia 22 października 2007 r. – w sprawie alterna-
tywnych form głosowania.

Rzecznik wielokrotnie podkreślał, że obecne rozwiązania prawne mogą 
ograniczać prawa wyborcze Polaków zamieszkałych za granicą, osób nie-
pełnosprawnych, a także innych obywateli, którzy z różnych przyczyn nie 
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mogą w dniu wyborów stawić się w lokalu wyborczym. W wielu krajach, 
chcąc umożliwić udział w wyborach jak największej liczbie obywateli, 
wprowadzono alternatywne formy głosowania, przede wszystkim głoso-
wania korespondencyjnego. W Polsce bez echa przechodziły propozycje 
nowelizacji prawa wyborczego zakładające m.in. wprowadzenie możli-
wości głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika, 
a także postulat wprowadzenia specjalnych kart do głosowania dla osób 
niewidomych i niedowidzących. Polska pozostaje jednym z ostatnich kra-
jów Europy, w których prawo nadal wymaga, aby bez względu na wszel-
kie trudności, obywatele osobiście udawali się do lokalu wyborczego. 

Rzecznik zapewnił w oświadczeniu, że nadal będzie zabiegał o sto-
sowną nowelizację prawa wyborczego, a także wspierał inicjatywy 
obywatelskie w tym zakresie. 

5. Apel do Komisarza Praw Człowieka Rady Europy (RPO–
573287–I/07) z dnia 14 listopada 2007 r. – w sprawie sytuacji po-
litycznej w Gruzji. 

Rzecznik, zaniepokojony informacjami o zamieszkach w stolicy Gru-
zji, w których ucierpiał gruziński Rzecznik Praw Obywatelskich, zwró-
cił się do Komisarza Praw Człowieka Rady Europy z apelem o podjęcie 
szczególnych kroków w odpowiedzi na te wydarzenia. 

6. Wystąpienie do Dyrektora Agencji Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej oraz do Przewodniczącego Komisji Wolności Oby-
watelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu 
Europejskiego (RPO–572746–I/07) z dnia 13 listopada 2007 r. 
– w sprawie przygotowywanego przez Agencję Praw Podstawowych ra-
portu dotyczącego przypadków dyskryminacji ze względu na orienta-
cję seksualną obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Kwestia poszanowania praw osób homoseksualnych jest, w oce-
nie Rzecznika, jednym z problemów wymagających szczególnej uwa-
gi. Na poparcie i uznanie zasługują podejmowane przez Parlament 
Europejski oraz Agencję Praw Podstawowych działania na rzecz upo-
wszechnienia w Europie takich wartości jak demokracja, tolerancja, 
równość obywateli wobec prawa oraz brak dyskryminacji. 

Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie podejmował sprawy 
związane z dyskryminacją ze względu na orientację seksualną. Pozo-
staje także w stałym kontakcie z przedstawicielami organizacji poza-
rządowych zajmujących się promocją praw i wolności człowieka i oby-
watela oraz na bieżąco monitoruje sytuację prawną oraz przypadki 
dyskryminacji osób o odmiennej orientacji seksualnej. 
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W związku z powyższym, Rzecznik zaoferował pomoc przy groma-
dzeniu oraz analizowaniu danych służących do przygotowania wymie-
nionego wyżej raportu. 

7. Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów (RPO–573907–I/07) 
z dnia 20 listopada 2007 r. – w sprawie Karty Praw Podstawowych.

Rzecznik aktywnie uczestniczy w działaniach odnoszących się 
do zapewnienia przestrzegania praw jednostek również w ramach 
funkcjonowania i realizacji celów Wspólnot i Unii Europejskiej. Bę-
dąc konstytucyjnym organem państwa, zobowiązanym do pomocy 
w ochronie wolności i praw człowieka i obywatela, Rzecznik przedsta-
wił swoje uwagi dotyczące Karty Praw Podstawowych.

 Traktat o Unii Europejskiej (Traktat z Maastricht z 1993 r.) od-
wołuje się w art. 6 ust. 2 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka 
i Podstawowych Wolności, jednak system praw podstawowych cały 
czas opiera się na zasadach tworzonych przez Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości. 

Karta Praw Podstawowych tworzy mechanizm ochrony praw podsta-
wowych obejmujący zarówno instytucje i organy unijne, jak i państwa 
członkowskie. Nie ustanawia jednak własnej procedury ochrony gwa-
rantowanych w niej praw. Nie określa też relacji między stworzonym 
przez siebie mechanizmem ochrony a systemem ochrony funkcjonują-
cym w oparciu o Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności. Może to prowadzić do różnego rodzaju konfl iktów kompeten-
cyjnych pomiędzy Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości a Euro-
pejskim Trybunałem Praw Człowieka. Konfl ikty te wystąpić mogą nie 
tylko na tle interpretacji poszczególnych praw chronionych przez Kartę, 
jak i Konwencję, ale również co do tego, który organ powinien rozstrzyg-
nąć sprawę ewentualnego naruszenia konkretnego prawa. 

Obecnie, gdy kwestia przystąpienia do Karty Praw Podstawowych 
wchodzi w fazę decydującą, Rzecznik wyraża pogląd, iż względy me-
rytoryczne przemawiają za działaniami Polski na rzecz przystąpienia 
Unii Europejskiej do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podsta-
wowych Wolności. Ponad półwieczne doświadczenia w jej stosowaniu 
pozwalają na uniknięcie wielu z sygnalizowanych niedogodności zwią-
zanych z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej. 

8. Komunikat (RPO–572621–II/07) z dnia 29 listopada 2007 r. 
– w sprawie stanowiska Rzecznika dotyczącego wydania przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy, w toku postępowania z oskarżenia 
prywatnego wniesionego przez TVN przeciwko dziennikarzom „Gaze-
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ty Polskiej”, postanowienia o zatrzymaniu oskarżonych na 48 godzin 
i doprowadzeniu ich na rozprawę.

Z wyjaśnień nadesłanych przez Prezesa Sądu Rejonowego dla m.st. 
Warszawy wynika, że obydwoje dziennikarze byli prawidłowo poinformo-
wani o terminie rozprawy i żadne z nich nie usprawiedliwiło należycie 
swego niestawiennictwa. Obecność obojga dziennikarzy na rozprawie była 
obowiązkowa na podstawie art. 374 § 1 Kodeksu postępowania karnego. 

W ocenie Rzecznika decyzję sądu, który zarządził zatrzymanie i do-
prowadzenie oskarżonych prawidłowo wezwanych na rozprawę, należy 
uznać za uzasadnioną. Decyzja ta nie naruszała ich praw i wolności. 

Rzecznik nie podjął zatem dalszych działań w przedmiotowej spra-
wie, biorąc także pod uwagę fakt, iż telewizja TVN odstąpiła od oskar-
żenia przeciwko dziennikarzom „Gazety Polskiej”. 

9. Wystąpienie do Komisarza Praw Człowieka Rady Europy 
(RPO–576488–I/07) z dnia 14 grudnia 2007 r. – w sprawie ochrony 
praw dziecka.

Instytucja Ombudsmana wydaje się być idealnym miejscem do mo-
nitorowania stanu przestrzegania prawa dzieci i młodzieży do zdro-
wia, rozwoju i szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Kierując się tymi 
przesłankami, Rzecznik opracował wraz z zespołami ekspertów kon-
cepcję Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży, a także 
Kartę Praw Dziecka Śmiertelnie Chorego w Domu oraz Kartę Żywienia 
i Aktywności Fizycznej Dzieci i Młodzieży w Szkole. Dokumenty te zo-
stały przekazane Komisarzowi Praw Człowieka Rady Europy. 

Podjęcie przez Rzecznika problematyki szeroko rozumianego bez-
pieczeństwa dzieci i młodzieży wynika z przekonania, że bezpieczeń-
stwo rozwojowe, socjalne i zdrowotne dzieci ma wpływ na pomyślność 
i stabilność Polski i Europy. 

10. Wystąpienie do Komisarza Praw Człowieka Rady Europy 
(RPO–576084–I/07) z dnia 20 grudnia 2007 r. – w sprawie prze-
strzegania praw człowieka w Federacji Rosyjskiej.

Przeprowadzone dnia 2.12.2007 r. wybory parlamentarne oraz po-
przedzająca je kampania wyborcza pokazały, iż w zakresie pełnego 
poszanowania praw politycznych w Federacji Rosyjskiej pozostało na-
dal wiele do uczynienia. Zarówno organizacje zajmujące się monitoro-
waniem praw człowieka, jak i dziennikarze wskazywali przede wszyst-
kim na daleko idące ograniczenia wolności zgromadzeń (m.in. poprzez 
rozpędzanie manifestacji, zatrzymania oraz pobicia ich uczestników 
przez służby porządkowe, sankcje karne) czy wolności słowa (represje 
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w stosunku do dziennikarzy, brak dostępu opozycji do mediów, zatrzy-
mania liderów opozycji oraz działaczy organizacji pozarządowych). 

Obrońcy praw człowieka wskazują na liczne naruszenia fundamen-
talnych praw gwarantowanych przez Europejską Konwencję Praw 
Człowieka. Najbardziej wyraźnym tego przykładem są działania władz 
rosyjskich w stosunku do mieszkańców Czeczenii oraz Inguszetii. 
Problem ten coraz częściej jest przedmiotem orzecznictwa Europej-
skiego Trybunału Praw Człowieka. Rzecznik zwrócił się o rozważenie 
możliwości podjęcia działań mających na celu poprawę sytuacji w za-
kresie poszanowania praw jednostki w Federacji Rosyjskiej. 

W odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika do:

Ministra Zdrowia (RPO–564471–X/07) z dnia 22 lipca 2007 r. 
– w sprawie przeszczepu organów. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (28.12.2007 r.) 
z uznaniem wyraził się o inicjatywie Rzecznika i poinformował o dzia-
łaniach edukacyjnych Ministerstwa Zdrowia, m.in. przygotowany zo-
stał, w porozumieniu z kierownictwem telewizji TVN, cykl programów 
edukacyjnych o tematyce związanej z przeszczepianiem komórek, tka-
nek i narządów, opracowany przez Polską Unię Medycyny Transplan-
tacyjnej przy współudziale Krajowego Centrum Bankowania Tkanek 
i Komórek oraz Ministerstwa Zdrowia. 

Do końca 2006 r. w 24 ośrodkach transplantacyjnych w Polsce wy-
konano ponad 10 000 przeszczepień nerki, ponad 1200 przeszcze-
pień serca, 130 zabiegów przeszczepienia nerki i trzustki oraz ponad 
900 zabiegów przeszczepienia wątroby. Medycyna transplantacyjna, 
a zwłaszcza przeszczepianie narządów pobranych od zmarłych, może 
odbywać się jedynie przy pełnej akceptacji społecznej. 

Przepisy prawne obowiązujące od 10 lat uregulowały problemy 
związane ze stosowaniem tej metody leczenia. W ostatnich dwóch la-
tach zaobserwowano znaczną poprawę akceptacji pobierania narzą-
dów od osób zmarłych. Jednakże w 2007 r. nastąpiło załamanie się 
tej tendencji i od wielu miesięcy liczba pobieranych narządów, a tym 
samym i wykonywanych przeszczepów spadła o około 30%. Obecnie 
nastąpiła stabilizacja liczby pobrań narządów, ale w dalszym ciągu 
jest ona znacznie mniejsza niż w latach poprzednich. Niezrozumia-
łe dla społeczeństwa aspekty medycyny transplantacyjnej obejmują 
rozpoznawanie zgonu człowieka w oparciu o kryteria śmierci mózgu, 
kwestię zgody na pobranie narządów, obawę przed komercjalizacją 
związaną z pobieraniem i przeszczepianiem narządów. 
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VIII. WYSTĄPIENIA LEGISLACYJNE

1. Ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPO–571564–III/07) 
z dnia 15 października 2007 r. – w sprawie projektu ustawy o rów-
nym traktowaniu.

Projekt przedłożony Rzecznikowi przez Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej do zaopiniowania, zasadniczo nie nasuwa poważniejszych 
uwag, poza dwiema kwestiami. 

Pierwsza dotyczy wyłączenia z zakresu ustawy sfery zabezpiecze-
nia społecznego w odniesieniu do równego traktowania ze względu 
na wiek. Zdaniem Rzecznika nie jest możliwe wskazanie racjonalnych 
argumentów usprawiedliwiających utrzymanie regulacji określającej 
powszechny wiek emerytalny na poziomie zróżnicowanym według 
kryterium płci. Rzecznik analizuje obecnie możliwość skierowania 
do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności 
z konstytucyjnymi zasadami równości i sprawiedliwości społecznej 
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który dla ubezpieczonych uro-
dzonych po 31.12.1948 r. uzależnia prawo do emerytury wyłącznie 
od osiągnięcia wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 60 lat 
dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. 

Ponadto Rzecznik odniósł się krytycznie do przewidywanego w pro-
jekcie ustawy utworzenia Urzędu do Spraw Równego Traktowania. 
Zauważył m.in., że projektowane uprawnienia Prezesa Urzędu w za-
kresie inspirowania zmian w przepisach pod kątem doprowadzenia 
do realizacji konstytucyjnej zasady równego traktowania pokrywają 
się z uprawnieniami przysługującymi Rzecznikowi na mocy ustawy 
z dnia 15.07.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

2. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (RPO–
576462–II/07) z dnia 14 grudnia 2007 r. – w sprawie projektu roz-
porządzenia określającego przypadki oraz warunki i sposoby użycia 
przez policjantów środków przymusu bezpośredniego. 

Rzecznik przedstawił opinię dotyczącą projektu przedmiotowego roz-
porządzenia, na prośbę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Warunki i sposoby użycia przymusu bezpośredniego powinna okre-
ślać precyzyjnie ustawa. Przepisy ustawowe powinny zawierać możli-
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wie jak najdokładniejsze określenie przesłanek użycia środków przy-
musu bezpośredniego, precyzyjne wskazanie celów stosowania tych 
środków, rodzaje środków dostępnych funkcjonariuszom poszczegól-
nych służb oraz podstawowe zasady ich użycia. 

Rzecznik zaznaczył, że przepisy wskazujące jako generalną podsta-
wę do stosowania środków przymusu bezpośredniego niepodporząd-
kowanie się poleceniom wydanym na podstawie prawa, nie wyczerpują 
wszystkich przypadków, kiedy konieczne jest zastosowanie środków 
przymusu. Zawarta w nich zasada zakłada bowiem niejako „następ-
cze” użycie środków przymusu jako konsekwencji niepodporządko-
wania się poleceniom. Tymczasem środek przymusu bezpośredniego 
w postaci kajdanek lub prowadnic może być stosowany także prewen-
cyjnie – w celu udaremnienia ucieczki lub zapobieżenia czynnej napa-
ści lub czynnemu oporowi. Wydaje się, iż użycia tych środków przy-
musu bezpośredniego nie da się uzasadnić niepodporządkowaniem 
się poleceniom. Przepis ustawowy regulujący zasady użycia środków 
przymusu bezpośredniego powinien uwzględniać tę okoliczność. 
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IX.  REAKCJE NA WCZEŚNIEJSZE WYSTĄPIENIA 
RZECZNIKA

1. RPO–553186–III/07 z dnia 6 marca 2007 r. – w sprawie pozycji 
prawnej dłużnika w toku postępowania egzekucyjnego w administracji, 
w którym wierzycielem jest ZUS (Informacja 1–3/2007, str. 73).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki 
Społecznej (31.10.2007 r.) poinformowała, że od wyda-
nych w trakcie postępowania egzekucyjnego postano-
wień w sprawie stanowiska wierzyciela, którym jest ZUS, 
nie przysługuje zażalenie. Stanowisko wierzyciela jest 
co do zasady wiążące dla organu egzekucyjnego poza sy-
tuacją, gdy organ rozpatruje zarzuty dotyczące zastoso-
wania zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego.  

Rozpatrując zarzuty w ramach prowadzonego postę-
powania, po otrzymaniu stanowiska wierzyciela, organ 
egzekucyjny wydaje postanowienie, na które przysługu-
je zażalenie (art. 34 § 5 ustawy o postępowaniu egzeku-
cyjnym w administracji). W zażaleniu zobowiązany może 
kwestionować także okoliczności objęte stanowiskiem 
wierzyciela. 

Wprowadzenie przepisu art. 83 c ust. 2 ustawy o syste-
mie ubezpieczeń społecznych wyłączającego możliwość 
wniesienia zażalenia na stanowisko wierzyciela (ZUS), 
podyktowane było chęcią uniknięcia sytuacji, w której 
zobowiązany usiłuje wydłużyć postępowanie egzekucyjne 
poprzez zaskarżenie stanowiska wierzyciela w przypadku, 
gdy nie posiada żadnych dokumentów potwierdzających 
jego zarzuty. To rozwiązanie pozwala ponadto na zacho-
wanie jednolitości linii orzeczniczej w tym zakresie, bo-
wiem w przypadku zakwestionowania przez zobowiąza-
nego: obowiązku, jego wymagalności czy wysokości, ZUS 
wydaje decyzję, od której przysługuje na podstawie art. 
83 odwołanie do sądu powszechnego, zaś od postanowień 
przysługuje zażalenie w administracyjnym toku instancji 
do organu wyższego stopnia.
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2. RPO–555326–I/07 z dnia 23 maja 2007 r. – w sprawie noweli-
zacji zarządzenia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 
wprowadzającego ograniczenia obywateli w uzewnętrznianiu swoich 
przekonań religijnych (Informacja 4–6/2007, str. 55).

Komendant Główny Państwowej Straży Pożar-
nej (6.11.2007 r.) w uzupełnieniu odpowiedzi z dnia 
14.06.2007 r. poinformował, że zakończenie prac związa-
nych z nowelizacją zarządzenia nr 5 Komendanta Głów-
nego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 czerwca 2006 
r. w sprawie ramowego regulaminu służby w jednostkach 
organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz regula-
minu musztry i ceremoniału pożarniczego zostało przewi-
dziane na koniec listopada 2007 r.

Podczas dotychczasowego toku prac nad nowelizacją 
zarządzenia ustalono treść dwóch nowych rozdziałów do-
tyczących uroczystości patriotyczno-religijnych, które po-
wstały w uzgodnieniu z Prawosławnym Kapelanem Stra-
żaków, Ewangelickim Duszpasterzem Strażaków oraz 
Krajowym Kapelanem Strażaków. W związku z uwagami 
Rzecznika powołany został zespół, który w uzgodnieniu 
z kapelanami poszczególnych wyznań przygotowuje pro-
jekt ceremoniału pożarniczego uwzględniający uregulo-
wania dotyczące pogrzebu bezwyznaniowego oraz pogrze-
bu z urną. 

Po zakończeniu prac zespołu projekt znowelizowanego 
zarządzenia zostanie przesłany do zaopiniowania do ko-
mórek organizacyjnych Komendy Głównej Państwowej 
Straży Pożarnej i po uwzględnieniu nadesłanych opi-
nii, ostateczna wersja ceremoniału pożarniczego będzie 
przedstawiona do podpisu Komendantowi Głównemu 
Państwowej Straży Pożarnej.

3. RPO–523022–VI/06 z dnia 24 maja 2007 r. – w sprawie skarg 
abonentów TP S.A. na przesyłanie przez Spółkę faktur zawierających 
rozliczenie zbiorcze (Informacja 4–6/2007, str. 56).

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
(14.12.2007 r.) poinformowała, że na podstawie wyjaś-
nień otrzymanych od TP S.A. podjęto decyzję o niewszczy-
naniu kontroli w tym zakresie. Ograniczono się do nad-
zorowania dalszych działań operatora. Z analizy skarg 
abonentów w ostatnim półroczu wynika, że problem fak-
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tur skumulowanych został rozwiązany. TP S.A. niemal 
wszystkie faktury wystawia abonentom na bieżąco. 

4. RPO–512517–V/05 z dnia 6 sierpnia 2007 r. – w sprawie po-
trzeby ustawowego uregulowania kwestii podziału spółdzielni (Infor-
macja 7–9/2007, str. 51).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo-
ści (05.10.2007 r.) poinformowała, że w odpowiedziach 
na wcześniejsze wystąpienia Rzecznika w tej sprawie, Mi-
nister Sprawiedliwości podzielił pogląd, że skutki wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20.04.2005 r. wyma-
gają interwencji ustawodawcy, poprzez wydanie przepisu 
o treści opartej na zasadach przyjętych w art. 108a Prawa 
spółdzielczego. 

Opublikowana w dniu 13.07.2007 r. ustawa z dnia 
14.06.2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw rea-
lizuje wytyczne zawarte w wyroku Trybunału Konstytu-
cyjnego, zatem kolejna inicjatywa ustawodawcza wydaje 
się niecelowa.

Ze sformułowania „po art. 108a dodaje się art. 108b” 
nie wynika, że ustawodawca działał w przekonaniu, 
że przepis art. 108a obowiązuje. Sformułowanie to – bę-
dąc typową i poprawną techniką legislacyjną – służy je-
dynie precyzyjnemu umiejscowieniu w zmienianym ak-
cie prawnym dodanego przepisu, gdyż art. 108a Prawa 
spółdzielczego – choć nie obowiązujący – pozostał w nim 
jako jednostka redakcyjna o pustej treści – „art. 108a. 
(uchylony)”.

5. RPO–500684–IV/05 z dnia 6 sierpnia 2007 r. – w sprawie re-
gulacji prawnej dotyczącej wywłaszczania nieruchomości (Informacja 
7–9/2007, str. 53). 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa 
(14.11.2007 r.) poinformował, że przedstawiona w piśmie 
kwestia dotycząca wprowadzenia rozwiązań polegających 
na regulacji stanu prawnego nieruchomości, w przypad-
ku, gdy inwestycja celu publicznego została zrealizowana 
przed zakończeniem postępowania wywłaszczeniowego, 
o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 21.08.1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami, będzie przedmiotem 
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dalszych rozważań i analiz w kontekście wątpliwości 
przedstawionych przez Rzecznika. W przypadku wypra-
cowania rozwiązań mających na celu ochronę praw ma-
jątkowych właścicieli nieruchomości, z uwzględnieniem 
niekwestionowanej potrzeby realizacji celów publicznych, 
rozumianych jako cele dostępne dla wszystkich oraz słu-
żące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb ogółu ludności, 
zostaną one przedstawione Radzie Ministrów oraz Sejmo-
wi RP.

6. RPO–565332–III/07 z dnia 8 sierpnia 2007 r. – w sprawie 
konsekwencji zaniechania wypełniania zaświadczeń przez lekarzy bio-
rących udział w akcji protestacyjnej (Informacja 7–9/2007, str. 57). 

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
(14.11.2007 r.) poinformowała, że obowiązujące przepisy 
nie dają Naczelnemu Rzecznikowi uprawnień do zajmo-
wania stanowiska w sprawach niezindywidualizowanych, 
poprzez podejmowanie kroków w celu zapobieżenia ne-
gatywnym skutkom działań lekarzy, zwłaszcza działań 
lekarzy wynikających z prowadzonej przez nich akcji 
protestacyjnej. Naczelny Rzecznik (podobnie jak okręgo-
wi rzecznicy) może prowadzić postępowanie wyjaśniające 
mające związek z konkretnym czynem konkretnego leka-
rza w przypadku podejrzenia postępowania sprzecznego 
z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz naruszenia 
przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza. 

W ocenie Naczelnego Rzecznika adresatem wystąpie-
nia Rzecznika Praw Obywatelskich powinna być raczej 
Naczelna Rada Lekarska będąca organem Naczelnej Izby 
Lekarskiej, czuwająca w szczególności nad prawidłową 
realizacją zadań samorządu lekarzy. W związku z prze-
kazaniem Naczelnemu Rzecznikowi przez Biuro Rzeczni-
ka Praw Obywatelskich kopii dwóch skarg obrazujących 
przedstawiony problem, Naczelny Rzecznik przekazał 
wg właściwości sprawę Okręgowemu Rzecznikowi Od-
powiedzialności Zawodowej w Warszawie celem podjęcia 
przez niego stosownych decyzji procesowych.

7. RPO–560436–II/07 z dnia 14 sierpnia 2007 r. – w sprawie 
praktyki stosowania wobec obywateli polskich europejskiego nakazu 
aresztowania (Informacja 7–9/2007, str. 62). 



135

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
(16.10.2007 r.) przedstawiła wyniki sprawozdań z analiz 
spraw dotyczących europejskich nakazów aresztowania 
zawisłych w 2007 r., przekazanych przez Prezesów Sądów 
Apelacyjnych. Wnioski o wydanie europejskich nakazów 
aresztowania były załatwiane w sposób przewidziany 
w przepisach kodeksu postępowania karnego rozdziału 
65a kpk i 65b kpk oraz przepisach dotyczących stoso-
wania środków zapobiegawczych, w tym tymczasowego 
aresztowania.

Pewne zastrzeżenia budziły natomiast prawidłowość 
i terminowość wykonywania, przez organy sądowe państw 
członkowskich Unii Europejskiej, europejskich nakazów 
aresztowania wydawanych przez polskie sądy. Zdarzały 
się bowiem przypadki żądania informacji wykraczających 
poza zakres określony Decyzją Ramową Rady w sprawie 
europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawa-
nia osób między Państwami Członkowskimi, ignorowania 
próśb polskich sądów o nadesłanie niezbędnych infor-
macji związanych z wykonaniem europejskich nakazów 
aresztowania, odmowy wykonania europejskich naka-
zów aresztowania w odniesieniu do czynów popełnionych 
przed datą określoną w prawie wewnętrznym, odmowy 
wykonania europejskich nakazów aresztowania wobec 
własnych obywateli i odmowy przejęcia do wykonania kar 
orzeczonych wobec własnych obywateli.

W odpowiedzi stwierdzono ponadto, iż obecne brzmie-
nie przepisów dotyczących europejskiego nakazu areszto-
wania pozwala na zachowanie wobec obywateli polskich 
wszelkich gwarancji wynikających z Konstytucji RP i Ko-
deksu postępowania karnego. 

8. RPO–538505–X/06 z dnia 21 sierpnia 2007 r. – w sprawie prze-
biegu prac nad wydaniem rozporządzenia na podstawie art. 222 ust. 5 
ustawy – Prawo ochrony środowiska (Informacja 7–9/2007, str. 66).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 
(01.10.2007 r.) poinformowała, że projekt ustawy o prze-
ciwdziałaniu uciążliwości zapachowej w najbliższym cza-
sie zostanie zgłoszony na Komitet Stały Rady Ministrów. 

Zgodnie z postanowieniami projektu ustawy, każ-
dy planujący rozpoczęcie działalności na terenie gminy 
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będzie musiał złożyć wójtowi (burmistrzowi lub prezy-
dentowi miasta) oświadczenie, że jego działalność nie 
będzie uciążliwa dla mieszkańców gminy pod względem 
zapachowym. Rada gminy będzie mogła podjąć uchwałę 
w sprawie zapobiegania uciążliwości zapachowej na tere-
nie gminy lub uchwałę w sprawie ograniczenia uciążliwo-
ści zapachowej. 

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) będzie mógł w dro-
dze decyzji zakazać prowadzenia działalności mogącej po-
wodować uciążliwość zapachową albo wstrzymać działal-
ność będącą przyczyną tej uciążliwości bez prawa do od-
szkodowania, jeżeli podmiot prowadzący lub zamierzają-
cy prowadzić taką działalność, złożył niezgodne z prawdą 
oświadczenie. Projekt ustawy przewiduje również możli-
wość nałożenia na podmiot opłaty środowiskowej w wy-
sokości od 10 000 do 50 000 złotych, jeżeli mimo podję-
cia działań dostosowawczych przez podmiot prowadzący 
działalność powodującą uciążliwość zapachową określo-
nych w decyzji wójta nie uzyskano efektu ograniczenia 
uciążliwości zapachowej. 

W projekcie ustawy zrezygnowano z ilościowego podej-
ścia do oceny uciążliwości zapachu, na rzecz oceny su-
biektywnej. Sposób postępowania w tej sprawie jest pozo-
stawiony autonomicznej decyzji władz samorządowych. 

9. RPO–565686–X/07 z dnia 22 sierpnia 2007 r. – w sprawie sy-
tuacji osób chorych na stwardnienie rozsiane (Informacja 7–9/2007, 
str. 67). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
(24.10.2007 r.) poinformował, że NFZ w 2007 r. fi nan-
suje na rzecz chorych ze stwardnieniem rozsianym dwa 
programy terapeutyczne (lekowe): „Leczenie stwardnienia 
rozsianego interferonem beta” i „Leczenie stwardnienia 
rozsianego glatiramerem”. W 2006 r. terapią w ramach 
ww. programów objęto 11 343 osoby. Zgłoszenia ubezpie-
czonego do świadczeniodawcy realizującego program po-
winien dokonać lekarz prowadzący. Opis programu prze-
widuje 24-miesięczny okres trwania terapii. Nie oznacza 
to jednak, że pacjent, którego stan kliniczny uzasadnia 
dalsze leczenie w ramach programu nie może zostać 
do niego ponownie włączony. 
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W przypadku osób, które nie spełniają kryterium wie-
kowego umożliwiającego terapię lekami wskazanymi 
w ww. programach, możliwość podjęcia takiej terapii ist-
nieje w ramach świadczenia „Farmakologia niestandar-
dowa”, określonego w załączniku nr 15b do Zarządzenia 
Nr 80/2006 z dnia 18.09.2006 r. Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia. 

Podejmowane są działania prowadzące do wyrówna-
nia dostępności do leczenia nowoczesnymi metodami 
terapeutycznymi na terenie kraju, czego przejawem jest 
ujednolicenie zakresów kontraktowanych świadczeń 
opieki zdrowotnej i określenie warunków ich udzielania. 
W wyniku tych działań, od 2005 r. na terenie wszystkich 
oddziałów wojewódzkich NFZ zawierane są umowy na re-
alizację programów terapeutycznych przeznaczonych dla 
osób ze stwardnieniem rozsianym. 

Narodowy Program Leczenia Chorych na SM został 
poddany konsultacjom w Ministerstwie Zdrowia i prze-
słany do konsultanta krajowego w dziedzinie neurolo-
gii oraz do NFZ celem dokonania jego oceny. Następ-
nie projekt przesłano do Agencji Oceny Technologii Me-
dycznych. Dopiero po uzyskaniu oceny możliwe będzie 
podjęcie decyzji o wdrożeniu programu i fi nansowaniu 
go ze środków budżetowych. 

10. RPO–565318–IV/07 z dnia 28 sierpnia 2007 r. – w sprawie 
problemu odzyskiwania przez obywateli niemieckich nieruchomości 
położonych na obszarach tzw. Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego 
Miasta Gdańska (Informacja 7–9/2007, str. 69).

Prezes Rady Ministrów (04.10.2007 r.) poinformował, 
że w dniu 7.09.2007 r. Sejm RP uchwalił ustawę o ujaw-
nieniu w księgach wieczystych prawa własności nieru-
chomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu te-
rytorialnego. Nakłada ona na starostów, wojewodów oraz 
ministra właściwego do spraw administracji publicznej 
obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomo-
ści Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialne-
go. Z inwentaryzacji wyłączono nieruchomości, które nie 
podlegały generalnym aktom nacjonalizacyjnym. 

Uporządkowanie ksiąg wieczystych w odniesieniu 
do nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorzą-
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du terytorialnego powinno doprowadzić do podwyższenia 
standardu ochrony obecnych właścicieli nieruchomości. 

Ustawa będzie miała również zastosowanie do nierucho-
mości (stanowiących własność Skarbu Państwa lub jedno-
stek samorządu terytorialnego), których właściciele opuścili 
terytorium RP w latach 60-tych i 70-tych XX w. i osiedli-
li się na obszarze Niemiec. Ustawa nie zmodyfi kuje jednak 
podstaw prawnych, w oparciu o które rozstrzygane będą 
konkretne sprawy związane z roszczeniami tzw. późnych 
przesiedleńców. W przypadku stwierdzonej wyrokiem sądu 
konieczności opuszczenia zajmowanych budynków i grun-
tów, osoby zmuszone do ich wydania prawowitym właścicie-
lom powinny otrzymać realną pomoc. W zależności od skali 
problemu celowym będzie rozważenie, czy wymaga on ca-
łościowej regulacji prawnej, czy też wystarczą obowiązujące 
instrumenty prawne. 

11. RPO–515967–VII/05 z dnia 5 września 2007 r. – w spra-
wie przeludnienia zakładów karnych i aresztów śledczych (Informacja 
7–9/2007, str. 74).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
(26.10.2007 r.) potwierdziła, że treść art. 248 § 1 k.k.w. 
budzi zasadnicze kontrowersje w zakresie, w jakim dotyczy 
ona dozwolonego czasu odstępstwa od norm wskazanych 
w art. 110 § 2 k.k.w. Użyte sformułowanie „czas określo-
ny” bez wskazania maksymalnego czasookresu wydaje się 
odbiegać od zasad prawidłowej legislacji i norm konsty-
tucyjnych. Istnieje potrzeba zmiany omawianej regulacji, 
jednak nie w sposób zaproponowany przez Rzecznika, tj. 
poprzez zmianę rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 19.04.2006 r. w sprawie trybu postępowania właś-
ciwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w za-
kładach karnych i aresztach śledczych przekroczy w skali 
kraju ogólną pojemność tych zakładów. 

Więziennictwo, mimo okrojonych środków, stara się 
w miarę możliwości realizować „Program pozyskania 
17.000 miejsc (…)” i adaptować obiekty przejmowane 
od wojska. W 2006 r. pozyskano 4.142 miejsca zakwate-
rowania, natomiast w 2007 r. planuje się oddać do użyt-
kowania 3.810 nowych miejsc zakwaterowania. 
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Pozyskanie dodatkowych miejsc w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego nie zostało dotychczas wdrożone 
z powodu braku uregulowań prawnych w tym zakresie. 

12. RPO–474052–III/04 z dnia 6 września 2007 r. – w sprawie 
potrzeby wprowadzenia w przepisach defi nicji rodziny zastępczej spo-
krewnionej z dzieckiem (Informacja 7–9/2007, str. 75). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-
ki Społecznej (16.10.2007 r.) poinformował, że propozy-
cja wprowadzenia do ustawy defi nicji rodziny zastępczej 
spokrewnionej z dzieckiem, zasługuje na poparcie. Spra-
wa ta wymaga jednak dogłębnej analizy. Wypracowane 
propozycje będą mogły zostać wykorzystane w pracach 
nad projektem ustawy o rodzinnej opiece zastępczej. 

13. RPO–565934–I/07 z dnia 10 września 2007 r. – w sprawie 
różnego sposobu uregulowania w przepisach spraw stypendiów dok-
toranckich (Informacja 7–9/2007, str. 76). 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (11.10.2007 r.) 
zapewnił, że przy najbliższych nowelizacjach ustaw zwią-
zanych z prowadzeniem studiów doktoranckich, a także 
przepisów wykonawczych do tych ustaw, zostaną podjęte 
działania mające na celu wyeliminowanie sygnalizowa-
nych różnic w sposobach uregulowania sprawy stypen-
diów doktoranckich. 

14. RPO–557670–IX/07 z dnia 10 września 2007 r. – w spra-
wie niewydawania legitymacji emeryta-rencisty policyjnego osobom 
uprawnionym do policyjnej renty rodzinnej (Informacja 7–9/2007, 
str. 75). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw We-
wnętrznych i Administracji (23.11.2007 r.) poinformował, 
że zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej fi nansowanych ze środków publicznych, doku-
mentem potwierdzającym prawo ubezpieczonego do bez-
płatnych świadczeń opieki zdrowotnej oraz umożliwiającym 
potwierdzenie wykonania świadczeń opieki zdrowotnej jest 
karta ubezpieczenia zdrowotnego. Obecnie w Ministerstwie 
Zdrowia trwają prace nad projektem rozporządzenia Rady 
Ministrów określającego m.in. wzór karty ubezpieczenia 
zdrowotnego i tryb jej wydawania. W momencie wejścia 
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w życie tych przepisów dokumentem uprawniającym do ko-
rzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej będzie 
karta ubezpieczenia zdrowotnego. Legitymacja emeryta-ren-
cisty przestanie zatem być dokumentem stanowiącym pod-
stawę do udzielenia bezpłatnego świadczenia. 

15. RPO–566243–X/07 z dnia 11 września 2007 r. – w sprawie 
wspólnej z Ombudsmanem Ukrainy wizytacji przejścia granicznego 
między Polską a Ukrainą w Medyce (Informacja 7–9/2007, str. 77). 

Prezes Rady Ministrów (22.10.2007 r.) poinformował, 
że podczas posiedzenia Komisji ds. Przejść Granicznych 
i Infrastruktury Polsko-Ukraińskiej Międzyrządowej Rady 
Koordynacyjnej ds. Współpracy Międzyregionalnej w dniu 
8.09.2006 r. delegacje uznały za priorytet utworzenie 
drogowego przejścia granicznego Malhowice–Niżankowice 
dla ruchu pojazdów, bez ruchu pieszego. Ponadto delega-
cje ustaliły, iż w pierwszej kolejności powstaną następu-
jące drogowe przejścia graniczne: Budomierz–Hruszew, 
Dołhobyczów–Uhrynow, Malhowice–Niżankowice oraz 
Zbereże–Adamczuki. Kwestie dotyczące rozpoczęcia bu-
dowy tych przejść granicznych pozostają w kompetencji 
właściwych miejscowo wojewodów. 

We wszystkich przejściach granicznych Bieszczadz-
kiego Oddziału Straży Granicznej na kabinach kontro-
lerskich na kierunku wjazdowym i wyjazdowym do/z 
Rzeczypospolitej Polskiej umieszczone są informacje w ję-
zyku polskim, rosyjskim, niemieckim i angielskim, wska-
zujące numer telefonu zaufania, pod którym podróżni 
mogą zgłaszać wszelkie uwagi związane z przekracza-
niem polsko-ukraińskiej granicy państwowej. Dodatkowo 
we wszystkich przejściach granicznych umieszczona jest 
informacja o możliwości złożenia przez podróżnych skargi 
bezpośrednio do Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału 
Straży Granicznej lub za pośrednictwem Samodzielnej 
Sekcji Nadzoru i Kontroli.

Postulat unifi kacji i uproszczenia przepisów prawnych 
w zakresie przekraczania granicy, przy obecnym stanie 
prawnym będzie mógł być jedynie częściowo zrealizowa-
ny, poprzez podpisanie z Ukrainą umowy o małym ruchu 
granicznym.
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16. RPO–568486–I/07 z dnia 17 września 2007 r. – w sprawie 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.08.2007 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wy-
chowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 
typach szkół (Informacja 7–9/2007, str. 79).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
(4.10.2007 r.) poinformował, że nowelizacja rozporządze-
nia w sprawie podstawy programowej wychowania przed-
szkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 
typach szkół jest odpowiedzią na liczne opinie i uwagi 
środowiska nauczycielskiego i rodziców domagających 
się określenia podstawowego kanonu lektur obowiązują-
cych we wszystkich szkołach. Proponowana zmiana pole-
ga na wskazaniu konkretnych tytułów lektur obowiązko-
wych dla poszczególnych etapów edukacyjnych. 

Jednocześnie Sekretarz Stanu poinformował, że tre-
ści nauczania zawarte w podręcznikach dopuszczonych 
do użytku szkolnego są nadal aktualne. Nowelizacja usta-
wy o systemie oświaty w części dotyczącej ustalania szkol-
nego zestawu podręczników na 3 lata szkolne i dofi nanso-
wanie do podręczników stanowią część działań zmniejsza-
jących koszty zakupu podręczników przez uczniów i rodzi-
ców z rodzin będących w trudnej sytuacji fi nansowej. 

17. RPO–555340–III/07 z dnia 17 września 2007 r. – w sprawie 
wyników kontroli NIK wykonywania przez gminy zadań wynikających 
z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz za-
liczce alimentacyjnej (Informacja 7–9/2007, str. 79).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
(02.10.2007 r.) poinformowała, że analiza działalności 
komorników sądowych w zakresie realizacji zadań i obo-
wiązków wynikających z ustawy o postępowaniu wobec 
dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej 
została zaplanowana na wrzesień 2007 r. Raport w tym 
przedmiocie zostanie przygotowany najpóźniej w II poło-
wie października 2007 r. i wtedy też, w zależności od wy-
ników przeprowadzonej analizy, podjęte zostaną dalsze 
działania nadzorcze celem wyeliminowania nieprawidło-
wości. Rzecznik zostanie zawiadomiony w późniejszym 
terminie o wynikach przeprowadzonych lustracji kance-
larii komorniczych. 
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
(05.12.2007 r.) w uzupełnieniu odpowiedzi z 2.10.2007 r. 
poinformował, że Departament Wykonania Orzeczeń 
i Probacji realizujący zadania Ministra Sprawiedliwości 
z tytułu sprawowania zwierzchniego nadzoru nad dzia-
łalnością komorników, dokonał analizy sprawozdań z lu-
stracji działalności komorników sądowych w zakresie re-
alizacji w 2006 r. zadań wynikających z ustawy o postę-
powaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce 
alimentacyjnej. 

Departament nie znalazł podstaw do podejmowania 
dalszych działań mających na celu prawidłowe stoso-
wanie ustawy. Sędziowie wizytatorzy przeprowadzający 
lustrację, w razie stwierdzenia uchybień wydawali lu-
strowanym komornikom zalecenia pokontrolne, których 
wykonanie jest kontrolowane przez właściwych prezesów 
sądów okręgowych.

 
18. RPO–521164–III/05 z dnia 17 września 2007 r. – w sprawie 

osób, które ze względu na konieczność zapewnienia opieki niepełno-
sprawnym dorosłym członkom ich rodzin rezygnują z pracy zawodo-
wej i nie posiadają prawa do ubiegania się o świadczenie pielęgnacyj-
ne (Informacja 7–9/2007, str. 78).

Minister Pracy i Polityki Społecznej (03.10.2007 r.) 
poinformowała, że formą pomocy dla osoby opiekującej 
się niepełnosprawnym członkiem rodziny innym niż dzie-
cko jest możliwość opłacania za nią składek emerytal-
no-rentowych (art. 42 ust. 1 ustawy o pomocy społecz-
nej). Składki emerytalne i rentowe w pomocy społecznej 
opłacane są tylko wówczas, gdy osoba rezygnuje z pracy 
w celu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, 
a nie w sytuacji, gdy nie podejmuje pracy. 

Zdaniem Minister Pracy i Polityki Społecznej nie można 
zgodzić się z tym, że osoby opiekujące się niepełnospraw-
nym członkiem rodziny pozbawione są zupełnie możliwo-
ści fi nansowego wsparcia. Rozwiązania systemu pomocy 
społecznej przewidują zasiłki celowe lub okresowe, z któ-
rych osoby te mogą korzystać. 

Przyznanie uprawnienia do świadczenia pielęgnacyj-
nego wyłącznie rodzicom ma swoje uzasadnienie. Przede 
wszystkim na rodzicach spoczywa obowiązek opieki i ali-
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mentacji względem dziecka. W odpowiedzi zwrócono tak-
że uwagę na problemy praktyczne związane z ustalaniem 
dochodu rodziny i składu rodziny, które mogłyby wynik-
nąć w przypadku, gdyby ze świadczenia pielęgnacyjnego 
mogło korzystać rodzeństwo, czy dalsi krewni osoby nie-
pełnosprawnej. 

19. RPO–554323–IX/07 z dnia 17 września 2007 r. – w sprawie 
przepisów uniemożliwiających pełnienie służby w Policji osobom zaka-
żonym wirusem HIV i chorym na AIDS (Informacja 7–9/2007, str. 79). 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw We-
wnętrznych i Administracji (17.10.2007 r.) poinformo-
wał, że MSWiA opracowało projekt ustawy o orzeczni-
ctwie komisji lekarskich podległych ministrowi właściwe-
mu do spraw wewnętrznych, który zostanie przekazany 
do uzgodnień wewnątrzresortowych do końca paździer-
nika 2007 roku. Stworzy to możliwość przeanalizowania 
kwestii związanych z orzekaniem o zdolności do służby 
u funkcjonariuszy obciążonych nosicielstwem wirusa 
HIV i dostosowaniem orzecznictwa do aktualnej w tym 
zakresie wiedzy medycznej oraz wymogów wynikających 
z warunków służby. 

20. RPO–568818–I/07 z dnia 19 września 2007 r. – w sprawie kon-
stytucyjnej prerogatywy powoływania sędziów przez Prezydenta na wnio-
sek Krajowej Rady Sądownictwa (Informacja 7–9/2007, str. 81). 

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP (8.11.2007 r.) 
poinformował, że art. 179 Konstytucji RP zakłada współ-
działanie Prezydenta RP z Krajową Radą Sądownictwa 
w procedurze powoływania sędziów. Wniosek KRS jest 
niezbędną przesłanką powołania danego kandydata 
na funkcję sędziego. Kompetencja Prezydenta RP powo-
ływania sędziów jest jego prerogatywą, nie wymaga zatem 
współpodpisu ze strony Prezesa Rady Ministrów. Wnio-
sek KRS nie ma dla Prezydenta charakteru przesądza-
jącego w tym sensie, że nie ma on prawnego obowiązku 
jego uwzględnienia. Prezydent może wniosek zaakcepto-
wać albo odrzucić. 

Niewłaściwe byłoby przyjęcie, że kandydatowi na sę-
dziego przysługuje prawo podmiotowe żądania powoła-
nia go na stanowisko sędziego. Nie stoi to w sprzeczności 
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z konstytucyjnym prawem do sądu. Nominowanie sędziów 
jest przejawem funkcjonowania zasady równoważenia się 
władz i niewłaściwym byłoby sprowadzanie funkcji Prezy-
denta RP w tym procesie jedynie do roli depozytariusza. 

21. RPO–569280–I/07 z dnia 20 września 2007 r. – w sprawie 
utrudnień w realizacji konstytucyjnego prawa do udziału w głosowa-
niu obywateli polskich przebywających za granicą, w szczególności 
w Wielkiej Brytanii i Irlandii (Informacja 7–9/2007, str. 81).

Minister Spraw Zagranicznych (04.10.2007 r.) poin-
formowała, że MSZ wypełnia wszystkie obowiązki wynika-
jące z kalendarza wyborczego. Obecnie w uzgodnieniach 
międzyresortowych znajduje się projekt rozporządzenia 
nowelizującego rozporządzenie Ministra Spraw Zagra-
nicznych w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla 
obywateli polskich przebywających za granicą w wybo-
rach do Sejmu i Senatu. Przewiduje on utworzenie 204 
obwodów głosowania, to jest o 42 więcej niż utworzono 
w 2005 r. Na terenie Wielkiej Brytanii utworzonych 
będzie 20 obwodów głosownia, a w Republice Irlandii 
– 3 obwody. 

Minister Spraw Zagranicznych (17.10.2007 r.) w uzu-
pełnieniu wcześniejszej odpowiedzi przedstawiła informa-
cje o zmianach w zakresie ułatwienia Polakom przebywa-
jącym za granicą dostępu do usług konsularnych, także 
w kontekście wyborów do Sejmu i Senatu RP. 

Zwiększono obsadę Wydziałów Konsularnych w Dubli-
nie, Londynie i Oslo. W Wydziale Konsularnym w Londy-
nie przewiduje się zatrudnienie dodatkowych pracowników, 
których zadaniem będzie wyłącznie udzielanie informacji 
w „call center”. Uruchomiono również drugą zmianę, pod-
czas której pracownicy konsulatu zajmują się opracowywa-
niem złożonych w ciągu dnia wniosków paszportowych. 

Trwa proces nowelizacji rozporządzenia Ministra Spraw 
Zagranicznych z dnia 27.09.2007 r. w sprawie utworze-
nia obwodów za granicą, mającej na celu utworzenie 
dwóch dodatkowych obwodów do głosowania – drugiego 
w Dublinie i w Hongkongu. Komisje obwodowe utworzono 
również w miastach, w których planowana jest inaugura-
cja nowych urzędów konsularnych: Manchester, Katania 
i Reykjavik. 
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22. RPO–569284–IX/07 z dnia 21 września 2007 r. – w sprawie 
informacji prasowych wskazujących na trudną sytuację fi nansową 
Policji uniemożliwiającą m.in. wypłatę odpraw dla wszystkich upraw-
nionych policjantów (Informacja 7–9/2007, str. 82).

Komendant Główny Policji (10.10.2007 r.) poinfor-
mował, że środki na wypłaty należności i świadczenia dla 
policjantów zwalnianych ze służby, na 2007 r. zostały za-
planowane przez poszczególnych dysponentów tj. komen-
dy wojewódzkie, szkoły Policji i Komendę Główną Policji 
na etapie planowania budżetu w sierpniu 2006 r. 

W trakcie roku budżetowego jednostki Policji mają 
możliwość składania wniosków o zmianę w planie fi nan-
sowym. Zgodnie z art. 148 ustawy o fi nansach publicz-
nych, stosownej zmiany dokonuje Minister Spraw We-
wnętrznych i Administracji. 

Z powodu napływających w trakcie bieżącego roku syg-
nałów o wyższych niż planowano wydatkach budżetowych 
w przedmiotowym zakresie, Komenda Główna Policji na pod-
stawie zebranych informacji skierowała w dniu 6.09.2007 r. 
wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
o zwiększenie budżetu Policji. Ponadto, Komendant Głów-
ny Policji decyzją z dnia 26.09.2007 r. zwiększył limity fi -
nansowe jednostek z przeznaczeniem na wypłatę należności 
i świadczeń dla policjantów odchodzących ze służby. 

23. RPO–555066–II/07 z dnia 24 września 2007 r. – w sprawie 
zapewnienia świadkom przestępstw skutecznej ochrony Policji (Infor-
macja 7–9/2007, str. 83).

Komendant Główny Policji (09.10.2007 r.) stwierdził 
w odpowiedzi, że poziom wiedzy zawodowej oraz znajo-
mość procedur związanych z ochroną osób zagrożonych 
u koordynatorów ochrony w komendach wojewódzkich 
(stołecznej) Policji, wydają się wystarczające do organizo-
wania i prowadzenia profesjonalnych działań ochronnych. 
W przypadkach wyjątkowo skomplikowanych program 
ochrony może być przejęty do prowadzenia przez specjal-
ną komórkę organizacyjną Centralnego Biura Śledczego 
(Zarząd Ochrony Świadka Koronnego CBŚ KGP). 

Realizowany obecnie program szkolenia zawodowego 
podstawowego policjantów przygotowuje policjanta do peł-
nienia służby prewencyjnej, niemniej jednak uwzględnia 
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problematykę przesłuchania świadka. Zajęcia praktycz-
ne przewidują przeprowadzenie symulacji przesłuchania 
świadka i sporządzenie przez słuchaczy stosownej doku-
mentacji. 

W programie doskonalenia zawodowego dla policjantów 
służby kryminalnej o specjalizacji operacyjno-dochodze-
niowej realizowane są zajęcia poświęcone problematyce 
przesłuchania świadka. W ramach doskonalenia zawodo-
wego realizowany jest program kursu specjalizacyjnego 
dla policjantów służby kryminalnej i śledczej z zakresu 
taktyki i technik przesłuchań. W odpowiedzi wspomniano 
również o programie kursu doskonalenia zawodowego dla 
policjantów służby prewencyjnej w specjalności do spraw 
nieletnich. 

24. RPO–563933–II/07 z dnia 25 września 2007 r. – w sprawie 
przeprowadzonej przez funkcjonariuszy CBA prowokacji dotyczącej 
zmiany charakteru gruntów rolnych (Informacja 7–9/2007, str. 84). 

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego (01.10.2007 r.) 
poinformował, że w trakcie realizacji procedury kontrolowa-
nego wręczenia korzyści majątkowej konieczne było posłu-
żenie się odpowiednimi replikami dokumentów, o których 
mowa w art. 7 ustawy z dnia 3.02.1995 r. o ochronie grun-
tów rolnych i leśnych. Nie było wśród nich decyzji admini-
stracyjnych, bowiem taka forma prawna zarezerwowana jest 
we wspomnianej ustawie dla aktów ostatecznego wyrażenia 
zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych 
na cele nierolnicze i nieleśne, wydawanych przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub marszałka województwa.

Podstawą prawną działań funkcjonariuszy Central-
nego Biura Antykorupcyjnego był przepis art. 19 usta-
wy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym wraz z prze-
pisami niejawnego zarządzenia Szefa CBA określającego 
sposoby, metody i formy wykonywania czynności opera-
cyjno-rozpoznawczych, wydanego na podstawie art. 10 
ust. 3 ustawy o CBA.

25. RPO–568816–I/07 z dnia 26 września 2007 r. – w sprawie 
lekcji religii dla uczniów należących do innych kościołów i związków 
wyznaniowych niż Kościół rzymskokatolicki (Informacja 7–9/2007, 
str. 84).
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodo-
wej (04.10.2007 r.) poinformował, że warunkiem zorga-
nizowania nauki religii lub wyznania reprezentowanego 
przez kościół lub związek wyznaniowy o uregulowanej 
w Rzeczypospolitej Polskie sytuacji prawnej jest zacho-
wanie warunków wynikających z art. 12 ustawy z dnia 
7.09.1991 r. o systemie oświaty, czyli złożenie dyrektoro-
wi szkoły oświadczenia przez zainteresowanych tymi zaję-
ciami rodziców lub uczniów. Dopiero otrzymanie takiego 
życzenia przez dyrektora szkoły zobowiązuje go do podję-
cia odpowiednich działań w celu umożliwienia uczniom 
udziału w zajęciach z religii określonego wyznania w gru-
pie klasowej, międzyklasowej lub działającym w systemie 
oświaty publicznej pozaszkolnym punkcie katechetycz-
nym.

26. RPO–569167–X/07 z dnia 26 września 2007 r. – w sprawie 
trudności, na jakie napotykają obywatele polscy zamieszkali za gra-
nicą, w związku z ustawowym obowiązkiem wymiany dowodów osobi-
stych (Informacja 7–9/2007, str. 85). 

Dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich MS-
WiA (03.10.2007 r.) poinformował, że obywatele polscy 
mieszkający poza granicami kraju nie mają obowiązku 
posiadania dowodu osobistego. Jednocześnie zaznaczył, 
że nie ma konieczności, aby obywatel polski zamieszkują-
cy poza granicami RP przyjeżdżał do Polski po raz kolejny 
jedynie w celu odbioru dowodu osobistego. Wyproduko-
wany dowód osobisty będzie oczekiwał w dokumentacji 
w organie gminy przez okres jego ważności, zatem osoba 
może odebrać ten dokument podczas wizyty w kraju. 

Ponadto w odpowiedzi wyrażono wątpliwości odnoś-
nie do koncepcji wprowadzenia pośrednictwa konsulów 
przy wydawaniu dowodów osobistych. Wszelkie decyzje 
o zmianie zasad wydawania dokumentów stwierdzają-
cych tożsamość muszą być bardzo wyważone, ponieważ 
mają związek zarówno ze światowym zagrożeniem terro-
rystycznym, jak i z przestępczością pospolitą. 





CZĘŚĆ 2
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WYBÓR SPRAW INDYWIDUALNYCH

RPO-486273-I/07
W miesiącu październiku 2004 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich 

zwrócił się Pan Zbigniew S., który skarżył się na przewlekłość postę-
powania prowadzonego przez Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej 
Izby Radców Prawnych w G., w związku ze złożoną przez niego skargą 
na sprzeczne z zasadami etyki zachowanie radcy prawnego Pana Ra-
fała Z.

Rzecznik podjął sprawę i zwrócił się do Okręgowej Izby Radców 
Prawnych o informacje.

Z przekazanej wówczas przez Izbę odpowiedzi wynikało, że postępo-
wanie nadal jest w toku, a na jego przebieg niewątpliwy wpływ ma fakt 
wykorzystywania zarówno przez pokrzywdzonego Pana Zbigniewa S., 
jak i obwinionego przysługujących im środków odwoławczych.

O przekazanych wyjaśnieniach Rzecznik poinformował Pana Zbi-
gniewa S., prosząc jednocześnie o ewentualny ponowny kontakt 
w przypadku przedłużającego się postępowania.

W związku z przedłużającym się postępowaniem Pan Zbigniew S. po-
nownie w tej sprawie zwrócił się do Rzecznika w sierpniu 2005 r.

W wyniku wielokrotnej korespondencji prowadzonej z Przewodni-
czącym Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Radców Praw-
nych ustalono, że Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby 
Radców Prawnych w G. postanowieniem z dnia 27 grudnia 2005 r. 
umorzył postępowanie w sprawie naruszenia zasad etyki zawodo-
wej przez radcę prawnego Pana Rafała Z. z uwagi na upływ terminu 
karalności przewinienia dyscyplinarnego. Wprawdzie Pan Zbigniew 
S. postanowienie to zaskarżył do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 
Okręgowej Izby Radców Prawnych w G., jednakże Sąd zaskarżone po-
stanowienie utrzymał w mocy. Postanowienie Okręgowego Sądu Dy-
scyplinarnego utrzymał też w mocy Wyższy Sąd Dyscyplinarny.

Wobec tego, że Pan Zbigniew S. w pismach skierowanych do Rzecz-
nika podnosił problem długotrwałości postępowania dyscyplinarnego 
prowadzonego w tej sprawie przez organy samorządu radcowskiego, 
Rzecznik, po zapoznaniu się z aktami tej sprawy, skierował w dniu 
10 lipca 2007 r. stosowne wystąpienie do Dyrektora Departamentu 
Organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości, w którym podkreślił, 
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że analiza akt sprawy wskazuje, że postępowanie w sprawie istotnie 
prowadzone było w sposób przewlekły i że niezależnie od tego, że stro-
ny każdorazowo korzystały z przysługujących środków odwoławczych, 
to przerwy w czynnościach trwały po kilka miesięcy. Wszystko to spo-
wodowało, że nastąpiło przedawnienie karalności przewinień dyscypli-
narnych zarzucanych radcy prawnemu Panu Rafałowi Z. W związku 
z tym Rzecznik zwrócił się do Dyrektora Departamentu Organizacyj-
nego o podjęcie stosownych działań, a w szczególności wzmocnienia 
nadzoru administracyjnego, które doprowadzą do wyeliminowania 
tego rodzaju przypadków w przyszłości.

Dyrektor Departamentu Organizacyjnego Ministerstwa Sprawied-
liwości poinformował Rzecznika, że w pełni podziela jego stanowisko 
co do długotrwałego prowadzenia postępowania oraz, że dokonane 
w tej sprawie ustalenia pozwoliły mu na powiadomienie o stwierdzo-
nych uchybieniach Dziekana Rady.

Jednocześnie w odpowiedzi podkreślił, że kwestia przewlekłości 
postępowań dyscyplinarnych była przedmiotem wielokrotnych wystą-
pień Ministerstwa Sprawiedliwości do Krajowej Rady Radców Praw-
nych, jak również do rad okręgowych izb radców prawnych.

W celu usprawnienia toczących się postępowań dyscyplinar-
nych w Ministerstwie Sprawiedliwości przygotowano projekt ustawy 
o zmianie ustawy o radcach prawnych, który wszedł w życie z dniem 
9 czerwca 2007 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 540).

Na podstawie przepisów tej ustawy Rzecznik Dyscyplinarny został 
nie tylko zobowiązany do doręczania Ministrowi Sprawiedliwości od-
pisów postanowień o wszczęciu dochodzenia, ale również do informo-
wania o wniesieniu do sądu dyscyplinarnego wniosków o wszczęciu 
postępowań dyscyplinarnych lub skierowaniu wniosków o ukaranie 
do dziekana rady okręgowej izby radców prawnych.

Ministrowi Sprawiedliwości przyznano też uprawnienia do zaskarże-
nia wszystkich orzeczeń i postanowień kończących postępowania dyscy-
plinarne. Wprowadzono również instytucję powiadamiania przez sądy 
dyscyplinarne nie tylko Ministra Sprawiedliwości, ale również innych 
organów, w tym Krajowej Rady Radców Prawnych, o każdym zapadłym 
prawomocnym orzeczeniu w toku postępowania dyscyplinarnego.

RPO-556036-II/07
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się Pani Henryka 

W. w sprawie niesłusznego jej zdaniem umorzenia postępowania pro-
wadzonego przez Prokuraturę Rejonową w S. dot. czynów z art. 207 
§ 1 k.k., 280 § 2 k.k., 278 § 1 k.k. i 284 § 1 k.k. (tj. m.in. znęcania oraz 
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kradzieży i przywłaszczenia pieniędzy). W ocenie skarżącej, sprawcą 
przestępstw miał być jej mąż, Roman W.

Przeprowadzona przez Rzecznika analiza akt pozwoliła na stwier-
dzenie, że postanowienie kończące tą sprawę karną wydane zostało 
przedwcześnie, bez wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy (m.in. 
bez wyjaśnienia, czy fakt, iż Roman W. założył konto w banku ozna-
cza, że jest jedynym właścicielem zgromadzonych na nim środków i czy 
kwota 20.800 zł, która została z tego konta wypłacona przez wymienio-
nego, istotnie została przeznaczona na potrzeby rodziny). Wątpliwości 
Rzecznika budziła również ocena zebranego materiału dowodowego, 
w tym uznanie przez Prokuratora, że zeznania pokrzywdzonej są nie-
wiarygodne, oparte jedynie na opinii powołanego w sprawie biegłego, 
który wskazał, że Pani Henryka W. ma skłonność do urojeniowej inter-
pretacji rzeczywistości, z pominięciem np. zeznań dorosłego syna Pań-
stwa W., który potwierdził okoliczności wskazane przez pokrzywdzoną.

W efekcie wystąpienia Rzecznika, Prokuratura Okręgowa w K. uznała 
argumentację przedstawioną przez Rzecznika za podstawę do podjęcia 
na nowo prawomocnie umorzonego postępowania przygotowawczego. 

RPO-533757-II/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciło się Stowarzyszenie Po-

mocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych wska-
zując w swoim wniosku na niezasadność umorzenia postępowania 
w sprawie prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową w W., dot. nara-
żenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu poprzez nie wypłacenie przez PZU S.A. od-
szkodowania Panu Maciejowi W. 

W tej sprawie w dniu 31 października 2006 r. zapadło postanowienie 
o umorzeniu dochodzenia. Analiza akt przedmiotowej sprawy, doko-
nana przez Rzecznika wykazała, że to rozstrzygnięcie jest co najmniej 
przedwczesne.  Z materiału zebranego w tej sprawie, nie wynikało bo-
wiem, aby bezsprzecznie ustalono, czy PZU S.A. dochowało należytej 
staranności w wyjaśnieniu okoliczności niezbędnych do ustalenia od-
powiedzialności zakładu ubezpieczeń w terminie, o którym mowa w art. 
14 ust. 1 i 2 , ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiąz-
kowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biu-
rze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U z 2003 r. nr 124 poz.1152) 
i dalej, czy faktycznie PZU S.A. mógł odmówić wypłaty sumy niezbędnej 
do leczenia Pana Macieja W. Z zeznań Pana Janusza P., Prezesa wy-
mienionego Stowarzyszenia wynika, że procedura przyjęta przez PZU 
S.A. w jego ocenie jest działaniem celowym, zmierzającym do zmniej-
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szenia zakresu fi nansowej odpowiedzialności tej instytucji, w przypad-
ku zgonu poszkodowanego. Jest to o tyle istotne, że w przedmiotowym 
przypadku istotnie doszło do jego śmierci przed wypłatą jakichkolwiek 
kwot.  W swoim wystąpieniu Rzecznik zwrócił uwagę na wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 10 stycznia 2000 r. sygn. III CKN 1105/98 OSNC 
2000/7-8/134, zgodnie z którym przepis art. 817 § 2 k.c. nie upoważ-
nia ubezpieczyciela do zaniechania prowadzenia postępowania likwi-
dacyjnego do czasu prawomocnego zakończenia postępowania karnego 
dotyczącego wypadku komunikacyjnego, w którym uczestniczył kierow-
ca ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Z kolei z wyroku Sądu 
Najwyższego z dnia 8 sierpnia 2001 r. I CKN 18/99 OSNC 2002/5/64 
wynika, że cyt.: ”Żaden bowiem przepis z zakresu ubezpieczeń nie utoż-
samia kwestii wyjaśnienia okoliczności koniecznych do ustalenia odpo-
wiedzialności zakładu ubezpieczeń i wysokości szkody z koniecznością 
wyczekiwania na wyrok sądowy. Wyjaśnienie koniecznych okoliczności 
powinno w zasadzie nastąpić w postępowaniu likwidacyjnym”. Proku-
ratura Okręgowa w W. zgodziła się z uwagami Rzecznika o przedwczes-
nym podjęciu decyzji końcowej w przedmiotowej sprawie i zdecydowała 
o podjęciu umorzonego dochodzenia.

RPO-520752-II/05
Rzecznik Praw Obywatelskich, kolejny raz wystąpił w sprawie dot. 

m.in. znęcania się nad Panią Barbarą J. i jej dzieckiem, analiza akt 
postępowania karnego Prokuratury Rejonowej w W. wykazała nie-
prawidłowości, jakimi obarczona była końcowa decyzja merytoryczna 
w tej sprawie. 

Prokuratura Apelacyjna w W. po dokonaniu analizy akt sprawy Pro-
kuratury Rejonowej w W., podzieliła stanowisko Rzecznika dotyczące 
tego, iż przedmiotowe postępowanie, w zakresie czynu dotyczącego 
znęcania się Jacka J. nad Panią  Barbarą J. i synem Maksymilia-
nem w okresie od października 2003 r. do dnia 4 marca 2005 r. oraz 
uchylenia się wymienionego od obowiązku alimentacyjnego, zostało 
zakończone przedwcześnie. 

Prokurator Okręgowy w W. został zobligowany do spowodowania 
podjęcia na nowo – w zakresie tych czynów – przedmiotowego postępo-
wania i uzupełnienia materiału dowodowego sprawy. Kwestia innych 
zdarzeń, noszących cechy zmuszania Pani Barbary J. do określonego 
zachowania, będzie wyjaśniana w toku podjętego postępowania.

Uwagę należy zwrócić na to, że kolejny raz w tej samej sprawie 
Rzecznik wykazał podobne wady postępowania, jakimi była obarczo-
na poprzednia decyzja kończąca postępowanie karne (m.in. kwestia 
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niekompletności materiału dowodowego i wątpliwości dotyczące pra-
widłowości oceny prawno-karnej zebranych dowodów).

Natomiast w zakresie pozostałych czynów, rozpoznanych postano-
wieniem Prokuratora Rejonowego w W. z dnia 31 sierpnia 2005 r. 
o umorzeniu śledztwa, podtrzymane zostało stanowisko, iż dokonana 
ich karnoprawna ocena jest zasadna. Prokuratura Apelacyjna nie wy-
jaśniła swojego stanowiska w tej sprawie. 

RPO-552988-II/07
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się Pani Agnieszka 

O. w sprawie znęcania się byłego męża Marka O. nad nią i dwojgiem 
dzieci (ich wspólnym synem oraz dzieckiem z kolejnego związku skar-
żącej) od czasu rozwodu, tj. od roku 2003. Należy zaznaczyć, że mimo 
rozwodu, Pani Agnieszka O. z dziećmi i Pan Marek O., mieszkają 
w jednym lokalu, choć Sąd Rejonowy w W. nakazał Panu Markowi 
O. opuszczenie i opróżnienie lokalu.

W dniu 31 maja 2006 r. Prokurator zatwierdził postanowienie o umo-
rzeniu śledztwa w tej sprawie. Była to już druga taka decyzja w tej spra-
wie – pierwszy raz do umorzenia doszło w dniu 13 stycznia 2006 r., ale 
wówczas postanowienie to podważył Prokurator Okręgowy. Postano-
wienie z dnia 31 maja 2006 r. nie zostało tym razem podważone przez 
prokuraturę nadrzędną i decyzja ta została utrzymana w mocy posta-
nowieniem Sądu Rejonowego w W. z dnia 20 października 2006 r.

Analiza akt przedmiotowej sprawy, dokonana przez Rzecznika wy-
kazała, że podobnie jak w poprzednim przypadku, postanowienie 
o umorzeniu postępowania oparte było wciąż na bardzo skąpym ma-
teriale dowodowym, a część czynności wskazanych przez Prokuraturę 
Okręgową w W. nie została wykonana. Uwagę Rzecznika zwróciło rów-
nież to, że nie wykonano żadnych innych czynności poza niektórymi 
ze wskazanych przez prokuraturę nadrzędną. 

Uzasadnienie podjętej decyzji opierało się jedynie na bardzo ogólni-
kowym stwierdzeniu, że analiza zebranego materiału dowodowego nie 
pozwala na stwierdzenie, że Pan Marek O. znęca się nad swoją byłą 
żoną. Poza wymienieniem wykonanych w sprawie czynności, brak 
było właściwie spełniającej choćby w minimalnym stopniu, kryterium 
rzetelności analizy zebranych w omawianej sprawie dowodów. 

Uwagę zwracało też to, że zainteresowanie organu prowadzącego 
postępowanie skupiło się wyłącznie na dorosłej pokrzywdzonej – Pani 
Agnieszce O. Powiedzenie, że dzieci wzrastające wśród przemocy 
w domu są często zapomnianymi jej ofi arami, w przypadku niniejszej 
sprawy nabrało zatem szczególnego znaczenia. 
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Otóż małoletni Patryk O. był krzywdzony przez własnego ojca, 
poprzez umyślne ignorowanie (np. ojciec nie odzywał się do niego, 
choć z nim mieszkał, nie składał nawet życzeń z okazji urodzin czy 
świąt), umyślne nieodbieranie z przedszkola (przez co dziecko trafi ało 
do domu dopiero wieczorem), umyślne utrudnianie mu funkcjonowa-
nia w domu i odpoczynku (umyślne, głośne zachowywanie się w cza-
sie nocnego spoczynku dzieci, palenie papierosów przy dzieciach, 
przebywanie w towarzystwie dzieci w stanie nietrzeźwym, wszczyna-
nie awantur etc.). W obecności dziecka (i tylko dziecka) Pan Marek 
O. dokonał też poważnego samouszkodzenia. 

Wymienione, niejednokrotnie wyrafi nowane metody dręczenia ma-
łego dziecka nie zostały wzięte pod uwagę przez prokuratora. Wydaje 
się, że jest to kolejna sprawa dowodząca podstawowej niewiedzy orga-
nu postępowania o tym, czym właściwie jest znęcanie.

Jest to też przykład kolejnej sprawy, w której zeznania pokrzywdzo-
nego są traktowane jako niewiarygodne z samego założenia, przy czym 
nie szuka się dowodów uważanych za „obiektywne” (np. nie prosi się 
interweniujących funkcjonariuszy Policji o złożenie zeznań o zdarzeniu, 
którego byli świadkami). Prokurator w przedmiotowej sprawie zdepre-
cjonował zeznania Pani Agnieszki O. tylko z tej przyczyny, że są wspar-
te zeznaniami jednej tylko osoby i że nie ma bezpośrednich świadków 
awantur. Warto w tym miejscu zauważyć, iż występek określony w art. 
207 § 1 k.k., popełniany jest najczęściej bez obecności osób trzecich. 
Uznanie, że zeznania pokrzywdzonego są niewiarygodne z założenia wy-
klucza prowadzanie większości spraw karnych dotyczących znęcania.

W wyniku analizy akt tej sprawy, Prokuratura Okręgowa w W. uzna-
ła za zasadne zarzuty podniesione w piśmie Rzecznika i polecono Pro-
kuratorowi Rejonowemu w W. podjęcie na nowo niniejszego postępo-
wania w trybie art. 327 § 1 k.p.k. 

RPO-524841-II/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się Pani Wiesława 

G. skarżąc się na umorzenie postępowania przygotowawczego przez 
Prokuratora Rejonowego w M. w sprawie niedopełnienia obowiązków 
przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego w P. oraz w sprawie nie-
umyślnego spowodowania zgonu jej syna Tomasza G.

Rzecznik po zbadaniu akt przedmiotowej sprawy stwierdził, iż po-
stanowienie o umorzeniu przedmiotowego śledztwa zostało wydane 
przedwcześnie, bowiem Prokurator w opisywanej sprawie nie w pełni 
wykorzystał dostępne i możliwe do przeprowadzenia środki dowodowe. 
Nadto niedokładnie i zbyt mało wnikliwie ocenił dotychczas zebrany 
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materiał dowodowy, co w efekcie rzutowało na treść merytorycznego 
rozstrzygnięcia. Nie wyjaśniono istotnych rozbieżności pomiędzy usta-
leniami zawartymi w sprawozdaniu z postępowania wyjaśniającego 
dotyczącego popełnienia samobójstwa przez Tomasza G. w Zakładzie 
Karnym w P. znajdującego się w aktach sprawy, a ustaleniami prowa-
dzącego postępowanie – odnośnie niedopełnienia obowiązków przez 
funkcjonariuszy Zakładu Karnego w P. Podkreślić należy, że w przed-
miotowym sprawozdaniu wskazany był zakres niedopełnienia obo-
wiązków przez konkretnych funkcjonariuszy Zakładu Karnego w P., 
którzy mieli bezpośredni kontakt z Tomaszem G. w dniu popełnienia 
przez niego samobójstwa lub pośrednio mieli wpływ poprzez swoje 
decyzje lub ich brak na zaistnienie przestępstwa.

Pismem z dnia 20 lipca 2007 r. Rzecznik wystąpił do Prokuratora 
Apelacyjnego w W. o zbadanie sprawy w ramach nadzoru służbowego, 
przedstawiając swoje uwagi związane z tym postępowaniem.

Z odpowiedzi nadesłanej z Prokuratury Apelacyjnej wynika, iż 
po zbadaniu akt przedmiotowego postępowania w Prokuraturze Ape-
lacyjnej podzielono pogląd Rzecznika, że postanowienie o umorzeniu 
postępowania w tej sprawie zostało wydane przedwcześnie. W związ-
ku z powyższym polecono Prokuratorowi Okręgowemu w P. spowodo-
wanie podjęcia niniejszego postępowania i przeprowadzenia dalszych 
czynności procesowych.

RPO-469042-II/04
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Mieczysław K., ża-

ląc się na – w jego ocenie niesłuszne – rozstrzygnięcie wydane przez Pro-
kuraturę Rejonową w W. dotyczącej naruszenie jego praw autorskich 
do wykonanego przez niego projektu konstrukcji reklamy wolnostojącej. 

Akta powyższego postępowania zostały zbadane przez Rzeczni-
ka, co dało podstawę do skierowania do Prokuratora Okręgowego 
w W. wystąpienia, w którym Rzecznik podniósł, iż w toku postępowa-
nia nie przeprowadzono wszelkich niezbędnych czynności mających 
na celu wszechstronne wyjaśnienie okoliczności faktycznych, w tym 
w szczególności nie ustalono zasadniczej dla bytu przestępstwa z art. 
115 ust. 1 Prawa autorskiego kwestii, czy pokrzywdzonemu przysłu-
giwały prawa autorskie do projektu konstrukcji. Wskazano ponadto, 
iż prokurator selektywnie potraktował wnioski zawarte w opinii powo-
łanego w sprawie biegłego. 

Prokurator Okręgowy w W., podzielił powyższe stanowisko pole-
cając podjęcie umorzonego śledztwa i jego uzupełnienie w kierunku 
wskazanym w wystąpieniu Rzecznika. 
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RPO-456414-II/03
Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z urzędu sprawę  dotyczącą 

postępowania przygotowawczego przeprowadzonego przez Proku-
raturę Rejonową w W. i sposób zakończenia przedmiotowego postę-
powania w sprawie ujawnionego w dniu 15 września 2003 r. cięż-
kiego uszczerbku na zdrowiu Pana Macieja Ś., którego następstwem 
była jego śmierć, podczas pobytu wyżej wymienionego w Areszcie 
Śledczym w W.

Z analizy akt powyższej sprawy wynikało, że Prokurator Rejonowy 
wątek ten umorzył postanowieniem z dnia 5 sierpnia 2005 r. uznając 
brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia 
przestępstwa i w tym zakresie decyzja powyższa została utrzymana 
w mocy postanowieniem Sądu Rejonowego w W. z dnia 10 listopa-
da 2005 r. Natomiast Sąd Rejonowy w W. wyżej wymienionym po-
stanowieniem uchylił decyzję merytoryczną Prokuratora Rejonowego 
odnośnie wątku dotyczącego niedopełnienia obowiązków służbowych 
przez funkcjonariuszy Służby Więziennej udzielających pomocy Panu 
Maciejowi Ś. w Areszcie Śledczym w W. i zlecił w tym zakresie uzupeł-
nienie postępowania przygotowawczego.

Wątek powyższy został zakończony postanowieniem Prokuratora 
Rejonowego z dnia 21 sierpnia 2006 r. o umorzeniu postępowania 
wobec braku znamion czynu zabronionego. 

Z dokonanej analizy akt omawianej sprawy wynika, że w wyda-
nej opinii biegli z Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej 
w B. z dnia 14 lipca 2006 r. stwierdzili, iż w ich ocenie przeciwko 
urazowej naturze zmian przemawia między innymi brak wykładników 
urazów tzn., że zmiana na policzku jest stara, a także otarcie naskór-
ka na małżowinie usznej oraz podbiegnięcia krwawe pod płytkami 
paznokciowymi na palcach rąk „zostały określone przez lekarza jako 
stare – sprzed miesiąca”.

Rzecznik w wystąpieniu podkreślił, że powyższe stwierdzenie 
„sprzed miesiąca” nie jest w pełni zrozumiałe, a nadto który lekarz 
dokonał takich ustaleń.

W epikryzie z dnia 8 października 2003 r. czytamy „na lewym po-
liczku widoczny rozległy, schodzący (stary siniak)”, a w historii cho-
roby pod datą 16 września 2003 r. ze szpitala w W. znajdujemy infor-
mację „na lewym policzku rozległe zasinienie – najprawdopodobniej 
kilkudniowe”.

Natomiast z dokumentacji lekarskiej wynika, że w trakcie badania 
Pana Macieja Ś. przy przyjmowaniu go w dniu 28 sierpnia 2003 r. 
do Aresztu w książce zdrowia umieszczono napis „czysty”, a zatem nie 
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stwierdzono u niego obrażeń zewnętrznych. Powyższy fakt świadczy 
zatem o tym, że wszelkie obrażenia jakie posiadał na ciele Pan Maciej 
Ś. powstały podczas jego pobytu w Areszcie Śledczym w W.

Nadto z analizy akt przedmiotowej sprawy wynika, że matka w zło-
żonych zeznaniach opisała spotkania z synem w szpitalu w W., gdzie 
Maciej Ś. miał jej dawać do zrozumienia, iż został pobity przez funk-
cjonariuszy Służby Więziennej.

Z epikryzy z dnia 6 listopada 2003 r. wynika, że z chorym istniał, 
oczywiście w ograniczonym zakresie, kontakt.

Nawiązywanie kontaktu z Panem Maciejem Ś. ujawnione jest także 
w historii choroby pod datą 3 października 2003 r. w szpitalu w W. 

Pomimo, że w zapisie powyższym obok rodziny ujawniony jest tak-
że „przyjaciel”, który bierze udział w nawiązywaniu tego kontaktu, 
to w prowadzonym postępowaniu osoba ta nie zostaje przesłuchana 
w charakterze świadka.

Wystąpienie do Prokuratora Apelacyjnego w W. poprzedzone do-
konaną przez Rzecznika analizą akt przedmiotowego postępowania 
wskazujące na przedwczesne zakończenie powyższej sprawy, bez wy-
jaśnienia wszystkich istotnych kwestii, spowodowało wydanie pole-
cenia Prokuratorowi Rejonowemu uzupełnienia tego postępowania 
w trybie art. 327 § 3 k.p.k.

RPO-549302-II/07
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Jan K., żaląc się 

na nieprawidłowości jakie – jego zdaniem – zaistniały w toku postępo-
wania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuratura Rejonowe-
go w S. i sposób zakończenia przedmiotowego postępowania w sprawie 
nieumyślnego spowodowania w dniu 24 lipca 2006 r. w miejscowości 
Z. śmierci, pracownika, który został w czasie prac związanych z wycina-
niem drzew przygnieciony przez konar drzewa tj. o czyn z art. 155 k.k.

Prokurator Rejonowy postanowieniem z dnia 29 września 2006 r. 
umorzył powyższe postępowanie przygotowawcze wobec braku zna-
mion czynu zabronionego, a powyższa decyzja merytoryczna została 
utrzymana w mocy postanowieniem Sądu Rejonowego w S. z dnia 27 
grudnia 2006 r. 

Po dokonanej analizie akt powyższej sprawy Rzecznik w wystąpie-
niu z dnia 13 marca 2007 r. do Prokuratury Apelacyjnej w B. poddał 
pod rozwagę konieczność uzupełnienia tego postępowania poprzez 
wykonanie nowych czynności procesowych, w tym przede wszystkim 
ustalenie, czy pracodawca nie zatrudnił do wycinania drzew pracow-
ników, którzy byli pod wpływem alkoholu.
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Prokurator Apelacyjny w B. pismem z dnia 18 maja 2007 r. poin-
formował Rzecznika, że postępowanie to zostanie w trybie art. 327 
§ 3 k.p.k. uzupełnione.

Następnie Rzecznik po dokonaniu ponownej analizy powyższych 
akt stwierdziwszy, że w przedmiotowej sprawie nadal istnieją wątpli-
wości, pismem z dnia 24 sierpnia 2007 r. zwrócił się do Prokuratury 
Apelacyjnej w B., przedstawiając swoje kolejne wątpliwości i sugeru-
jąc potrzebę kontynuowania powyższego postępowania.

Prokurator Apelacyjny w B. pismem z dnia 20 września 2007 r. po-
informował Rzecznika, że Prokuratorowi Rejonowemu w S. polecono 
podjęcie na nowo umorzonego, przedmiotowego postępowania.

RPO-541801-II/06
Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z urzędu opisaną w publika-

cjach prasowych sprawę dotyczącą utrudniania utworzenia w dniu 
23/24 września 2006 r. w fi rmie L. związków zawodowych oraz pro-
wadzenia działalności związkowej zgodnie z przepisami ustawy, przez 
przedstawicieli fi rmy L. z siedzibą w J. tj. o czyn z art. 35 ust. 1 pkt 2 
ustawy o związkach zawodowych.

W sprawie powyższej Prokurator Rejonowy w G. przeprowadził po-
stępowanie przygotowawcze, które zakończył postanowieniem z dnia 
14 marca 2007 r. umarzając to postępowanie wobec braku danych 
dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa. 

Po dokonaniu analizy przedmiotowych akt prokuratorskich , Rzecz-
nik stwierdził, że postępowanie to zostało zakończone przedwcześnie, 
bez wykonania wszystkich czynności procesowych, celem ustalenia 
przyczyn i przebiegu zaistniałych zdarzeń.

Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika bowiem, że nie 
wszyscy świadkowie, w tym członkowie zarządu tej spółki zostali 
przesłuchani w charakterze świadków, a do akt sprawy nie dołączono 
wyników kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy 
w sklepach L.

Nadto z zeznań przesłuchanych świadków wynika, że na drugi dzień 
po zebraniu pracowników tej spółki w nocy z 23 na 24 września 2006 r. 
przed sklepem L. w G. zwolniono pewną część pracowników.

Wątek powyższy w prowadzonym postępowaniu nie został w sposób 
wyczerpujący wyjaśniony.

Prokurator Apelacyjny w S. w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika 
pismem z dnia 9 października 2007 r. wskazującym na przedwczesne 
zakończenie tej sprawy, poinformował o uznaniu za zasadne wnio-
sków przedstawionych w wystąpieniu i wydał polecenie uzupełnienia 
powyższego postępowania.
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RPO–557772-II/07
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się Pani Janina Maria 

Ł. Z prośbą o interwencję. Rzecznik przeprowadził analizę materiałów 
postępowania przygotowawczego, prowadzonego w Prokuraturze Re-
jonowej w Ł. – w sprawie narażenia Pana Jana Ł. (męża wnioskodaw-
czyni) na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu przez lekarzy Szpitala Klinicznego nr 1 Uni-
wersytetu Medycznego w Ł. – tj. o czyn z art. 160 § 1 k.k. Powyższe 
śledztwo zakończono wydaniem postanowienia o jego umorzeniu, któ-
re to rozstrzygnięcie utrzymano w mocy orzeczeniem Sądu Rejonowe-
go w Ł. z dnia 14 listopada 2006 r.

W oparciu o dokonane badanie akt przedmiotowej sprawy, stwier-
dzono uchybienia dowodowe omawianego postępowania przygoto-
wawczego. W związku z tym, w dniu 18 października 2007 r. Rzecznik 
w pisemnym wystąpieniu do Prokuratora Apelacyjnego w Ł., wskazał 
ujawnione wady postępowania dowodowego oraz możliwości ich kon-
walidacji. Jednocześnie we wspomnianym wystąpieniu wnioskowano 
o rozważenie decyzji o podjęciu na nowo prawomocnie umorzonego 
postępowania – w trybie art. 327 § 1 k.p.k. 

W ocenie Rzecznika, pomimo zrealizowania szeregu istotnych przed-
sięwzięć procesowych omawiane postępowanie posiadało braki, które 
w istotny sposób mogły rzutować na treść i prawidłowość meryto-
rycznego rozstrzygnięcia. W konsekwencji w realiach badanej sprawy 
wydanie postanowienia o umorzeniu śledztwa było przedwczesne. 

Rzecznik zauważył, iż bezspornie Pan Jan Ł. przebywał we wska-
zanej placówce opieki zdrowotnej – najpierw w Klinice Neurochirur-
gii, a następnie w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii, w dniach od 20 maja do 15 czerwca 2004 roku. W dniu 15 
czerwca 2004 r. nastąpił zgon pacjenta. Autopsji nie przeprowadzono. 
Niewątpliwe było również to, że żona zmarłego – Pani Janina Ł. ini-
cjując postępowanie karne złożeniem zawiadomienia do Prokuratury, 
konsekwentnie wskazywała na nieprawidłowości sprawowanej opieki 
medycznej nad chorym – głównie w okresie remontu Oddziału Klinicz-
nego Neurochirurgii – tj. w dniach od 31 maja do 2 czerwca 2004 r. 
– dostrzegając związek pomiędzy owymi nieprawidłowościami, a zgo-
nem chorego.

Według Rzecznika, w tego typu niewątpliwie trudnych i skompli-
kowanych sprawach karnych, gdzie kwestionowana jest poprawność 
opieki medycznej, działań lekarskich i wykonywanych przez personel 
medyczny zabiegów oraz wszelkich czynności leczniczych, dążyć nale-
ży do dowodowego zabezpieczenia oryginałów dokumentacji medycz-
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nej pacjenta. Tymczasem w omawianej sprawie nie uzyskano orygi-
nalnej dokumentacji lekarskiej.

Nadto dociekaniu i kompleksowej ocenie prawno-karnej ze strony 
osób zajmujących się sprawą umknęły ważne, a sygnalizowane przez 
Panią Janinę Ł. kwestie odnośnie możliwości powstania infekcji płynu 
mózgowo-rdzeniowego na skutek błędu medycznego. 

Rzecznik dostrzegł, że w dokumentach zgromadzonych w toku po-
stępowania, pokrzywdzona wielokrotnie podnosiła okoliczność pogor-
szenia stanu zdrowia męża po dniu 25 maja 2004 r., kiedy to – jej 
zdaniem – w nocy usunięto mu z głowy dren, po czym niefachowo 
ponownie go założono, co spowodowało infekcję. Co więcej w zażale-
niu na postanowienie o umorzeniu śledztwa Pani Janina Ł. wprost 
wskazywała i podkreślała, iż nie wyjaśniono przyczyny owej infek-
cji i jej związku ze zgonem. W toku śledztwa fakt zaistnienia infekcji 
płynu mózgowo–rdzeniowego jako powikłań pooperacyjnych powsta-
łych u Pana Jana Ł. potwierdzały dotychczas zgromadzone w spra-
wie dokumenty, a w tym postanowienie Okręgowego Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Ł. z dnia 
21.11.2005 r.

W niniejszej sprawie podczas przesłuchania świadka – Pani Janiny 
Ł. okoliczność powyższa została jedynie zasygnalizowana i nie dążono 
do uzyskania pełniejszej relacji pokrzywdzonej w tym zakresie. Nie 
wyjaśniono, więc w oparciu, o jakie konkretnie okoliczności i prze-
słanki wymieniona formułowała zastrzeżenia w tym względzie. Brak 
przedsięwzięć dowodowych w tym kierunku, jak i należytego odnie-
sienia się do złożonego w tym zakresie zażalenia – co umknęło tak 
prowadzącym śledztwo, jak i osobom dokonującym instancyjnej kon-
troli postanowienia o umorzeniu śledztwa, nie pozwalał na poprawne 
i trafne podjęcie merytorycznej decyzji procesowej.

Zdaniem Rzecznika, w toku prowadzonego postępowania przygoto-
wawczego koniecznym było szczegółowe ponowne przesłuchanie Pani 
Janiny Ł. odnośnie wszelkich znanych jej okoliczności związanych 
z wymianą drenu u jej męża w dniu 25 maja 2004 r. Wyjaśnienie 
tej kwestii wymagało również przeprowadzenia przedsięwzięć proce-
sowych z osobami bezpośrednio wykonującymi i asystującymi przy 
czynności leczniczej – wymiany drenu w dniu 25.05.2004 r. Na pod-
stawie właściwie skompletowanego materiału dowodowego oraz pełnej 
i oryginalnej dokumentacji medycznej z leczenia Pana Jana Ł. w Szpi-
talu Klinicznym nr 1 UM w Ł., niezbędne też było uzyskanie – dla 
potrzeb śledztwa – specjalistycznej opinii sądowo-lekarskiej – zarówno 
w aspekcie prawidłowości przebiegu kwestionowanej przez pokrzyw-
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dzoną wymiany drenu w dniu 25.05.2004 r., jak i całości leczenia 
i opieki nad chorym. Rzecznik podkreślił, iż fakt umorzenia postępo-
wania wyjaśniającego przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialno-
ści Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Ł. w zakresie okoliczności 
leczenia i zgonu Pana Jana Ł., nie zwalniał prowadzących śledztwo 
z obowiązku weryfi kacji okoliczności podnoszonych w postępowa-
niu karnym, którego cele ustawodawca wyraźnie określił w art. 297 
k.p.k.

Według Rzecznika, dostrzeżone mankamenty postępowania oraz 
brak pełnej, prawidłowej i kompleksowej oceny prawno-karnej ana-
lizowanej sprawy, nie dawały podstaw do umorzenia przedmiotowego 
śledztwa.

Dnia 22 listopada 2007 roku do wiadomości Rzecznika wpłynęło 
pismo z Prokuratury Apelacyjnej w Ł., w którym powiadomiono Rzecz-
nika, iż w pełni podzielono argumenty prezentowane w wystąpieniu 
z dnia 18 października 2007 r. W konsekwencji zlecono Prokurato-
rowi Okręgowemu w Ł. spowodowanie podjęcia na nowo umorzonego 
śledztwa i wykonanie wskazywanych przez Rzecznika czynności pro-
cesowych. 

RPO-573332-III/07
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się ze skargą Pani Sta-

nisława K.,  która mimo złożenia wymaganych przez Urząd do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych dokumentów w sprawie 
przyznania uprawnień wdowy po kombatancie na podstawie ustawy 
z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach 
będących ofi arami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 ze zm.) nie otrzymała rozstrzygnięcia 
w przedmiotowej sprawie.

W związku z pismem w powyższej sprawie z dnia 15 listopada 2007 r., 
skierowanym do Departamentu Orzecznictwa Urzędu do Spraw Kom-
batantów i Osób Represjonowanych, o poinformowanie o stanie spra-
wy, Rzecznik otrzymał informację z dnia 22 listopada 2007 r., z której 
wynika iż Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych decyzją z dnia 21 listopada 2007 r. przyznał zainteresowa-
nej uprawnienia przysługujące wdowie po kombatancie, uwzględnia-
jąc tym samym wnioski Rzecznika.

RPO-477950-V/04
Od 2004 r. Rzecznik Praw Obywatelskich prowadził sprawę zgłoszo-

ną przez Pana Lecha M. Sprawa dotyczyła prac budowlanych, które 
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w swoim mieszkaniu wykonała sąsiadka Pana Lecha M. Konsekwen-
cją tych prac było znaczne zwiększenie natężenia hałasu w mieszkaniu 
Pana Lecha M. Domagał się on zatem wykonania odpowiedniej izolacji 
dźwiękowej; konieczności jej wykonania nie kwestionował z resztą właś-
ciciel budynku – Miasto K. Z uwagi jednak na przedłużającą się i bez-
skuteczna korespondencję, na początku 2004 r. Pan Lech M. skierował 
sprawę do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. Jed-
nakże brak jakiejkolwiek reakcji ze strony tego organu na jego pisma 
skłonił go do skierowania sprawy do Rzecznika Praw Obywatelskich.

W listopadzie 2004 r. Rzecznik zwrócił się do Powiatowego In-
spektora Nadzoru Budowlanego w K. o nadesłanie wyjaśnień w tej 
sprawie. Odpowiedź na swoje wystąpienie, pomimo dwukrotnych po-
nagleń, Rzecznik otrzymał dopiero w końcu maja 2005 r. Ustalenia 
przeprowadzone przez ten organ, a także pomiar natężenia hałasu 
przeprowadzony przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną potwierdzi-
ły wszystkie zarzuty Pana Lecha M. Stąd też w dniu 17.05.2005 r. 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. wszczął z urzędu 
postępowanie administracyjne  w zakresie doprowadzenia robót bu-
dowlanych do stanu zgodnego z prawem.

W sierpniu 2005 r. Rzecznik ponownie zwrócił się do Inspekto-
ra Nadzoru Budowlanego o nadesłanie informacji, na jakim etapie 
znajduje się prowadzone przez niego postępowanie administracyjne. 
Do listopada następnego roku Rzecznik prowadził korespondencję 
w tej sprawie z Inspektorem Nadzoru Budowlanego, przy czym prawie 
za każdym razem uzyskiwał odpowiedź dopiero w wyniku ponagle-
nia. Realnego efektu prowadzonego postępowania administracyjnego 
nadal nie było. W międzyczasie Pan Lech M. poinformował Rzeczni-
ka, że skierował on do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skar-
gę na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
w K., za pośrednictwem tego organu. Skardze tej nie nadano w pra-
wem przewidzianym terminie dalszego biegu (tj. nie przekazano jej 
do Sądu). Ponieważ w udzielonej Rzecznikowi przez Inspektora Nad-
zoru Budowlanego odpowiedzi  nie zostało jednoznacznie wyjaśnio-
ne, jakie były losy skargi na bezczynność organu (m.in. sugerowano 
w nim, że skarga została cofnięta, podczas, gdy jednocześnie Rzecznik 
informowany był przez Pana Lecha M., że nie cofnął on wniesionej 
skargi), a na dalsze pisma Rzecznika Inspektor nie reagował, spra-
wa została przedstawiona Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Bu-
dowlanego. W piśmie do tego organu Rzecznik wskazał, iż opisany wy-
żej przebieg sprawy świadczy o tym, że postępowanie administracyjne 
w sprawie prac budowlanych wykonanych w lokalu sąsiadki Pana Le-
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cha M. jest prowadzone przewlekle. Pomimo upływu półtora roku, nie 
zapadło w nim żadne merytoryczne rozstrzygnięcie. Ponadto, Powia-
towy Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. permanentnie  lekceważył 
ustawowy obowiązek udzielania odpowiedzi na wystąpienia Rzeczni-
ka, zmuszając tym samym Rzecznika do angażowania się w trwającą 
blisko dwa lata korespondencję. Dotychczas nie została wyjaśniona 
sprawa przestrzegania przez PINB w K. obowiązku przekazania skargi 
na bezczynność do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od daty 
jej wniesienia. Wskazane okoliczności świadczą zdaniem Rzecznika 
o braku poszanowania dla obowiązującego prawa. Dlatego też, Rzecz-
nik zwrócił się do Wojewódzkiego Inspektora o  zbadanie tej sprawy.

W efekcie, zastrzeżenia Rzecznika zostały uznane za uzasadnione. 
Z prowadzącym sprawę Pana Lecha M. pracownikiem Inspektoratu 
została w trybie natychmiastowym rozwiązana umowa o pracę. Skar-
ga Pana Lecha M. na bezczynność organu została przekazana do sądu 
administracyjnego, który ją uwzględnił i nałożył na Inspektorat karę 
grzywny. W ramach toczącego się postępowania administracyjnego 
Pan Lech M. zawarł ugodę administracyjną z sąsiadką i łazienka w jej 
lokalu została wyciszona.

RPO-560717-V/07
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Zenon R., ubie-

gający się od lat bezskutecznie o przyznanie mu mieszkania komunal-
nego z zasobu Miasta S. Zniecierpliwiony tą sytuacją Pan R. postano-
wił skierować do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S. skargę 
na bezczynność gminy. Skargę tę złożył za pośrednictwem Urzędu 
Miasta S. W odpowiedzi Urząd Miasta poinformował go, że z uwagi 
na fakt, iż sprawy dotyczące przyznania mieszkania komunalnego nie 
są załatwiane w formie decyzji administracyjnej, brak jest podstaw 
do rozpoznania tej sprawy przez sąd administracyjny. Dlatego skarga 
Pana R. nie zostanie przesłana do sądu. 

W związku z powyższym, Rzecznik skierował wystąpienie do Prezy-
denta Miasta S., w którym wskazał, iż jakkolwiek sprawy zaspokajania 
przez gminy potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności dyspo-
nowanie mieszkaniowym zasobem gminy, odbywają się w trybie cywil-
noprawnym, to jednak gmina nie może we własnym zakresie dokonać 
oceny dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego i odmówić jej 
przesłania do sądu. W tym zakresie nie stosuje się tych przepisów Ko-
deksu postępowania administracyjnego, które w udzielonej Panu R. od-
powiedzi powołał Urząd Miasta S. Sprawa wymaga zbadania w oparciu 
o regulacje ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administra-
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cyjnymi. Zgodnie z art. 54 tej ustawy skargę do sądu administracyjnego 
wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność 
są przedmiotem skargi. Organ ten przekazuje skargę sądowi wraz z ak-
tami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia 
jej wniesienia. Organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, 
może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia 
rozpoczęcia rozprawy. Z powyższych uregulowań wynika niewątpliwie, 
że skutkiem procesowym wniesienia skargi jest uruchomienie postępo-
wania przed sądem administracyjnym i z tą chwilą miedzy skarżącym 
a organem, którego działalność lub bezczynność została zaskarżona, 
został rozpoczęty spór o legalność zaskarżonego aktu lub czynności 
(bezczynności), który ma zostać rozstrzygnięty orzeczeniem sądu admi-
nistracyjnego. W ocenie Rzecznika, organ administracji, którego działal-
ności lub bezczynności dotyczy skarga, nie jest uprawniony do samo-
dzielnego dokonywania oceny, czy sprawa należy do właściwości sądu 
administracyjnego i w zależności od wyniku takiej oceny decydowania 
o dalszych losach skargi. Rozstrzygnięcie w przedmiocie odrzucenia 
skargi należy do wyłącznej kompetencji sądu administracyjnego.

Odmawiając przekazania skargi Pana R. do sądu administracyjne-
go, uchybiono obowiązkowi określonemu w art. 54 § 2 Prawa o postę-
powaniu przed sądami administracyjnymi, ograniczając tym samym 
skarżącemu drogę do zbadania jego sprawy przez sąd i wydania w niej 
rozstrzygnięcia (chociażby poprzez odrzucenie skargi). 

W odpowiedzi Prezydent Miasta S. podzielił stanowisko Rzecznika 
i skarga Pana R. została przesłana do sądu administracyjnego wraz 
z odpowiedzią na skargę. 

RPO-564379-VII/07
Największa liczba skarg wpływających do Rzecznika od osób pozba-

wionych wolności dotyczy realizacji i przestrzegania prawa do ochrony  
zdrowia w warunkach izolacji penitencjarnej. W jednej z takich skarg 
przebywający w Zakładzie Karnym w W. Skarżący podał, że jest stro-
ną postępowania toczącego się przed Europejskim Trybunałem Praw 
Człowieka w Strasburgu, a jego skarga zawiera, m.in., zarzuty doty-
czące niezagwarantowania mu w więzieniu opieki lekarskiej. 

Twierdził, że w bieżącym roku przez okres trzech miesięcy bezsku-
tecznie oczekiwał na przyjęcie do lekarza. Co więcej, w jego książeczce 
zdrowia został dokonany wpis, iż odmówił udania się do lekarza, choć 
takiej odmowy z jego strony nie było. Istnienie wpisu w książeczce po-
twierdził wychowawca, a Skarżący bezskutecznie oczekiwał na przyję-
cie przez Dyrektora w tej sprawie.



167

Ze względu na wagę zarzutu fałszowania dokumentów przez admi-
nistrację zakładu oraz złożone okoliczności sprawy Rzecznik zwrócił 
się o zbadanie sprawy w trybie nadzoru bezpośrednio do Dyrektora 
Biura Prawnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Komórka ta, 
zgodnie z nowym, obowiązującym od trzech miesięcy statutem CZSW 
jest właściwa w sprawach załatwiania skarg, prób i wniosków osób 
pozbawionych wolności.

Z udzielonej przez Kierownika Zespołu ds. Skarg Osób Pozbawio-
nych Wolności w Biurze Prawnym Centralnego Zarządu Służby Wię-
ziennej odpowiedzi wynikało, że w zakresie fałszowania dokumen-
tów – w dokumentacji medycznej Skarżącego zachował się wpis doko-
nany przez lekarza ambulatorium o treści „skazany odmówił przyjścia 
do lekarza”, jednak – jak podano – wpisu tego dokonano omyłkowo 
(z wizyty zrezygnował osadzony o podobnie brzmiącym nazwisku, cze-
go nie odnotowano w jego dokumentacji tylko w dokumentacji Skar-
żącego, natomiast Skarżący jeszcze tego samego dnia  został przyjęty 
przez innego lekarza ambulatorium) i obecnie został anulowany. 

Ponadto w zakresie sprawowanej nad Skarżącym opieki lekar-
skiej – ustalono, że Skarżący jest obecnie objęty opieką lekarską pod-
stawową oraz specjalistyczną (psychiatry, dermatologa, laryngologa) 
i otrzymuje świadczenia zdrowotne w niezbędnym zakresie. Dyrektor 
ZK w W. pisemnie poinformował go o uznaniu zasadności zarzutu zbyt 
długiego oczekiwania na przyjęcie przez lekarza. Wyjaśniano to nie-
obecnością lekarzy spowodowaną chorobą jednego z nich, szkoleniem 
zawodowym drugiego i ogólnie – niewystarczającą obsadą lekarską 
w jednostce. 

W podsumowaniu przedstawiono opinię CZSW i Naczelnego Lekarza 
Więziennictwa, że zarzuty Skarżącego  dotyczące niewłaściwej opieki 
lekarskiej nie zasługują na uwzględnienie. Jednakże przyjęcie takiego 
poglądu w świetle rozwiązań przyjętych w polskim systemie prawnym 
nie jest możliwe. Brak dostępu Skarżącego do świadczeń zdrowotnych 
w dłuższym okresie, potwierdzony w postępowaniu skargowym, stano-
wi naruszenie jego prawa zagwarantowanego konstytucyjnie. Takie też 
stanowisko Rzecznik przedstawił Dyrektorowi Biura Prawnego CZSW. 

RPO-546965-VII/07
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Henryk F., któ-

ry opuścił zakład karny w związku z udzielonym mu warunkowym 
przedterminowym zwolnieniem. Żalił się on na nieudzielanie mu po-
mocy materialnej z funduszu pomocy postpenitencjarnej przez kura-
tora sądowego w miejscu zamieszkania.
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W toku badania skargi nie stwierdzono nieprawidłowości w postępo-
waniu kuratora, stwierdzono natomiast uchybienia w działaniu Sądu 
Okręgowego w Ł. Jak ustalono, sąd ten przekazał odpis postanowienia 
o warunkowym przedterminowym zwolnieniu skazanego z odbywania 
reszty kary do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 
zwolnionego, dopiero po upływie dwóch i pół miesiąca. Odpis wskaza-
nego postanowienia był niezbędny do objęcia warunkowo zwolnionego 
dozorem kuratora. Do czasu otrzymania tego dokumentu kurator nie 
miał podstaw prawnych do podejmowania działań w trybie dozoru. 

Prezes Sądu Okręgowego w Ł., do którego zwrócił się Rzecznik w tej 
sprawie, poinformował, że na uchybienia w pracy sądu wpływ mia-
ło niedostosowanie liczby kadry urzędniczej do potrzeb wynikających 
z rozbudowy zakładów karnych w obrębie właściwości sądu i spowo-
dowanego tym wzrostu liczby spraw wpływających do sekcji peniten-
cjarnej. Powiadomił też Rzecznika, że zostały już podjęte stosowne 
działania kadrowe w celu zapobieżenia powstaniu podobnych niepra-
widłowości w przyszłości. 

RPO-557995-VII/07
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Marian N., przeby-

wający w oddziale szpitala Aresztu Śledczego w P. Żalił się on na unie-
możliwianie korzystania z samoinkasującego aparatu telefonicznego. 

Zgodnie z art. 105 b § 1 k.k.w. skazany ma prawo korzystać, na włas-
ny koszt, z samoinkasującego aparatu telefonicznego. Dyrektor jed-
nostki w porządku wewnętrznym jednostki ustala, w jakich godzinach 
i w jakim miejscu rozmowy telefoniczne mogą być przeprowadzane, 
oraz maksymalny czas ich trwania  (§ 14 pkt 16 regulaminu organiza-
cyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności). 

Jak ustalono, zgodnie z porządkiem wewnętrznym obowiązują-
cym w oddziałach szpitalnych Aresztu Śledczego w P. skazani mogą 
korzystać z samoinkasujących aparatów telefonicznych w niedzielę 
w godzinach od 9.00 do 16.00. Każdy osadzony może przeprowadzić 
na własny koszt jedną rozmowę w miesiącu, a jej czas nie może prze-
kraczać 5 minut. Odstępstwa od tych zasad są możliwe za zgodą dy-
rektora jednostki.

Rzecznik uznał wprowadzone zasady za bardzo restrykcyjne. Za-
strzeżenia przedstawił Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej 
w P., z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie. 

Dyrektor Okręgowy wyjaśnił, że w oddziale szpitalnym przebywają 
nie tylko skazani, ale również tymczasowo aresztowani. Ograniczenie 
swobodnego dostępu do aparatów telefonicznych jest zatem uzasad-
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nione koniecznością zapewnienia prawidłowego toku postępowania 
karnego, względami bezpieczeństwa jednostki oraz potrzebą zapew-
nienia porządku na terenie oddziału. Jednocześnie poinformował 
jednak, że uwagi Rzecznika zostały przeanalizowane i podjęto prace 
nad wdrożeniem zmian, które umożliwią pełniejszy dostęp skazanych 
do aparatów samoinkasujących.

RPO-542024-VII/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się Pani Elżbieta P., 

która utrzymywała kontakt korespondencyjny z osobami tymczaso-
wo aresztowanymi, pozostającymi do dyspozycji Sądu Rejonowego 
w B.-B. Pani Elżbieta P. skarżyła się na stosowaną przez Sąd prakty-
kę umieszczania na kopertach z korespondencją prywatną osób tym-
czasowo aresztowanych stempli adresowych Sądu. W wyniku takiego 
postępowania ujawniony zostawał osobom postronnym fakt stosowa-
nia tymczasowego aresztowania wobec nadawców korespondencji, 
co w kłopotliwej sytuacji stawiało ich najbliższych.

W sprawie tej Rzecznik zwrócił się do Sądu Rejonowego w B.-B. Wi-
ceprezes Sądu poinformował Rzecznika, że w podległym mu sądzie 
kontrola korespondencji tymczasowo aresztowanych wykonywana jest 
w ten sposób, że koperta jest otwierana, a po dokonaniu ocenzurowa-
nia zaklejana taśmą przezroczystą. Taśma, wraz z przylegającym frag-
mentem koperty, stemplowana jest pieczęcią wydziału sądu. Na ko-
percie umieszcza się adnotacje „doręczyć” lub „przesłać”. Wyjaśnił też, 
że praktyka taka została wymuszona przez Pocztę Polską, która odmó-
wiła doręczania przesyłek, jeśli nosiły ślady otwarcia, a nie zostały do-
datkowo oznakowane, gdyż traktowała je jako przesyłki uszkodzone. 

W związku z powyższym Rzecznik ponownie zwrócił się do Prezesa 
Sądu Rejonowego, wskazując na potrzebę zmiany przyjętej praktyki po-
stępowania. Powołał się na stanowisko, jakie zajęło Ministerstwo Spra-
wiedliwości, uwzględniając wcześniejsze wystąpienie Rzecznika w tej 
sprawie (wystąpienie z 14 stycznia 2003 r.). W odpowiedzi udzielonej 
Rzecznikowi na wystąpienie określony został sposób postępowania przez 
jednostki wymiaru sprawiedliwości z korespondencją tymczasowo aresz-
towanych. W myśl tego rozwiązania adnotacja o ocenzurowaniu winna 
być zamieszczana wewnątrz przesyłki, bezpośrednio na korespondencji, 
natomiast na kopercie umieszczać należy jedynie odcisk identyfi katora, 
który świadczył będzie o poddaniu korespondencji cenzurze. 

Pismem z dnia 25 października 2007 r. Wiceprezes Sądu Rejono-
wego w B.-B. poinformował Rzecznika o wprowadzeniu zmian w pro-
cedurze postępowania z korespondencją tymczasowo aresztowanych 
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podlegającą cenzurze, w sposób zgodny z dyrektywami Ministerstwa 
Sprawiedliwości.   

RPO-571166-VII/07
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Mariusz J. prze-

bywający w Areszcie Śledczym w W. Podniósł zarzut braku izolacji 
osób używających wyrobów tytoniowych od niepalących, doprowadza-
nych z jednostek penitencjarnych do Sądu Okręgowego w W., podczas 
oczekiwania na rozprawy sądowe w wyznaczonych pomieszczeniach.

W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Prezesa Sądu Okrę-
gowego w W. z prośbą o udzielenie stosownych informacji. 

W piśmie z dnia 30 października 2007 r. Wiceprezes Sądu poinfor-
mował Rzecznika, iż podniesiony przez osadzonego problem jest sy-
tuacją wyjątkową, podyktowaną brakiem warunków lokalowych nie-
zbędnych do przestrzegania kryterium izolacji osób palących od nie-
palących. Zauważył, iż przy rozmieszczaniu osadzonych oczekujących 
na rozprawy sądowe występuje także szereg innych kryteriów tj.: od-
izolowanie ze względu na płeć, nieletniość, status osadzonego niebez-
piecznego, udział w sprawie. Dodał również, że sporym utrudnieniem 
wpływającym niekorzystnie na właściwe rozmieszczenie oczekujących 
na rozprawy, jest trwający w budynku Sądu remont.

Niemniej jednak, dostrzegając zasadność zgłoszonego przez osadzo-
nego zarzutu, Wiceprezes Sądu Okręgowego w W., zapewnił Rzecz-
nika o podjęciu czynności zmierzających do zapewnienia odrębnego 
pomieszczenia dla osób niepalących. 

RPO-542725-VII/07
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Adam K., przebywa-

jący w związku z zastosowaniem wobec niego środka zabezpieczającego 
w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w B. Żalił się on, że został 
umieszczony w zakładzie psychiatrycznym bardzo daleko od miejsca za-
mieszkania, co utrudnia utrzymywanie kontaktu z rodzicami. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami środek zabezpieczający po-
winien być wykonywany w zakładzie właściwym ze względu na obszar 
działania według miejsca zamieszkania sprawcy. Z posiadanych przez 
Rzecznika informacji wynikało, że komisja psychiatryczna do spraw 
środków zabezpieczających wskazała pierwotnie jako miejsce wykony-
wania środka zabezpieczającego wobec Pana Adama K. Samodzielny 
Publiczny Szpital Wojewódzki w G.W. Z uwagi jednak na brak miejsc 
w tym zakładzie, wyznaczono następnie Szpital dla Nerwowo i Psy-
chicznie Chorych w B.
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W związku z powyższym Rzecznik wystąpił do Sądu Rejonowego 
w P. o rozważenie, czy – mając na względzie upływ czasu i możliwość 
zwolnienia się miejsca w zakładzie psychiatrycznym bliżej miejsca za-
mieszkania zainteresowanego – zachodzi możliwość zmiany miejsca 
wykonywania środka zabezpieczającego wobec Pana Adama K. W od-
powiedzi uzyskał informację, że sąd zwrócił się do komisji psychia-
trycznej o wydanie opinii, czy Pan Adam K. może zostać umieszczo-
ny w szpitalu położonym bliżej miejsca zamieszkania. Po uzyskaniu 
wskazanej opinii sąd podejmie stosowne decyzje w sprawie. 

RPO-556490-VII/07
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Jerzy G., odbywa-

jący karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w G. Żalił się on, 
że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w T. odmawia mu wydania decyzji 
administracyjnej w sprawie jego wniosku o przyznanie zasiłku stałego wy-
równawczego. Brak takiej decyzji uniemożliwia mu wniesienie odwołania 
do samorządowego kolegium odwoławczego, jak również wniesienie skargi 
konstytucyjnej – zamierza on zakwestionować art. 13 ust. 1 ustawy o po-
mocy społecznej, mówiący o tym, że osobie odbywającej karę pozbawienia 
wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej.

Rzecznik ustalił, że w sprawie wniosku Pana Jerzego G. o przy-
znanie zasiłku stałego wyrównawczego Miejski Ośrodek Pomocy Ro-
dzinie w T. nie wydał decyzji administracyjnej, a jedynie powiadomił 
zainteresowanego, że zgodnie z art. 13 ustawy o pomocy społecznej 
osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo 
do świadczeń z pomocy społecznej. Samorządowe Kolegium Odwo-
ławcze w T., do którego następnie zwrócił się Pan Jerzy G., uznało się 
za niewłaściwe do rozpatrzenia sprawy. Stwierdziło bowiem, że w spra-
wie nie zapadło rozstrzygnięcie, które mogłoby być przedmiotem roz-
patrzenia przez Kolegium (postanowienie, decyzja).

Pan Jerzy G. złożył też skargę do Trybunału Konstytucyjnego, kwe-
stionując zgodność art. 13 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z Kon-
stytucją. Trybunał Konstytucyjny odmówił nadania biegu skardze, po-
nieważ uznał, że nie spełnia ona przesłanek warunkujących dopusz-
czenie jej do merytorycznego rozpoznania przez Trybunał – w sprawie 
nie zostały wyczerpane przysługujące środki odwoławcze.

Rzecznik zwrócił się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w T. o wyjaśnienie przyczyn nie wydania decyzji w sprawie wniosku 
Pana Jerzego G. oraz ewentualne rozważenie wydania takiej decy-
zji. W udzielonej Rzecznikowi odpowiedzi poinformowano, że zostało 
wszczęte postępowanie na okoliczność wydania decyzji administracyj-
nej w przedmiotowej sprawie. 
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RPO-495325-VII/05
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się skazany na karę 25 

lat pozbawienia wolności, ze skargą, iż jest wegetarianinem, a ad-
ministracja zakładu karnego, do którego został przywieziony oferuje 
normalne wyżywienie. Z treści wniosku wynikało, że w trakcie prze-
bywania w poprzednich ośrodkach penitencjarnych był on na diecie 
bezmięsnej. Zdaniem osadzonego, spożywanie przez niego dań mięs-
nych jest niezgodne z jego wiarą oraz przekonaniami. Z kolei, ciągłe 
odmawianie spożywania potraw mięsnych naraża jego osobę na utra-
tę zdrowia i powoduje obniżanie wagi ciała. 

W niniejszej sprawie Rzecznik wystąpił do Dyrektora Okręgowego 
Służby Więziennej w R. z prośbą o zbadanie zasadności zarzutów i po-
informowanie o dokonanych ustaleniach. Z uzyskanych wyjaśnień 
wynika, że wnioskodawca nie otrzymywał posiłków wegetariańskich 
w zakładach karnych, w których poprzednio przebywał. Jego starania 
w kwestii możliwości przejścia na dietę jarską rozpoczęły się w 2003 
r. i były zakończone licznymi odmowami. Żeby osiągnąć zamierzony 
cel spożywania posiłków bezmięsnych, osadzony w dniu 1.10.2007 r. 
zaczął przedstawiać argumentację związaną z jego wiarą i przekona-
niami. W ocenie Dyrektora, powszechne religie nie wymagają od swo-
ich wyznawców wyżywienia wegetariańskiego. Prośby osadzonego zo-
stały jednak pozytywnie rozpatrzone przez dyrektora zakładu karnego 
i obecnie jest on na diecie wegetariańskiej.

RPO-572193-VII/07
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się osadzony w Aresz-

cie Śledczym w S., ze skargą na niezgodne z prawem przewiezienie 
go do Zakładu Karnego w S. po złożeniu wniosku o warunkowe przed-
terminowe zwolnienie i uzyskaniu terminu jego rozpatrzenia przez sąd 
penitencjarny. W niniejszej kwestii Rzecznik wystąpił do Dyrektora 
Okręgowego Służby Więziennej w K. z prośbą o zbadanie tej sprawy. 

Z otrzymanych wyjaśnień wynika, że skarga osadzonego była słusz-
na. Zgodnie bowiem z instrukcją nr 7/2003 r. Dyrektora Generalnego 
Służby Więziennej z dnia 9.09.2003 r. w sprawie transportowania skaza-
nych – nie mogą być transportowani skazani, których wniosek o warun-
kowe przedterminowe zwolnienie lub o udzielenie przerwy w odbywaniu 
kary wpłynął do sądu penitencjarnego. Jeżeli przetransportowanie doty-
czy takiego osadzonego, powiadamia się o tym sędziego penitencjarnego.

W przedmiotowej sprawie administracja Aresztu Śledczego 
w S. omyłkowo umieściła osadzonego na liście transportowej pomi-
mo, iż do jednostki wpłynęło zawiadomienie z sądu penitencjarnego 
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o umieszczeniu jego osoby na wokandzie sądu penitencjarnego. Takie 
działanie administracji aresztu śledczego było niezgodne z przepisami 
wyżej powoływanej instrukcji. Sędzia sądu penitencjarnego podczas 
posiedzenia w Areszcie Śledczym w S. został poinformowany o prze-
transportowaniu osadzonego do Zakładu Karnego w S., co spowodo-
wało przesłanie wniosku do Sądu Okręgowego w G. 

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w K zapewnił, że zostaną 
podjęte działania zmierzające do likwidacji możliwości powstawania 
podobnych sytuacji w przyszłości. 

RPO-571946-X/07
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się Pani Krystyna 

D. z prośbą o podjęcie interwencji w sprawie wydania jej legitymacji 
dokumentującej stopień niepełnosprawności o treści zgodnej z wyda-
nym w jej sprawie orzeczeniem sądu.

Sąd Rejonowy w S. po rozpoznaniu odwołania Pani Krystyny 
D. od decyzji Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełno-
sprawności, o ustalenie stopnia niepełnosprawności zaskarżoną de-
cyzję zmienił w ten sposób, że zaliczył Panią Krystynę D. do znacznego 
stopnia niepełnosprawności. W wyniku wydanego wyroku, orzeczenie 
Wojewódzkiego Zespołu otrzymało nowa treść i Pani Krystyna D. wy-
stąpiła o wydanie jej legitymacji dokumentującej niepełnosprawność 
stosownie do treści wyroku.

Organ uprawniony do wydania decyzji odmówił, uzasadniając swo-
je stanowisko tym, że w wyroku sądu brak jest istotnych danych wy-
maganych do wydania legitymacji.

W wystąpieniu do Przewodniczącej Wojewódzkiego Zespołu do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności, Rzecznik wskazał, że dotychczasowe 
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w wyniku wyroku otrzymało 
w części nową treść, zaś w pozostałej części jest ostateczne i zawiera 
wszystkie niezbędne do wydania legitymacji informacje.

      W odpowiedzi Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu podzie-
liła pogląd Rzecznika, że brak jest przeszkód do wydania Pani Krysty-
nie D. legitymacji o treści zgodnej z wyrokiem sądu.

RPO-566999-X/07
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Mirosław D., 

będący osobą niewidomą. Pan Mirosław D. skarżył się, że odmówio-
no mu sprzedaży biletów ulgowych na przejazd środkiem transpor-
tu zbiorowego w B., kiedy wraz z niepełnosprawnym synem wracał 
z badań z W. do T. Zarówno kierowca autobusu, jak i władze spółki 
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twierdziły, że ulga przysługuje na dzień wizyty lekarskiej na dojazd 
i powrót, tymczasem w przedmiotowej sprawie daty wyjazdu i powrotu 
dzieliło kilka dni. 

Należy zauważyć, że art. 2 ust. 5 ustawy o uprawnieniach do ulgo-
wych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, kreu-
jąc prawo do zniżki na przejazd między miejscem pobytu lub zamiesz-
kania dziecka, a placówką zdrowotną, oświatową lub wychowawczą 
nie wprowadza ograniczeń czasowych dotyczących korzystania z tego 
prawa. 

W wyniku interwencji Rzecznika u Wojewody K.P. sytuacja została 
wyjaśniona, a przewoźnik został pouczony o obowiązujących przepi-
sach dotyczących ulg oraz zobowiązany do ich respektowania oraz 
zwrotu Panu Mirosławowi D. nadpłaconej kwoty. 

RPO-569350-X/07
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Artur K., będący 

osobą niewidomą. Pan Artur K. skarżył się, że jego 14-letniemu prze-
wodnikowi odmówiono sprzedaży biletu ulgowego na przejazd środ-
kiem transportu zbiorowego w Ch. Sprzedawca twierdził, że ze zniżki 
dla przewodnika osoby niewidomej może skorzystać tylko osoba peł-
noletnia. Tymczasem w świetle art. 1a ust. 4 pkt 3 ustawy o upraw-
nieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu 
zbiorowego wynika, że za przewodnika uznaje się osobę, która skoń-
czyła 13 lat. 

W wyniku interwencji Rzecznika sytuacja została wyjaśniona, 
a przewoźnik przeprosił Wnioskodawcę i zobowiązał pracowników 
do szczegółowego zapoznania się z przepisami. 

RPO-551906-X/07
Na podstawie enuncjacji medialnych, Rzecznik powziął wiadomość 

o zbiorowym naruszeniu praw cudzoziemców, którym uniemożliwio-
no wstęp na targowisko w miejscowości R.P., mimo posiadania przez 
nich zarejestrowanej działalności gospodarczej, uiszczania z tego ty-
tułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne oraz opłaty tar-
gowej. Cześć cudzoziemców stanowili obywatele państw należących 
do Unii Europejskiej. Natomiast funkcjonariusze straży miejskiej, 
którzy w czynny sposób uniemożliwili cudzoziemcom wstęp na targo-
wisko, mieli działać na ustne polecenie Burmistrza R.P.

Z uwagi na powyższe, Rzecznik w związku z możliwością zaistnienia 
dyskryminacji ze względu na przynależność narodową oraz popełnie-
nia czynów zabronionych, w szczególności zmuszania do określonego 
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postępowania oraz przekroczenia uprawnień, wezwał Burmistrza oraz 
komendanta straży miejskiej do złożenia wyjaśnień i do wskazania 
podstawy prawnej takiego działania.

Udzielone przez adresatów wyjaśnienia uznano za niewystarczające 
i nie znajdujące podstawy prawnej. 

W konsekwencji, w dniu 17 kwietnia 2007 r. Rzecznik zwrócił się 
do właściwej miejscowo prokuratury rejonowej, wskazując na moż-
liwość przekroczenia uprawnień przez Burmistrza R.P. oraz komen-
danta straży miejskiej i podległych mu funkcjonariuszy, poprzez nie-
zgodne z obowiązującym prawem zbiorowe naruszenie praw cudzo-
ziemców, którym uniemożliwiono wstęp na miejskie targowisko.

Równocześnie Rzecznik wskazał, iż Burmistrz R. P. wydał w tej 
sprawie ustne polecenie komendantowi straży miejskiej. Jako podsta-
wę prawną takiego działania wskazano § 14 Regulaminu targowiska, 
stanowiącego załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/96/99 Rady Miejskiej 
w R. P. z dnia 25 listopada 1999 roku. W konsekwencji, funkcjona-
riusze Straży Miejskiej uniemożliwili wstęp na targowisko w dniu 14 
lutego 2007 r. wszystkim cudzoziemcom, w tym obywatelom państw 
należących do Unii Europejskiej.

W związku z powyższym  Rzecznik zasygnalizował, iż dekret z dnia 
2 sierpnia 1951 roku o targach i targowiskach (Dz.U. z 1951 r., Nr 41, 
poz. 312 ze zm.) został, na mocy art. 99 pkt 1 ustawy z dnia 19 li-
stopada 1999 roku Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999 r., 
Nr 101, poz. 1178), uchylony z dniem 1 stycznia 2001 roku. Oznacza 
to, iż od ponad 6 lat regulamin targowiska, jako pozbawiony umocowa-
nia prawnego, nie mógł stanowić podstawy do jakichkolwiek działań 
władczych w stosunku do obywateli polskich, jak i cudzoziemców. 

Nadto Rzecznik wskazał, iż ze stanowiska otrzymanego od Burmi-
strza R. P. wynikało, iż podjęta przez niego ustna decyzja miała na celu 
ukrócenie procederu polegającego na sprzedaży alkoholu i papiero-
sów bez akcyzy. Zdaniem Rzecznika, organy samorządu gminnego nie 
są uprawnione do tego typu działań. Ponadto nie mają prawa do spraw-
dzania legalności pobytu w Polsce cudzoziemców, prowadzonej przez 
nich działalności gospodarczej, zatrudniana ich przez polskich przed-
siębiorców, uiszczania podatków oraz składek na ubezpieczenie spo-
łeczne i zdrowotne. Powołane są do tego z mocy prawa inne organy, 
a działanie Burmistrza oraz funkcjonariuszy straży stanowiło rażące 
naruszenie obowiązującego w Polsce porządku prawnego. W szczegól-
ności dotyczy to art. 7 i 94 Konstytucji RP (nakaz działania na podsta-
wie i w granicach obowiązującego prawa) oraz art. 32 ust. 2 Konstytucji 
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RP (zakaz dyskryminacji w życiu gospodarczym i społecznym). Może 
również wyczerpywać znamiona czynu zabronionego z art. 231 k.k.

Pismem z dnia 22 października 2007 roku, Prokuratura Rejonowa 
w B. P. poinformowała Rzecznika o skierowaniu do sądu aktu oskar-
żenia przeciwko Burmistrzowi R. P., zarzucając mu popełnienie czynu 
z art. 231 k.k.

RPO-529841-X/06
Wojewódzki Sąd Administracyjny w S., wyrokiem z dnia 28 września 

2006 r. uwzględnił skargę Rzecznika i stwierdził nieważność § 26 pkt 
2 i 6 oraz § 27 pkt 1 – 8 uchwały nr VIII/70/03 Rady Miasta S. z dnia 
30 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czy-
stości i porządku na terenie miasta S., które nakładały na właścicieli 
psów obowiązek ich znakowania poprzez wszczepianie mikroczipów. 

Tymczasem, jeszcze przed rozpoznaniem skargi przez WSA w S., 
Rada Miasta w S. podjęła w dniu 5 czerwca 2006 r. nową uchwa-
łę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku 
na terenie miasta S., uchylając równocześnie poprzedni, zaskarżony 
przez Rzecznika, akt prawa miejscowego. Problem ten zasygnalizował 
Pan Mariusz M. zamieszkały w miejscowości S.

W związku z powyższym Rzecznik wystąpił do Przewodniczącego 
Rady Miasta S. z żądaniem złożenia wyjaśnień w przedmiotowej spra-
wie. Udzielona przez Przewodniczącego Rady Miasta S. odpowiedź 
potwierdziła powyższy stan rzeczy. W konsekwencji Rzecznik wezwał 
Radę Miasta S. do usunięcia naruszenia prawa i uchylenia niezgod-
nych z obowiązującym prawem zapisów uchwały.

Rada Miasta S. uwzględniła żądanie Rzecznika i uchyliła kwestio-
nowane zapisy aktu prawa miejscowego. Odpis uchwały został prze-
słany Rzecznikowi.

W dniu 6 grudnia 2007 r. wpłynęły do Rzecznika podziękowania 
od Pana Mariusza M.

RPO-532601-X/06
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Włodzimierz K., 

w sprawie dotyczącej nabycia przez niego nieruchomości, położonej 
w B.S. na terenach, na których przez kilkadziesiąt lat stacjonowa-
ła Armia Czerwona, a następnie wojska Federacji Rosyjskiej. Z listu 
skarżącego wynikało, iż na przedmiotowej nieruchomości znajdują się 
liczne niewypały i niewybuchy, co uniemożliwia mu jakiekolwiek pra-
ce ziemno – budowlane z uwagi na zagrożenie dla życia i zdrowia.
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Rzecznik podjął zasygnalizowaną sprawę i w pierwszej kolejności 
wystąpił do Burmistrza B.S. Uzyskana odpowiedź nie potwierdziła za-
rzutów skarżącego. 

Pomimo tego, Rzecznik wystąpił do dowódcy jednostki wojskowej 
w S.S., odpowiedzialnej za neutralizację niewybuchów i niewypałów 
na przedmiotowym obszarze w ramach tzw. patrolu saperskiego, 
z prośbą o przesłanie danych odnośnie ilości interwencji w B.S. oraz 
rodzaju i ilości znalezionych tam przedmiotów wybuchowych i niebez-
piecznych. Uzyskane z dowództwa raporty saperskie za okres 1999 
– 2006 jednoznacznie potwierdziły istnienie realnego zagrożenia dla 
życia i zdrowia ludzkiego. 

Z uwagi na powyższe, Rzecznik wystąpił w listopadzie 2006 r. 
do Dyrektora Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim 
z zapytaniem, o wyjaśnienie, czy w przedmiotowej sprawie zostały 
wszczęte działania przewidziane w art. 19 ustawy z dnia 10 czerwca 
1994 r. o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przeję-
tych od wojsk Federacji Rosyjskiej (Dz.U. z 1994 r., Nr 79, poz. 363 
ze zm.), tj. likwidacja zagrożenia na koszt Skarbu Państwa.

Następnie, w wyniku wielokrotnych monitów i ponagleń do Burmi-
strza B.S. oraz Dyrektora Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Woje-
wódzkim oraz sporządzeniu stosownej ekspertyzy, Wojewoda w dniu 
23 marca 2007 r. wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji z wnioskiem o dofi nansowanie w 2007 r., z rezerwy celowej 
budżetu państwa, zadań objętych programem: „Zagospodarowanie 
przejętego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez woj-
ska Federacji Rosyjskiej”. Dotacja miała dotyczyć całego wojewódz-
twa, w tym nieruchomości Pana Włodzimierza K.

Ostatecznie, po ponownej licznej wymianie korespondencji, Dy-
rektor Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim, pismem 
z dnia 23 października 2007 r., poinformował Rzecznika, iż specjali-
styczne przedsiębiorstwo dokonało sprawdzenia i oczyszczenia terenu 
nieruchomości Pana Włodzimierza K. z przedmiotów niebezpiecznych 
pochodzenia wojskowego do głębokości 250 cm. Równocześnie wysta-
wiono certyfi kat powykonawczy.

Na marginesie zasygnalizować należy, iż jak wynika z dokumentacji 
powykonawczej na nieruchomości skarżącego znaleziono, a następnie 
zniszczono na poligonie: 1 pocisk artyleryjski o kalibrze powyżej 122 
mm, 2 pociski artyleryjskie kalibru 105 mm, po 1 kalibru: 76 mm, 75 
mm i 37 mm, a także 8 innych przedmiotów niebezpiecznych. 6 poci-
sków uznano za bardzo groźne, 1 za groźny.
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RPO-564333-XIX/07
Do Rzecznika Praw Obywatelskich, zwrócił się Pan Mieczysław 

W. zamieszkały w G. Podczas spotkania w dniu 16 lipca 2007 r. pod-
niósł zarzut niejasnego i nieprecyzyjnego informowania przez Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w G. w sprawach dotyczących 
obliczenia wysokości należnej emerytury. 

Pan Mieczysław W. złożył w ww. Inspektoracie ZUS wniosek o ponowne 
przeliczenie wysokości należnej emerytury. W odpowiedzi otrzymał pismo, 
którego treść jest dla niego całkowicie niezrozumiała. Wynika z niego je-
dynie konkluzja, iż „(…) ponowne przeliczenie świadczeń emerytalno-ren-
towych na podstawie znajdujących się wynagrodzeń jest niekorzystne”.

Stawiając powyższe zarzuty Rzecznik zwrócił się do Dyrektora Od-
działu Wojewódzkiego ZUS w G. o złożenie wyjaśnień, jednocześnie pro-
sząc o ponowne skierowanie korespondencji do Pana Mieczysława W., 
w której w sposób zrozumiały dla adresata zostanie oznajmione sta-
nowisko ZUS w przedmiotowej sprawie.

W odpowiedzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Wojewódz-
ki w G. podziękował za zwrócenie uwagi na zaistniały problem, przy-
chylił się do stanowiska Rzecznika i zadeklarował, iż w przyszłości 
treść korespondencji kierowanej do interesantów będzie redagowana 
w sposób bardziej staranny ze szczególnym naciskiem na jasność 
przekazu i jego zrozumiałość. Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego ZUS 
w G. poinformował, że temat poprawnego i jasnego redagowania pism 
będzie przedmiotem najbliższych narad z pracownikami.

Ponadto w wyniku interwencji Rzecznika po ponownym przelicze-
niu świadczeń emerytalno-rentowych Pana Mieczysława W., nastąpi 
wzrost wypłacanego mu świadczenia emerytalnego o ok. 80 zł/m-c.

RPO-550029-XX-07
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynął wniosek Pani Alfredy 

R. o wniesienie skargi kasacyjnej od prawomocnego wyroku Sądu 
Apelacyjnego z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie o ubezwłasno-
wolnienie.

Po zbadaniu akt sprawy, Rzecznik nie stwierdził istnienia podstaw 
prawnych do wniesienia nadzwyczajnego środka zaskarżania. 

Z uwagi na dostrzeżone niedomagania w postępowaniu o ubezwłas-
nowolnienie przed Sądem Okręgowym – nie stanowiące jednak prze-
słanek do wniesienia skargi kasacyjnej – Rzecznik skierował do Preze-
sa Sądu Okręgowego wystąpienie, w którym przestawił w/w problem. 
Rzecznik zastrzegł, iż podjął niniejszą interwencję z racji powierzo-
nych mu zadań wynikających z art. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. 
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o Rzeczniku Praw Obywatelskich co nie oznacza, iż uzurpuje sobie 
prawo do ingerencji w niezawisłość sędziowską. 

W swoim wystąpieniu Rzecznik odwołał się do wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 7 marca 2007 r. – sygn. akt K 28/05 orzeka-
jącego o niezgodności z Konstytucją art. 559 k.p.c. w zw. z art. 545 § 
1 i 2 k.p.c. Rzecznik wskazał na fragmenty uzasadnienia wyroku TK, 
które dotyczyły wyników badań przeprowadzonych – na podstawie 
lustracji akt sądowych o ubezwłasnowolnienie – przez Departament 
Sądów Powszechnych Ministerstwa Sprawiedliwości w 2003 i 2004 
r. Przytoczone wyniki badań wykazały, że nieprawidłowości w tych 
sprawach są raczej regułą, a nie wyjątkiem. Dla zobrazowania skali 
tego zjawiska, Rzecznik przytoczył dane zawarte w uzasadnieniu wy-
roku TK:

–  w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie sądy sporadycznie wy-
słuchują osoby zainteresowane – 16% badanych spraw,

–  wzywają świadków – tylko 2% badanych spraw,
–  z zasady powołują tylko jednego biegłego – 98% badanych spraw,
–  kuratorami ustanawiają pracowników sądów, często nieprzygoto-

wanych do pełnienia tej roli – 99% badanych spraw.
Rzecznik w piśmie do Prezesa Sądu Okręgowego z przykrością za-

sygnalizował, że niektóre z przytoczonych spostrzeżeń TK, niestety 
są zauważalne także w omawianym postępowaniu.

Na podstawie akt sprawy, Rzecznik stwierdził, iż postępowanie 
o ubezwłasnowolnienie Pani Alfredy R. trwało 10 minut. W tym cza-
sie Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe w sprawie całkowitego 
ubezwłasnowolnienia uczestniczki postępowania. Sąd Okręgowy opie-
rając się na opinii sądowo-psychiatrycznej, pominął jej wysłuchanie, 
a w uzasadnieniu postanowienia stwierdził, iż wzywanie jej na rozpra-
wę celem przesłuchania, byłoby całkowicie bezcelowe i jedynie niepo-
trzebnie przedłużyło postępowanie.

W odniesieniu do postępowania dowodowego, Rzecznik nawiązał 
do orzeczenia Sądu Najwyższego, w którym wypowiedział się on, iż 
opinia biegłego ma na celu ułatwienie sądowi oceny zebranego mate-
riału, gdy potrzebne są do tego wiadomości specjalne. Nie może ona 
być natomiast sama jako taka źródłem materiału faktycznego sprawy, 
ani tym bardziej stanowić podstawy ustalenia okoliczności będących 
przedmiotem oceny biegłego.

Rzecznik zwrócił uwagę, iż uczestniczkę postępowania w przedmio-
towej sprawie reprezentował kurator procesowy, który nie był oso-
bą przygotowaną do pełnienia tej roli, nie był zorientowany w isto-
cie postępowania ani procedurze. O niekompetencji kuratora świad-
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czy dobitnie fakt, iż po wydaniu przez Sąd orzeczenia o całkowitym 
ubezwłasnowolnieniu Pani Alfredy R. z powodu zespołu otępiennego, 
ubezwłasnowolniona sama złożyła wniosek o przyznanie jej adwokata 
z urzędu, o zwolnienie z kosztów sądowych i zaskarżyła orzeczenie 
Sądu. Kurator procesowy wezwany do przedstawienia stanu majątko-
wego uczestniczki postępowania, przedstawił stosowne dokumenty, 
ale dotyczące swojego stanu majątkowego!

Osobnej analizy Rzecznika wymagały działania ubezwłasnowol-
nionej uczestniczki postępowania, zmierzające do zaskarżenia nieko-
rzystnych dla niej decyzji Sądu. 

Przewodniczący Wydziału orzekający o ubezwłasnowolnieniu w/w, 
kilkakrotnie wzywał wnioskodawczynię do przedłożenia pisemnego 
oświadczenia o stanie rodzinnym i majątkowym, do przedłożenia za-
świadczenia o zarobkach oraz przytoczenia okoliczności uzasadniają-
cych żądanie ustanowienia adwokata z urzędu pod rygorem zwrotu 
pisma – mimo, iż w aktach sprawy znajdowały się stosowne doku-
menty. Ta sama sytuacja materialna, zdrowotna, rodzinna, która le-
gła u podstaw ubezwłasnowolnienia Pani Alfredy R., nie dała jednak 
Sądowi podstaw do zwolnienia jej z kosztów i ustanowienia adwokata 
z urzędu.

Ubezwłasnowolniona sama złożyła zażalenie na postanowienie 
o oddaleniu jej wniosków, które zdaniem Sądu było mało precyzyjne 
(nie zawierało terminu „zażalenie”) i wzywano ją do uzupełnienia bra-
ków formalnych pod rygorem skutków procesowych. Po oświadczeniu 
uczestniczki, iż jej pismo jest zażaleniem, wezwano ją o „sformułowa-
nie zarzutów przeciwko skarżonemu postanowieniu i ich uzasadnie-
nie oraz sformułowanie wniosku o zmianę lub uchylenie tego posta-
nowienia”. Sąd Okręgowy wzywał wnioskodawczynię do uzupełnienia 
braków formalnych pięciokrotnie, a wzywana złożyła do Sądu sześć 
pism uzupełniających jej wnioski.

O zwolnieniu z kosztów sądowych i o ustanowieniu adwokata 
z urzędu dla całkowicie ubezwłasnowolnionej A.R. zadecydował Sąd 
Apelacyjny.

Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie do Prezesa Sądu Okręgo-
wego zaproponował, by powołany wyrok Trybunału Konstytucyjnego 
oraz omówiony kazus Pani Alfredy R. stanowił materiał do omówienia 
na szkoleniach sędziów.

W odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika, Prezes Sądu Okręgowego 
poinformował, iż z treścią pisma zapoznał Przewodniczącego Wydzia-
łu Cywilnego Sądu Okręgowego i sędziów orzekających w sprawach 
o ubezwłasnowolnienie, polecając omówienie i wyeliminowanie w po-
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stępowaniach uchybień podniesionych przez Rzecznika, a także wyni-
kających z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7.03.2007 r., 
sygn. akt K 28/05. 

Prezes Sądu podziękował również za zwróconą uwagę, która przy-
czyni się do wyeliminowania nieprawidłowości w postępowaniach 
o ubezwłasnowolnienie.

RPO-571818-XX/07
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga Pana Józefa Ż. 

Zainteresowany podniósł, że z uwagi na spór kompetencyjny jaki ma 
miejsce między Wojewodą L. a Ministrem Skarbu Państwa w przed-
miocie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Ż. potwierdzającej 
uprawnienia Józefa Ż. do ekwiwalentu z tytułu pozostawienia nieru-
chomości przez Annę Ż. poza obecnymi granicami RP, od stycznia 
2007 r. do listopada 2007 r. nie rozstrzygnięto o jego prawie do w/w 
ekwiwalentu. Wiadomym jest, iż po uznaniu się (w dniu 29.06.2007 
r.) przez Ministra Skarbu Państwa za organ niewłaściwy i przekaza-
niu zgodnie z właściwością rozstrzygnięcie w/w sprawy do Wojewody 
L., organ ten wystąpił pisemnie (dnia 14 sierpnia 2007 r.) do Prezesa 
Rady Ministrów RP z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu kompetencyj-
nego, uzasadniając swoje stanowisko w tej sprawie, rozstrzygnięciem 
sporu o właściwość podjętym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 
31.10.2006 r., pomiędzy Wojewodą M. a Ministrem Skarbu Państwa. 
W związku z powyższym Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Za-
stępcy Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Pol-
skiej (Sekretarza Stanu) z prośbą o udzielenie informacji o tym czy na-
stąpiło już rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Wojewodą 
L. a Ministrem Skarbu Państwa w w/w sprawie. Na w/w wystąpienie 
udzielił odpowiedzi Dyrektor Biura Prawno-Organizacyjnego Rządo-
wego Centrum Legislacji. Z jej treści wynikało, iż spór o właściwość 
jaki powstał pomiędzy Wojewodą L. a Ministrem Skarbu Państwa 
w przedmiocie ustalenia organu właściwego do rozpatrzenia wniosku 
o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty Ż. został rozstrzygnięty. 
Minister Skarbu Państwa uznał swoją właściwość w sprawach wery-
fi kacji decyzji lub zaświadczeń potwierdzających uprawnienia do za-
liczania wartości nieruchomości pozostawionych poza granicami RP. 
Akta w/w sprawy zostały przekazane do Ministra Skarbu Państwa 
dnia 15.10.2007 r. a w najbliższym czasie sprawa nieważności decyzji 
Starosty Ż. będzie rozstrzygnięta.
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RPO-568889-XX-07
Do Rzecznika Praw Obywatelskich w W. zwróciła się Pani Zofi a. K., 

opiekun prawny Pani Krystyny P., żaląc się na sposób załatwienia 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w. W. sprawy o rentę 
rodzinną dla Pani Krystyny P. 

26 marca 2007 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział 
w W. wydał decyzję odmawiającą Pani Krystynie P. ustalenia prawa 
do renty rodzinnej. W uzasadnieniu decyzji wskazano, że zaintereso-
wana nie jest uprawniona do renty rodzinnej, gdyż w chwili śmierci 
ojca nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty z tytułu nie-
zdolności do pracy, jak również nie spełniała warunków wymaganych 
do uzyskania tych świadczeń. W dniu 4 kwietnia 2007 r. Pani Zofi a 
K., opiekun prawny pani Krystyny P., wniosła od tej decyzji odwołanie 
do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w W., podnosząc, że Pani 
Krystyna P. była niezdolna do pracy w chwili śmierci ojca. Odwołanie 
to zostało oddalone przez ten Sąd.

Jednocześnie, w czasie rozpatrywania odwołania przez sąd, Pani 
Zofi a K. w dniu 14 sierpnia 2007 r. wystąpiła po raz kolejny do Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. z wnioskiem o ustalenie 
prawa do renty rodzinnej dla jej siostry Krystyny P. Z uwagi na to-
czące się postępowanie w kwestii wstępnej, dotyczącej ustalenia czy 
niezdolność do pracy u Pani Krystyny P. powstała przed 1973 r., ZUS 
w W. w dniu 21 sierpnia 2007 r. wydał postanowienie o zawiesze-
niu postępowania. Natomiast, po otrzymaniu informacji o oddaleniu 
przez Sąd odwołania, Zakład ten skierował do Pani Zofi i K. pismo 
z dnia 30 sierpnia 2007 r. nawiązujące do złożonego przez nią w dniu 
14 sierpnia wniosku o rentę rodzinną oraz informujące o treści art. 
114 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 39, 
poz. 353). W konkluzji tego pisma, Zakład stwierdził, że zaintereso-
wana nie przedłożyła nowych środków dowodowych mających wpływ 
na zmianę decyzji i wobec tego „podtrzymuje się decyzję odmowną 
z dnia 26 marca 2007 r.”

Wobec powyższego, Rzecznik zwrócił uwagę na następujące uchy-
bienia organu rentowego związane z niniejszą sprawą. W dniu 14 
sierpnia 2007 r. zostało wszczęte postępowanie na skutek ponownego 
wniosku Pani Zofi i K., czego dowodzi m.in. powołane wyżej postano-
wienie organu rentowego o jego zawieszeniu. Tymczasem, po odda-
leniu przez sąd odwołania, organ rentowy wysłał wspomniane pis-
mo z dnia 30 sierpnia 2007 r., nie mające formy jakiegokolwiek aktu 
kończącego postępowanie w sprawie. Pojawiły się zatem pytania, czy 
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pismo to kończyło postępowanie w sprawie w sposób merytoryczny, 
skoro organ stwierdził w nim, że „podtrzymuje się decyzję odmowną”, 
czy też jedynie informowało o nie wskazaniu przez zainteresowaną 
przesłanek wszczęcia postępowania w sprawie ponownego ustalenia 
prawa do renty, określonych w art. 114 ust. 1 ustawy emerytalnej? 
W pierwszym przypadku, organ powinien wydać nową decyzję wraz 
z pouczeniem o prawie złożenia od niej odwołania. Przy założeniu dru-
giej opcji, zgodnie z art. 149 § 3 k.p.a. w zw. z art. 124 ustawy emery-
talnej, organ rentowy odmawiając wszczęcia postępowania w celu po-
nownego ustalenia powinien wydać decyzję (wyrok Sądu Najwyższego 
z dnia 25 maja 2004 r., III UK 31/04, OSNP 2005/1/13), od której 
stronie przysługiwałoby odwołanie do organu wyższego stopnia. Wy-
nikająca ze wspomnianego pisma Zakładu z dnia 30 sierpnia 2007 r. 
praktyka organu rentowego stanowiła niewątpliwe przykład narusze-
nia prawa zainteresowanej do wzięcia udziału w toczącym się postę-
powaniu, do reprezentowania i obrony swoich praw i interesów. 

Rzecznik wystosował odpowiednie pismo do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych Oddział w W., stanowiące interwencję na dostrzeżone 
uchybienia proceduralne. Odpowiadając na pismo Rzecznika, Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. odniósł się jedynie do meryto-
rycznego rozstrzygnięcia zawartego w decyzji Zakładu z dnia 26 mar-
ca 2007 r., odmawiającej Pani Krystynie P. ustalenia prawa do renty 
rodzinnej. Ponieważ interwencja podjęta przez Rzecznika dotyczyła 
wskazania naruszeń przepisów o postępowaniu przed organem ren-
towym, popełnionych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział 
w W. w związku z tą sprawą i nie mających wpływu na jej rozstrzyg-
nięcie, po raz kolejny Rzecznik podjął interwencję, kierując pismo 
do ww. organu rentowego oraz do Prezesa ZUS.

Powyższa interwencja Rzecznika doprowadziła do tego, że Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W., uznając, iż przy załatwianiu 
wniosku z dnia 14 sierpnia 2007 r. nastąpiło uchybienie procedu-
ralne, wydał dnia 21 listopada 2007 r. stosowną decyzję kończącą 
w sposób formalny postępowanie wszczęte na skutek tego wniosku. 
Ponadto, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. poinformo-
wał wszystkie podległe komórki emerytalno – rentowe o właściwym 
trybie postępowania w analogicznych przypadkach.




